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W artykule zanalizowana została kwestia stroju żydowskich dostojników, których
według Księgi Daniela wrzucono na rozkaz króla babilońskiego Nabuchodonozora do rozpalonego pieca za odmowę oddania czci pogańskiemu idolowi. Księga
dostępna jest polskiemu czytelnikowi w wiernym przekładzie Marka P a r c h e m a
wraz z dogłębnym i znakomitym komentarzem jego autorstwa, do którego niejedno1
krotnie będę się w tym artykule odwoływać . W tekście podjąłem próbę identyfikacji
elementów ubioru żydowskich notabli, na koniec sugerując, jaką terminologię należy
stosować w polskim przekładzie. Postawiłem również pytanie o znaczenie kulturowe
stroju żydowskich dostojników w tej apokryficznej scenie, w pierwszym rzędzie
o umiejscowienie jego charakterystycznych elementów w odpowiednim kontekście
chronologicznym i politycznym Bliskiego Wschodu. Wypływa to z założenia, że
strój — obojętne, czy noszony przez postacie historyczne, czy tylko sportretowany
w starożytnym dziele literackim — nie jest wyłącznie wyrazem decyzji estetycznych
tych osób, ale i wyrazem głębszych treści cywilizacyjnych, w tym stosunku do kultury dominującej w danym okresie historycznym.
Księga Daniela jest późnym tekstem biblijnym, mimo swojego charakteru zalie
2
czanym w Biblii hebrajskiej nie do ksiąg prorockich, lecz do Pism (k tûbîm) . Jej
autor miał być żydowskim prorokiem żyjącym w Babilonii, współczesnym królowi
Nabuchodonozorowi II (ok. 605–562 r. p.n.e.). Częstą jednak praktyką w starożyt* Badania prowadzące do powstania tego artykułu wspierane były przez grant NCN UMO-2014/14/A/
HS3/00132. Pragnę podziękować Redakcji i anonimowemu Recenzentowi „Przeglądu Historycznego” za
wnikliwe uwagi, które uchroniły mnie od kilku błędów natury głównie filologicznej.
1
PARCHEM 2008.
2
O przyczynach takiego stanu rzeczy vide PARCHEM 2008, s. 31–32.
Digitalizacja
publikacji
finansowana
w CIX,
ramach
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PR ZEGLĄD
HISTORYCZNY,
TOM
2018,umowy
ZESZ. 1, 830/P-DUN/2018
ISSN 0033–2186
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

2

KRZYSZTOF NAWOTKA

nej literaturze żydowskiej było przypisywanie autorstwa konkretnego dzieła znanej postaci dla przydania dziełu większego autorytetu. Tak atrybuowanym utworem
3
jest też Księga Daniela . Jej ostateczna forma — wedle zgodnej opinii badaczy —
powstała w epoce machabejskiej, już po zbezczeszczeniu Świątyni w Jerozolimie
(167 r. p.n.e.), a najprawdopodobniej przed oczyszczeniem Świątyni i przed śmiercią
Antiocha IV (164 r. p.n.e.), o której to dzieło wspomina w sposób tak ogólnikowy
i bez odniesienia do konkretnych wydarzeń historycznych, że można być przeko4
nanym, że jego ostateczny redaktor nie znał okoliczności śmierci króla . Wiadomo,
że Księga Daniela nie jest dziełem jednorodnym, o czym świadczy choćby to, że
5
została ona spisana w więcej niż jednym języku. Pomijając partie greckie , których
zapewne nie było w tekście pierwotnym, skoro nie zna ich ani tekst masorecki, ani
liczne fragmenty z Qumran, Księga ma partie hebrajskie (1.1–2.4a, 8.1–12.13) i aramejskie (2.4b–7.28). Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa passusy aramejskie
są znacznie wcześniejsze niż hebrajskie. Zapewne krążyły one jako niezależne teksty, a do Księgi Daniela zostały włączone w czasie ostatecznej jej redakcji w epoce
6
machabejskiej . Język partii aramejskich Księgi Daniela wykazuje istotne cechy tzw.
imperialnego aramejskiego — poświadczonego między VII a końcem IV w. p.n.e.
języka biurokracji achemenidzkiej i lingua franca Bliskiego Wschodu w czasach
7
pierwszego imperium perskiego . Pewne cechy językowe aramejskich partii Księgi
8
Daniela wskazują, że powstały one w końcówce tego okresu .
Trzeci rozdział Księgi Daniela przekazuje opowieść o królu babilońskim Nabuchodonozorze (II), którzy wzniósł wysoki na 60 łokci złoty posąg swojego boga
i nakazał wszystkim notablom państwa oddawanie mu czci pod karą spalenia żywcem. Trzej żydowscy nadzorcy prowincji babilońskiej — Szadrach, Meszach i Abed-Nego, nie wykonali rozkazu króla. Poinformowany o tym przez Chaldejczyków
Nabuchodonozor przesłuchał nieposłusznych żydowskich dostojników, a gdy trwali
w uporze, nie chcąc oddać czci obcemu bogu, rozkazał wtrącić ich do rozpalonego
pieca — stąd tradycyjna nazwa tego epizodu: opowieść o młodziankach w piecu
ognistym. Chronieni przez anioła trzej Żydzi przetrwali tę próbę bez uszczerbku
ciała i odzieży, natomiast sam Nabuchodonozor, pod wrażeniem potęgi ich jedynego
Boga, oddał mu cześć.
Ta opowieść od starożytności należy do najczęściej rozważanych i komentowanych passusów biblijnych, odczytywana jest również jako ilustracja heroicznej
3

PARCHEM 2008, s. 30–31.
Np. COLLINS 1984, s. 88, 181; PARCHEM 2008, s. 51–53; BARAN 2015, s. 14, 164–168.
5
Dn. 3.24–90 (Modlitwa Azariasza i Pieśń trzech młodzieńców) i Dn. 13–14 (Opowiadanie
o Zuzannie i Opowiadanie o Belu i wężu).
6
MONTGOMERY 1927, s. 88–89; COLLINS 1984, s. 24; HOMERSKI 1995, s. 6–8; PARCHEM
2008, s. 41, 50–54.
7
KITCHEN 1965; KUTSCHER 1970, s. 400–403; COLLINS 1984, s. 17–18; SCHUELE 2012,
s. 1–2.
8
PARCHEM 2008, s. 44–46.
4
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wiary i exemplum potęgi Boskiej chroniącej wiernych wyznawców9. Przedmiotem
zainteresowania tego artykułu nie są kwestie teologiczne, lecz wygląd wtrąconych
do pieca ognistego dostojników. Ponieważ cała opowieść osadzona jest w kręgach
dworskich, nie bez znaczenia pozostaje ubiór młodych Żydów należących do najwyższych eszelonów społecznych światowej monarchii Nabuchodonozora. Polskie
przekłady Księgi Daniela nie są w tej kwestii jednoznaczne:
10
1. Biblia Leopolity (1561) : „natychmiast owi mężowie związani i z płaszczami
swemi i w czapkach i w bociech i w szatach wrzuceni są w pośrzod pieca ognia
gorającego”.
2. Biblia brzeska (1563): „Oni tedy mężowie związani są w płaszczach swoich,
w lankach, w czapkach, w buciech i we wszytkim odzieniu swoim, a wrzuceni
są w pośród pieca ogniem pałającego”.
3. Biblia Jakuba Wujka (1599): „natychmiast owi mężowie związani z ubraniami
swymi i z czapkami i botami, i szatami wrzuceni są w pośrzód pieca ognia pałającego”.
4. Biblia gdańska (1632): „Tedy one męże związano w płaszczach ich, w ubraniach ich i w czapkach ich i w szatach ich, a wrzucono je w pośrzodek pieca
ogniem pałającego”.
5. Biblia Tysiąclecia (1965): „Związano więc tych mężów w ich płaszczach, obuwiu, tiarach i ubraniach, i wrzucono do rozpalonego pieca”.
6. Biblia warszawska (1975): „Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach,
tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego”.
11
7. Biblia lubelska (1995) : „Związali więc owych mężów w ich spodniach, obuwiu, ich tiarach oraz ich płaszczach i wrzucili w piec gorejący”.
8. Biblia warszawsko-praska (1997): „Wrzucono ich tedy do rozpalonego pieca,
tak jak stali: w ubraniach, płaszczach, w obuwiu i w nakryciach na głowach”.
9. Przekład Nowego Świata, tj. Świadków Jehowy (1997): „Wtedy owych krzepkich mężów związano w ich płaszczach, szatach i czapkach oraz pozostałej
odzieży i wrzucono do rozpalonego pieca ognistego”.
10. Biblia Paulistów (2008): „Wtedy związano ich i w pełnym stroju wrzucono
w sam środek rozpalonego pieca”.
11. Marek Parchem (2008): „Wtedy mężczyźni owi zostali związani w ich spodniach,
ich koszulach, ich nakryciach [głowy] i pozostałych ubraniach, i zostali wrzuceni w środek pieca ogniem płonącego”.

9

KNAUER 1954, s. 102–103, przypis 3; PARCHEM 2008, s. 277–279.
Daty w nawiasach dotyczą pierwszych wydań przekładów Biblii na język polski. Cytaty podaję
zgodnie z zaleceniami anonimowego Recenzenta „Przeglądu Historycznego” dotyczącymi oddania we
współczesnym tekście słów drukowanych w pierwodrukach.
11
Autorem przekładu Księgi Daniela w Biblii lubelskiej jest Józef Homerski (HOMERSKI 1995).
10
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12. Przekład ekumeniczny (2011)12: „Ludzie ci zostali związani w butach, nakryciach głowy i ubraniach, i wrzuceni do rozpalonego pieca”.
13. Nowa Biblia Gdańska (2012): „Wtedy związano tych mężów, w ich płaszczach,
tunikach, czapkach i szatach, po czym wrzucono w środek pieca pałającego
ogniem”.
14. Leszek Kwiatkowski Tanach (21.03.2017): „Wtedy związano tych mężów w ich
płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego”.
13
Tekst oryginalny jako pierwszy element stroju wymienia ( סָ ְרבָלsarbal) , po
14
grecku zapisywane jako σαράβαρα , po polsku niemal zawsze oddawane jako
„płaszcz” bądź „ubranie” i to niezależnie od tego, czy przekład dokonywany był
z Wulgaty, czy — jak utrzymują tłumacze — z języków oryginalnych, czyli w odnie15
sieniu do tego wersu z aramejskiego . Wyjątkiem są nowoczesne przekłady naukowe
Józefa Homerskiego i Parchema mówiące o spodniach. Powyższe zestawienie polskich przekładów Księgi Daniela pokazuje jednak, że przekłady naukowe pozostały niestety niezauważone przez redakcje masowych edycji biblijnych z ostatnich
dwóch dekad. Także wśród nowożytnych komentarzy do Księgi Daniela nie ma
zgodności, czy słowo sarbal należy rozumieć jako „płaszcz” czy jako „spodnie”.
Ten element stroju — jako jedyny — wspomniany jest też w końcówce rozdziału
trzeciego, gdzie mowa jest, że płomienie nie dotknęły ciał, włosów ani sarbal mło16
dzieniaszków . Już samo dwukrotne wspomnienie tego właśnie elementu stroju
nakazuje zwrócenie na niego szczególnej uwagi, oczywiście w kontekście pozostałych słów opisujących odzież. Do tego kontekstu jeszcze wrócę, teraz poprzestanę
natomiast na obserwacji, że pozostałe trzy terminy opisujące elementy ubioru młodzianków są lepiej poświadczone i ich rozumienie nie budzi tak wielkich kontrowersji, jak w przypadku słowa sarbal.
Słowo sarbal jest niezwykle rzadkie, w Biblii spotykamy je tylko w Księdze
Daniela. Występuje ono w Talmudzie w odniesieniu do elementu odzieży, przy czym
kontekst nie pozwala, niestety, jednoznacznie stwierdzić, jaką część ubioru słowo to
17
określa . Termin ten znamy też z fragmentarycznie zachowanego papirusu aramejskiego z Elefantyny w Egipcie, gdzie również został użyty na określenie niedającego
się zidentyfikować fragmentu odzieży; znaczący jest natomiast zastosowany w papi-

12

W tej edycji Księgę Daniela tłumacz (Zachariasz Łyko) przekłada z tekstu greckiego w wersji
Septuaginty.
13
֙( ְבּסַ רְ בָ ּלֵיהֹ וןbesarbalehon), czyli „[odziani] w sarbal”.
14
O transkrypcji tego aramejskiego słowa w grece i łacinie vide KNAUER 1954, s. 104–106, 109.
15
Dosłowne tłumaczenie Karola Madaja w wydaniu interlinearnym Księgi Daniela (MADAJ 2014)
to: „w ich płaszczach”.
16
Da. 3.27 w tekście aramejskim i 3.94 w przekładach greckich.
17
Talmud Babiloński: Moʽed Ḳaṭan 23a. Także inne miejsca cytowane w słowniku Jastrowa (1996)
nie pozwalają stwierdzić, że słowo sarbal zawsze używane było w Talmudzie w tym samym znaczeniu.
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rusie sufiks -k — charakterystyczny dla słów zapożyczonych z języka perskiego18.
Na gruncie biblijnego hebrajskiego i aramejskiego — tak jak je dziś znamy — nie
można zatem jednoznacznie określić znaczenia słowa sarbal. Było to zresztą trudne
już dla starożytnych tłumaczy i komentatorów Księgi Daniela, choć mieli lub mogli
mieć dostęp do żywych języków aramejskiego i hebrajskiego. Do naszych czasów
przetrwały dwa kompletne greckie przekłady Księgi: anonimowy tłumacz tekstu
19
wchodzącego w skład Septuaginty pomija słowo sarbal w przekładzie wiersza 21 ,
a Theodotion (ok. 150 r.) nie tłumaczy go na inne, lepiej znane słowo greckie,
poprzestając na użyciu terminu σαράβαρα będącego w istocie rzeczy transkrypcją
20
aramejskiego sarbal . Tak samo postąpił Aquila, którego przekład zachowany jest
fragmentarycznie. Wyróżnia się tu, znany dzięki Hexapli Orygenesa, przekład Symmachosa, w którym stosowny passus wiersza 21 brzmi: ἐν ταῖς ἀναξυρίσιν αὐτῶν
(„w swych spodniach”). Warto nadmienić, że historycznie największe znaczenie ma
przekład Theodotiona, który już w starożytności wyparł znacznie mniej wierne tłu21
maczenie Księgi Daniela — Septuaginty .
Znaczenie słowa sarbal/σαράβαρα było — choć z rzadka — przedmiotem zainteresowania antycznych i średniowiecznych leksykografów ekscerpujących wcze22
śniejsze dzieła literackie. Rozumiano je jako „nakrycie głowy” albo — przeciwnie
23
— jako pewną bliżej nieokreśloną część ubioru, lecz nie nakrycie głowy . Najdłuższe wytłumaczenie podaje św. Izydor z Sewilii w powstałym na początku VII w.
dziele Etymologii, czyli początków, ksiąg dwadzieścia:
De proprio quarundam gentium habitu. Quibusdam autem nationibus sua cuique propria vestis est, ut Parthis sarabarae, Gallis linnae, Germanis renones, Hispanis stringes, Sardis mastrucae. Sarabarae sunt fluxa ac sinuosa vestimenta, de quibus legitur
in Daniele (3.94): «Et sarabarae eorum non sunt inmutatae». Et Publilius: «Vt quid
ergo in ventre tuo Parthi sarabaras suspenderunt?». Apud quosdam autem sarabarae
quaedam capitum tegmina nuncupantur, qualia videmus in capitibus Magorum picta.

18

COWLEY 1923, s. 142, pap. 42, l. 9: סרבֿלק, s. 144.
W nieopartym o zachowany tekst aramejski wierszu 94 rozdziału 3 mamy w wersji Septuaginty
słowo σαράβαρα odnoszące się do stroju młodzianków.
20
σὺν τοῖς σαραβάροις αὐτῶν.
21
PARCHEM 2008, s. 35–36, z powołaniem się na Hieronima, Prologus in Danihele propheta, PL
28, s. 1357: „Danihelem prophetam iuxta Septuaginta interpretes Domini Salvatoris ecclesiae non legunt, utentes Theodotionis editione, et hoc cur acciderit nescio. Sive enim, quia sermo chaldaicus est et
quibusdam proprietatibus a nostro eloquio discrepat, noluerunt Septuaginta interpretes easdem lineas
in translatione servare, sive sub nomine eorum ab alio nescio quo non satis chaldeam linguam sciente
editus liber est, sive aliud quid causae extiterit ignorans, hoc unum adfirmare possum, quod multum
a veritate discordet et recto iudicio repudiatus sit”.
22
Aurelius Augustinus, De magistro 33: „«et sarabarae eorum non sunt commutatae». Nam si quaedam capitum tegmina nuncupantur hoc nomine” oraz cytowany niżej Izydor.
23
Tert., De pallio 4.6, De oratione 15.2, De resurrectione 58; Hieronymus, Epistulae 1.9. KNAUER 1954, s. 104–105.
19
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Czyli:
O własnym stroju różnych ludów. Różne ludy mają swoje własne stroje, tak jak Partowie sarabara, Galowie czworokątne płaszcze, Germanie futra z wilka, Hiszpanie
wąskie buty, Sardowie kożuchy. Sarabara to sztuka odzieży luźna i pofałdowana,
o której czytamy w księdze Daniela tak «sarabarae nie uległy uszkodzeniu» (3.94).
A Publiliusz pisze: «Dlaczego więc Partowie zawiesili ci na brzuchu sarabara?».
A u niektórych sarabara oznacza nakrycie głowy, takie jakie widzimy na malowidłach przedstawiających Magów24.

Jako postklasyczny erudyta Izydor podaje oba znane sobie znaczenia terminu
25
sarabara, przy czym to drugie pochodzi być może od św. Augustyna . Przy wprowadzonej w ten sposób niejednoznaczności dla Izydora bardziej prawdopodobnym
desygnatem słowa sarabara jest luźna i pofałdowana sztuka odzieży noszona poniżej brzucha.
26
Wcześniejsi i późniejsi autorzy są zgodni, że sarabara to strój perski bądź cha27
28
29
rakterystyczny dla przedstawicieli ludów irańskich: Medów , Scytów lub Partów .
Warto tu przytoczyć passus z dzieła Tertuliana De pallio poświęcony Aleksandrowi
Wielkiemu: „Vicerat Medicam gentem, et uictus est Medica ueste. Triumphalem
30
cataphracten amolitus in captiua sarabara decessit” . Jest on przykładem częstego
w rzymskiej krytyce retorycznej tropu degeneracji moralnej Aleksandra, objawiają31
cej się przejęciem zniewieściałych orientalnych obyczajów . Przeciwstawione zbroi
medyjskiej sarabara — niezależnie od tego, jak i czy w ogóle Tertulian ten wyraz
rozumie — są tutaj symbolem miękkiej wschodniej odzieży, której noszenie przez
Aleksandra jest metonimią jego moralnego upadku. Nie należy przy tym przywiązywać nadmiernej wagi do określania sarabara jako stroju perskiego bądź medyjskiego czy jako partyjskiego, gdyż zawsze chodzi o strój noszony przez mieszkańców
mocarstwa graniczącego od wschodu ze światem zachodnim, a więc do czasów
Aleksandra Wielkiego imperium perskiego Achemenidów, od połowy III w. p.n.e. do
ok. 226 r. imperium partyjskiego Arsakidów i od 226 r. do połowy VII w. imperium
24

Isidorus, Etymologiae XIX 23.1–3.
Aurelius Augustinus, De magistro 33. KNAUER 1954, s. 107.
26
Leksykografowie: Hsch. (V w.), s.v. σκέλεαι; Phot. (IX w.), s.v. Σαράβαρα; Suda (X w.), s.v.
Σαράβαρα; Lexica Segueriana (XI w.), s.v. σάραβα; Etymologicum Gudianum (XI w.), s.v. Σαράβαρα.
Też Teodoret z Cyru (V w.), Interpretatio in Danielem, PG 81, s. 1324: Σαράβαρα δέ ἐστι Περσικῶν
περιβολαίων εἴδη („Sarabara to rodzaj perskiego okrycia”).
27
Tert., De pallio 4.6.
28
Antiphanes (IV w. p.n.e.), fr. 201, Kock.
29
Publilius Syrus (I w. p.n.e.), Putatores; Hsch., s.v. σκέλεαι.
30
Tert. De pallio 4.6.
31
Klasyczna praca poświęcona rzymskiej krytyce Aleksandra to SPENCER 2002; vide zwłaszcza
s. 4, 83, 96, 117–118, 189–195 na temat degeneracji moralnej Aleksandra i jego rzymskich naśladowców powiązanej z przejmowaniem obyczajów wschodnich.
25
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perskiego Sasanidów32. Z punktu widzenia tego artykułu ważne jest tylko, że skład
etniczny i kompozycja elit wszystkich tych państw były bardzo podobne i opierały
się na etnosie irańskim, a poświadczony w źródłach ich strój w okresie od ok. 600 r.
p.n.e do 800 r. n.e. wykazał zdecydowaną przewagę trwałości raz ustalonych elemen33
tów nad tymi, które podlegały zmianom . Nie wdając się zatem w próby wydzielenia substratu medyjskiego, perskiego, partyjskiego itp., wystarczy skonstatować, że
sarbal był elementem starożytnego stroju irańskiego.
W leksykonach wyjątkowo znajdujemy wyjaśnienie, że pod terminem sarabara
kryje się okrycie nóg, mówiąc wprost — spodnie, jak podaje Etymologicum
Gudianum: „Σαράβαρα, ἐσθὴς Περσική· ἔνιοι δὲ λέγουσι βρακία· ἄλλοι δὲ περὶ τὰ
σκέλη ἐνδύματα” („Sarabara: odzież perska; niektórzy tak nazywają spodnie; inni tak
34
określają okrycie nóg”) . Hieronim podaje bardziej rozbudowaną etymologię: „lingua
autem Chaldaeorum saraballa crura hominum vocantur et tibiae: et ὁμονύμως etiam
braccae eorum, quibus crura teguntur et tibiae, quasi crurales et tibiales appellatae
35
sunt” . W tych cytatach, a także w niektórych innych tekstach, do wyjaśnienia terminu
36
sarabara służy słowo βρακία, czyli bracae . Jest to słowo zapożyczone z języka celtyckiego, pierwotnie odnoszące się do spodni noszonych przez starożytnych Galów,
37
ale również spodni używanych przez żołnierzy rzymskich . Występuje ono w tym
kontekście niewątpliwie dlatego, że jeśli antyczny czytelnik w ogóle widział kiedykolwiek spodnie, to były to najczęściej właśnie galijskie/wojskowe rzymskie bracae.
Należy zauważyć, że większość nowoczesnych słowników podaje wyjaśnienie słowa
38
sarbal/sarabara jako „spodnie” wschodnie/irańskie/scytyjskie .
Na koniec rozważań o tłumaczeniach wiersza 21 z rozdziału 3 Księgi Daniela
należy zauważyć, że najbliższa znaczeniowo oryginałowi jest tutaj Wulgata: „et confestim viri illi vincti cum bracis suis et tiaris et calciamentis et vestibus missi sunt
in medium fornacis ignis ardentis”. Przy wszelkich zastrzeżeniach od stuleci wygłaszanych na temat tego przekładu Biblii tłumaczenie rozważanych w niniejszym
artykule wersetów nie pozostawia cienia wątpliwości co do akrybii filologicznej
św. Hieronima, który jako jedyny z autorów chrześcijańskich, których dzieła zacho32

KNAUER 1954, s. 113.
WIDENGREN 1956, s. 275–276.
34
Etymologicum Gudianum, s.v. Σαράβαρα. Podobnie znacznie wcześniejszy Hsch., s.v. σαράβαρα
i σκέλεαι.
35
Hieronymus, In Danielem 3.21. KNAUER 1954, s. 107.
36
Etymologicum Gudianum, s.v. Σαράβαρα; Phot., s.v. Σαράβαρα.
37
CLELAND, DAVIES, LLEWLYN–JONES 2007, s. 22, s.v. bracae.
38
LSJ: σαράβαρα „loose trousers worn by Scythians”; OLD: sarabarae „loose trousers worn
in the East”; BEEKES 2010: σαράβαρα [n.pl] ‘a pantalon worn by the Scythians’; MONTANARI 2015:
σαράβαρα „loose trousers”. KOEHLER, BAUMGARTNER 2001:  סָ ְר ָבּלw podstawowym znaczeniu „an
item of clothing, trousers or coat”, dalej w haśle: „long, baggy, oriental trousers”. HUG 1920 wśród
możliwych wyjaśnień słowa, dziwacznie przez siebie zapisywanego jako saraballa, podaje też: „langen, weiten Beinkleider, Pluderhosen der Perser”.
33
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wały się do dziś, zgłębił znaczenie aramejskiego zakamarkowego terminu sarbala,
39
nie postępując za istniejącymi, nieadekwatnymi przekładami greckimi . Jakub
Wujek, autor polskiego przekładu Biblii opartego na Wulgacie, łacińskie słowo
bracis oddaje jako „ubrania”. W polszczyźnie jego czasów słowem „ubranie” okre40
ślano spodnie , a zatem najwcześniejsze polskie przekłady Biblii zachowują, za św.
Hieronimem, właściwe znaczenie pierwszego elementu stroju młodzianków.
Warto mieć na uwadze, że spodnie jako koncepcja sztuki odzieży są niemal
obce starożytnej kulturze żydowskiej. Poza omawianymi dwoma wersetami z Księgi
Daniela w Biblii są one poświadczone tylko pięciokrotnie, każdorazowo w kontekście czystości rytualnej w kulcie, np. w opisie stroju kapłana:
I uczynisz im spodnie lniane, aby od bioder aż do goleni okryli nimi nagość ciała.
I będą je nosić Aaron i jego synowie, ile razy będą wchodzić do Namiotu Spotkania
lub będą zbliżać się do ołtarza dla spełnienia służby w Miejscu świętym, aby nie
ściągnęli na siebie grzechu i nie pomarli. To jest rozporządzenie na wieki dla niego
i dla potomków jego po nim41.

Zachowaniu czystości rytualnej służyło osłonięcie okolic genitaliów kapłana
42
lnianymi spodniami . W kontekście kultowym mowa jest jednak o krótkich, lnianych
spodniach, w tekście hebrajskim nazywanych ( מִ כְ נְ סֵיmiḵnᵊsȇ), przylegających do
ciała, a więc pełniących rolę bielizny, a nie odzieży wierzchniej, jaką były sarbal —
luźne pofałdowane spodnie zakrywające nogi na całej długości. Przypuszczalnie te
lniane spodnie kapłanów były zapożyczeniem perskim, o czym może też świadczyć
słowo ἀναξυρίδες, przejęte przez grekę z perskiego, a używane na ich określenie
43
przez Józefa Flawiusza .
Spodnie — jak wskazują choćby przytaczane wyżej opinie antycznych leksykografów — były typowym składnikiem stroju irańskiego; Vesta Sarkhosh C u r t i s
44
męski ubiór partyjski określa nawet mianem trouser-suit . Znane są one z bardzo
licznych przedstawień na monetach, reliefach i w rzeźbie całopostaciowej. Starożytne ludy irańskie używały spodni dwojakiego rodzaju: ciasno przylegających do
ciała, prawdopodobnie wykonanych z miękkiej skóry, oraz luźnych, opadających

39

Wcześniejszy przekład łaciński Biblii (Vetus Latina) ma tutaj przestawiony porządek słów, połączony z niezrozumieniem znaczenia słowa sarabara: „viri illi pedibus alligati sunt cum sarabaris suis et
pilleis et bracis”.
40
SZYPOSZ 1986, s. 453; TURNAU 1991, s. 21. Jeszcze słownik Lindego w tomie VI z 1814 r.
podaje: „UBRANIE powszechnie, odzież nóg”, odnotowując funkcjonujące ciągle na początku XIX w.
staropolskie znaczenie słowa „ubranie”.
41
Ex. 28.42–43, przekład Biblii Tysiąclecia. Inne poświadczenia: Ex. 39.28; Le. 6.3, 16.4; Ez. 44.18.
42
SPERLING 1999.
43
Jos. AJ III 152. SPERLING 1999, s. 378–385.
44
SARKHOSH CURTIS 1998, s. 61. O znaczeniu spodni jako czynnika definiującego strój ludów
irańskich w monarchii achemenidzkiej vide też PORADA 1985, s. 822.
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w licznych fałdach, wykonanych niemal na pewno z materiału45. Spodnie skórzane są
typowe dla północnych ludów irańskich, zwłaszcza Scytów, choć ten sam typ odzieży
używany był pierwotnie przez Persów i Medów. Spodnie, zarówno skórzane, ciasno
przylegające, jak i luźne, z charakterystycznymi fałdami, poświadczone są znakomicie już w sztuce epoki achemenidzkiej, zarówno w przedstawieniach Medów, jak
46
i Persów na reliefach z Persepolis , a także w postachemenidzkim tzw. Sarkofagu
Aleksandra z Sydonu i jeszcze późniejszym, choć również określanym jako postachemenidzki, reliefie z Nimrud Dag — przedstawiającym króla Antiocha I odbierającego inwestyturę od Mitry, na którym obie postacie przedstawiono w luźnych,
47
pofałdowanych spodniach .
Najwięcej zachowanych do dziś przedstawień tego elementu stroju pochodzi
jednak z czasów dynastii partyjskiej Arsakidów. W spodniach ukazywano bóstwa,
królów i arystokratów, a występowanie tych przedstawień nie ogranicza się do Par48
tii . Zarówno kontakty handlowe, jak i niewątpliwie wysoki prestiż stroju „narodowego” najważniejszego wówczas mocarstwa na Środkowym Wschodzie tłumaczą
popularność takich wyobrażeń w miastach tylko przez pewien czas podlegających
49
Arsakidom, np. Dura-Europos , oraz trwale znajdujących się poza granicami ich
50
51
monarchii, jak Hatra czy Palmyra . W Palmyrze powszechnie tam występujące
luźne, pofałdowane spodnie niemal zawsze przedstawiane są jako wpuszczone
52
53
w buty . Podobnego typu spodnie nosili też starożytni Sarmaci . Rekonstruowane przez językoznawców staroperskie słowo określające spodnie to *šara-vara;
54
w języku średnioperskim i nowoperskim wyewoluowało ono do šalvar . Aramejskie hapax legomenon  סָ ְר ָבּלw Księdze Daniela jest po prostu zapożyczeniem z per55
skiego . Takie zapożyczenia poświadczone są w licznych językach nowożytnych, od
Indii po Liban, a także w językach słowiańskich, np. rosyjskim i polskim, w których
56
przyjęły formę шаровары/szarawary . Chcąc więc wiernie przetłumaczyć wersety
21 i 27 trzeciego rozdziału Księgi Daniela, należy napisać, że do pieca ognistego
wtrącono młodzianków odzianych w szarawary — dwa tysiące lat później niż tekst
45

Fundamentalnym studium spodni wśród starożytnych ludów irańskich jest WIDENGREN 1956,
za którego ustaleniami postępuje ten akapit.
46
STRONACH 2011.
47
SEYRIG 1937, s. 8–10; WIDENGREN 1956, s. 235, 245–246.
48
Partia np. MATHIESEN 1992, fig. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 22, 28, 41, 42, 43, 44, 50, 52, 53.
49
MATHIESEN 1992, fig. 50, 52, 53.
50
MATHIESEN 1992, fig. 73, 75, 77, 78; SARKHOSH CURTIS 1998, s. 64–65.
51
SEYRIG 1937, s. 4–31; SARKHOSH CURTIS 1998, s. 64–65.
52
WIDENGREN 1956, s. 242–243, 248.
53
WIDENGREN 1956, s. 229.
54
NYBERG 1931, s. 180–182; KNAUER 1954, s. 110–112; WIDENGREN 1956, s, 238.
55
NYBERG 1931, s. 181.
56
Cf. LINDE, t. V (1812), s. 511, s.v. Szarawary; YULE, BURNELL, TELTSCHER 2013, s. 470–
471, s.v. *Shulwaurs; KNAUER 1954, s. 111–113.
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aramejski będące typowym elementem stroju polskiego szlachcica, a więc osoby
należącej do podobnej klasy społecznej co wspomniani żydowscy notable.
Warto wreszcie powrócić do sygnalizowanego wyżej zagadnienia występowania
szarawarów w trzecim rozdziale Księgi Daniela i jego kontekstu, który tworzą inne
elementy stroju młodzianków. Najbardziej oczywisty jest czwarty z nich: ֻש
ֵׁ ( לְ בlᵊḇuš),
57
ֵׁ ִ( ַפּטpaṭṭiš). Znaoznaczający po prostu „ubranie, odzież” . Drugim elementem jest ּיש
czenie tego słowa budzi wątpliwości: mogło ono oznaczyć „buty” bądź okrycie górnej
części ciała, a więc „koszulę” lub „tunikę”; prawdopodobnie pochodzi ono z języka per58
ְ (karbalah). Słowo to znane
skiego . Trzecim ze wspomnianych elementów jest כַר ְּבלָה
jest w języku akkadyjskim jako karballatu i zostało poświadczone m.in. w inskrypcji
Dariusza I w Naksz-e Rustam, w której wśród ludów jego imperium występują „Kimmeriowie noszący karballatu”, znani z tekstu perskiego jako Sakā tigraxaudā, czyli
59
„Saka (Scytowie) w spiczastych czapkach” . Nie wiemy, czy jest to słowo pierwotnie
akadyjskie czy — co bardziej prawdopodobne — zostało zapożyczone do tego języka
z irańskiego, niemniej w akadyjskim zawsze występuje w kontekście irańskim, jako
60
nakrycie głowy Kimmeriów lub innych wojowników . W grece zostało przyswojone
jako κυρβασία, choć zapewne w odniesieniu do tego samego nakrycia głowy używano
też określenia τιάρα. Nie istniał jeden kanoniczny typ kyrbasii/tiary, przy tym zastrzeżeniu wszakże, że jedynie Wielki Król nosił tiarę wyprostowaną pionowo, w kształcie
61
cylindra z krenelażem u góry . Kyrbasia używana przez dostojników zazwyczaj była
62
zbliżona kształtem do tzw. czapki frygijskiej i o takim właśnie nakryciu głowy jest
63
najprawdopodobniej mowa w dyskutowanym tu passusie . A zatem trzy elementy
stroju młodzianków określane są słowami pochodzenia perskiego.
Szczególnie ważnym i charakterystycznym elementem stroju opisanych notabli — poza sarbala — jest nakrycie głowy, czyli karbalah (kyrbasia/tiara). Tiara była
w starożytności chyba najbardziej typowym elementem stroju perskiego i medyj64
skiego, znanym z niezliczonych przedstawień i wzmianek w źródłach literackich .
O jej symbolicznym znaczeniu w monarchii Achemenidów najlepiej świadczy to,
że nałożenie na głowę tiary królewskiej było uważane za moment objęcia władzy
monarszej. Na temat kombinacji tych dwóch elementów jako wyróżniku stroju
65
medyjskiego mówi wprost Strabon . Młodziankowie z Księgi Daniela występują
zatem w stroju o dominujących cechach irańskich.
57

Dn. 3.21: ולְּ בֻשֵ ׁיה֑וֹן. KOEHLER, BAUMGARTNER 2001, s.v.
KOEHLER, BAUMGARTNER 2001, s.v.; PARCHEM 2008, s. 270.
59
DNa 25–26.
60
DANDAMAEV, LUKONIN 1989, s. 226–227.
61
X. An. II 5.23.
62
SHAHBAZI 2011.
63
COOK 1899, s. 310–312; MONTGOMERY 1927, s. 211–212; COLLINS 1984, s. 189; PARCHEM 2008, s. 271.
64
TUPLIN 2007.
65
Str. XI 13.9.
58
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Pozostaje zadać pytanie, czemu biblijni młodziankowie noszą taki właśnie
ubiór — nieoczywisty dla Żydów należących do dworu króla Babilonu. Świadomość
niezwykłości tego stroju miał już Tertulian: „quod Babylonii ignes trium fratrum
66
nec tiaras nec sarabaras quamquam Iudaeis alienas laeserunt” . Przede wszystkim
rzuca się w oczy ahistoryzm takiego przedstawienia. W Babilonii czasów Nabuchodonozora II, panującego ok. 605–562 p.n.e., było nie do pomyślenia, aby dostojnicy
państwowi przywdziewali strój pogardzanych irańskich koczowników. Nie mamy
zresztą żadnych danych pozwalających stwierdzić, że strój perski był wówczas
szerzej znany w Babilonii. Wszystko zmieniło się po podboju tego państwa przez
Cyrusa Wielkiego, najpewniej ok. 539 r. p.n.e. Wówczas, za pośrednictwem perskich garnizonów, osadników wojskowych i znacznej liczby urzędników osadzanych w miastach babilońskich, rozpowszechniła się znajomość stroju perskiego.
Niemal na pewno więc opis stroju młodzianków sytuuje powstanie opowieści na
czasy po podboju perskim Babilonii, a występująca w niej postać Nabuchodonozora
jest po prostu figurą potężnego i pysznego władcy Wschodu, który musiał uznać
wyższość jedynego Boga.
Strój perski jako element darów rutynowo wręczanych przez Wielkiego Króla
wyróżnionym poddanym i cudzoziemskim dygnitarzom jest dobrze poświadczony
67
68
zarówno w źródłach klasycznych , jak i biblijnych . Świadectwem jego prestiżu
wśród Greków jest słynny wychwalający Ateńczyków passus z dzieła Herodota
wtrącony w opis bitwy pod Maratonem:
Πρῶτοι μὲν γὰρ ῾Ελλήνων πάντων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν δρόμῳ ἐς πολεμίους ἐχρήσαντο,
πρῶτοι δὲ ἀνέσχοντο ἐσθῆτά τε Μηδικὴν ὁρῶντες καὶ [τοὺς] ἄνδρας ταύτην
ἐσθημένους· τέως δὲ ἦν τοῖσι ῞Ελλησι καὶ τὸ οὔνομα τὸ Μήδων φόβος ἀκοῦσαι.
Pierwsi bowiem ze wszystkich, jakich znamy, Hellenów szturmowym krokiem
ruszyli na nieprzyjaciół, pierwsi znieśli widok medyjskiej odzieży i noszących ją
mężów; bo dotychczas nawet sam dźwięk imienia Medów wzbudzał w Hellenach
trwogę69.

Innym znamiennym dowodem wysokiego prestiżu stroju perskiego jest jego znaczenie na dworze Aleksandra Wielkiego — władcy, którego podboje położyły kres
imperium perskiemu. Paradoksalność sytuacji imitowania stroju pokonanego prze70
ciwnika przez zwycięzcę była zresztą dostrzegana przez autorów epoki pryncypatu .
Aleksander sam przejął część elementów stroju Wielkiego Króla, choć — wbrew
66
67

Tert. De resurrectione 58.
Hdt. III 84, VII 116, VIII 120; X. Cyr. VIII 2.7–8, VIII 3.1–5; X. A. I 2.27; Plu. Art. 15.2; Ael. VH

I 22.
68

Charakterystyczne jest jego poświadczenie w Księdze Estery powstałej w czasach perskich,
prawdopodobnie w IV w. p.n.e. (Es. 6.1–9). BRIANT 2002, s. 304–307
69
Hdt. VI 112; przekład S. Hammer.
70
Luc. DMort. 12.4; Tert. De pallio 4.6.
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cytowanej wyżej retorycznej opinii Tertuliana — nie dotyczyło to akurat spodni71.
Kontekstem tego było utrzymanie przez Aleksandra fundamentalnych zasad organizacyjnych imperium Achemenidów, przejęcie obowiązujących w nim zwyczajów
dworskich, w tym osławionego ceremonialnego pokłonu proskynesis, i zagwarantowanie irańskiej klasie rządzącej prominentnego miejsca w strukturze władzy. O ile
te dwa ostatnie elementy polityki Aleksandra były kontestowane zarówno przez
macedońskich arystokratów z jego otoczenia, jak i przez szeregowych żołnierzy,
o tyle nic nie wiadomo o protestach przeciw ubiorowi perskiemu na dworze nowego
króla Azji. Wiemy natomiast, że towarzysze Aleksandra lubowali się w purpurowych
72
szatach, a ten kolor stroju jest oczywistym nawiązaniem do zwyczaju perskiego .
Ikonografia z okresu panowania Aleksandra i początku epoki diadochów pokazuje
znaczne rozprzestrzenienie stroju perskiego, lub przynajmniej jego elementów, wśród
73
macedońskich żołnierzy i dostojników . Aleksander kontynuował też perski obyczaj
nagradzania swoich greckich i macedońskich towarzyszy broni darami w postaci
74
75
stroju perskiego, zachęcał ich wręcz do noszenia perskich szat ; dla poddanych
zajmujących niższą pozycję w hierarchii społecznej prawo ich używania (domyśl76
nie — w sytuacjach publicznych) było wręcz przywilejem . O darach w postaci szat
perskich i o przetrwaniu zwyczaju noszenia ich elementów przez Greków i Mace77
dończyków żyjących na Wschodzie słyszymy jeszcze w epoce diadochów .
Wymienione okoliczności wyznaczają datę powstania opowieści zachowanej
w 3 rozdziale Księgi Daniela na okres przed upadkiem monarchii Achemenidów.
Opowieść o trzech młodziankach w piecu ognistym, odzwierciedlająca rzeczywistość przedhellenistyczną, należy zatem do jej najwcześniejszej warstwy. Natomiast
analizowane paralele pozycji stroju perskiego wśród nieirańskich ludów epoki achemenidzkiej nie mówią nam nic o miejscu powstania tej historii. Nie musiała ona
pochodzić z Babilonii, gdyż osadzenie jej na dworze potężnego Nabuchodonozora
może być tylko zabiegiem literackim. Równie dobrze mogła ona zostać spisana
78
w Palestynie, głęboko dotkniętej perskimi wpływami kulturowymi . Zresztą cała
Księga Daniela, a w szczególności jej aramejskie części, przesiąknięta jest perskimi
79
i babilońskimi wątkami oraz motywami kulturowymi i religijnymi .

71

Eratosthenes FGrH 241F30, ap. Plu. mor. 330a; D.S. XVII 77.5; Plu. Alex. 45.2. Cf. Tert. De
pallio 4.6. O stroju perskim Aleksandra vide OLBRYCHT 2004, s. 286–293.
72
Phylarchos ap. Ath. XII 55, Ael. VH IX 3. OLBRYCHT 2004, s. 288.
73
OLBRYCHT 2004, s. 288.
74
D.S. XVII 77.5–6; Curt. VI 6.7. KOSMIN 2014, 675
75
Curt. VI 6.7; Just. XII 3.9.
76
Eratosthenes FGrH 241 F29, ap. Plu. Alex. 31.5. OLBRYCHT 2004, s. 290.
77
Plu. Eum. 8.7. OLBRYCHT 2004, s. 288, 290.
78
SCHATZMANN 2012, passim.
79
BICKERMAN 1967, s. 92; COLLINS 1975, s. 229; GOLDINGAY 1989, s. 324–327; COLLINS
2001, s. 5–6; PAUL 2001.
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W opowieści powstałej w czasach monarchii achemenidzkiej żydowscy dostojnicy — nawet na dworze króla Babilonii — noszą cieszący się najwyższym prestiżem strój, czyli strój perski. Postępują zatem tak samo jak towarzysze Aleksandra,
a wcześniej członkowie elit innych nieirańskich ludów imperium Achemenidów,
80
znani zwłaszcza z przedstawień figuralnych z Azji Mniejszej . Należy podkreślić,
że to, co dla nas może być ahistorycznym anachronizmem, zapewne nie było tak
odbierane przez starożytnych żydowskich czytelników Księgi Daniela, dla których
prestiż stroju perskiego stanowił element ogólnie pozytywnego obrazu monarchii
achemenidzkiej, zbudowanego w oczach Żydów dzięki łaskawemu ich potraktowaniu przez Cyrusa Wielkiego, zakończył on bowiem okres niewoli babilońskiej. Echa
podziwu, który żydowska elita żywiła dla imperium Achemenidów, słyszalne są
również w znacznie późniejszym Talmudzie: „dziesięć miar potęgi zstąpiło na świat;
81
Persowie wzięli dziewięć z nich [a — w domyśle — reszta świata jedną]” . Przedstawienie w analizowanej tu opowieści żydowskich dostojników dworskich w strojach perskich notabli wpisuje się też niewątpliwie w tendencję budowania pozycji
Żydów wśród górujących nad nimi bogactwem i potęgą militarną społeczeństw bli82
skowschodnich . Zapisanie tej opowieści w Księdze Daniela — powstałej w znanej
nam postaci w początku epoki machabejskiej — tym bardziej służyło potrzebom
żydowskiego nacjonalizmu w nowym świecie zdominowanym przez atrakcyjne kulturowo miasta greckie i potężne monarchie hellenistyczne.
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Sirwal-wearing young men in the fiery furnace (Da 3:21 and 3:27)
The story of young men in the fiery furnace is part of the oldest layer of the Book of Daniel.
It must have originated in the Achaemenid period, in either Babylon or Palestine. Two
or three elements of the garments worn by the Jewish nobles at Nebuchadnezzar’s court,
traditionally referred to as young men, have obvious Persian connotations. This applies
in particular to their headgear (karbalah) and trousers (sarbal in Arameic and σαράβαρα
in Greek). The meaning of this last word, very often translated as “cloak”, has been subject
of much scholarly controversy. An analysis of its use in other ancient texts as well as evidence
of ancient and medieval lexicons unequivocally show that the correct translation of sarbal
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is “trousers”. It is an Old Persian word, a reconstructed original pronunciation of which
is *šara-vara, which in Middle and New Persian evolved into šalvar. The word refers
to baggy trousers, often tucked into shoes, and is both a lexical and semantic equivalent
of the Old Polish word szarawary. It should, therefore, be said in Polish that the Jewish men
from the Book of Daniel wore szarawary — typical trousers of Polish noblemen in the 17th
and 18th centuries. The introduction into the story of Persian garments, including trousers,
garments alien to Jewish culture, suggests that the story originated in the Achaemenid era, as
is in any case also suggested by features of the (imperial) Aramaic language, in which this part
of the Book of Daniel was written. We know that Persian garments were regarded as highly
prestigious among the Greeks and non-Iranian elites of Asia Minor, and the Book of Daniel
demonstrates that a similar attitude to Persian dress and Persian culture can be observed also
among the Jewish elites of the Achaemenid period.
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Działalność Jana Dantyszka nie doczekała się do tej pory pełnego opracowania
1
monograficznego . Na jego powstanie wypada poczekać do momentu opublikowania w całości obszernej korespondencji tego wybitnego dyplomaty i humanisty
epoki Zygmunta I. Prace nad edycją zbioru, liczącego 6116 zachowanych listów,
prowadzone są od niemal trzydziestu lat w Uniwersytecie Warszawskim i potrwają
1

Jeśli nie liczyć pracy Władysława Pociechy poświęconej królowej Bonie (POCIECHA 1949–1958)
oraz monografii twórczości poetyckiej Dantyszka pióra Stanisława Skiminy (SKIMINA 1948), jedyną obszerniejszą polskojęzyczną monografią Gdańszczanina jest książka Zbigniewa Nowaka Jan Dantyszek —
portret renesansowego humanisty (NOWAK 1982). Opracowanie to, mimo że zostało opatrzone obszerną
(choć daleką od kompletności) bibliografią źródłową, ma charakter popularnonaukowy. Najbardziej wyczerpującą spośród nowszych niemieckojęzycznych prac dotyczących Dantyszka jest obszerny, wykorzystujący
liczne (głównie drukowane) teksty źródłowe artykuł opracowany przez Inge Brigitte Müller-Blessing na
podstawie niedrukowanej rozprawy przedwcześnie zmarłego hamburskiego historyka Paula Johansena
(1901–1965) Johannes Dantiscus, ein Westpreuße zwischen Humanismus und Reformation. Publikacja ta
ukazała się pod nieco zmienionym tytułem — nacechowane etnicznie określenie Zachodni Prusak
(Westpreuße) zostało zastąpione neutralnym dyplomata i biskup (Diplomat und Bischof) (MÜLLER-BLESSING 1968). Autorka potraktowała przedstawianą postać w sposób bardzo wyważony, dostrzegając zarówno
związki Dantyszka z Reformatorami, jak i z Kościołem Rzymskim, i podkreślając jego erazmianizm. Wątpliwości może budzić natomiast określanie przez nią polskiego dyplomaty jako zdecydowanego stronnika
Habsburgów, posunięte aż do podejrzeń o nielojalność wobec jego królewskich mocodawców, podczas gdy
źródła wskazują wyraźnie, że przy niewątpliwej sympatii dla dynastii austriackiej Dantyszek był lojalny zawsze i przede wszystkim wobec Jagiellonów. Warto także przypomnieć, że pierwszym biografem Dantyszka
był jego powinowaty Filip Frencking, gdańszczanin, wnuk Anny Boehme, żony Georga von Höfen, brata
Dantyszka, autor Oratio de vita et moribus reverendi in Christo domini Iohannis Dantisci Episcopi Culmensis
et Warmiensis (FRENCKING 1605); podstawową bibliografię dotyczącą Dantyszka znajdzie czytelnik
w publikacji internetowej Corpus of Ioannes Dantiscus’ Texts & Correspondence (CIDTC, http://dantiscus.
ibi.uw.edu.pl/index.php?menu=aboutDantiscus&f=majorWorksConcerningDantiscus).
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jeszcze przynajmniej dekadę2. Warto jednak stopniowo doprecyzowywać kwestie, co
do których w dotychczasowej literaturze pojawiały się informacje nieprawdziwe lub
sprzeczne. Kilka takich niejasności odnosi się do rodziny i wykształcenia humanisty.
Jan Dantyszek urodził się 1 listopada 1485 w Gdańsku w niemieckojęzycznej rodzinie mieszczańskiej jako najstarsze z sześciorga dzieci Hansa (Johannesa) von Höfen,
zwanego także Flachsbinder (zm. przed 1532), piwowara i kupca, oraz Christiny Scholcze (Schultze) z Pucka (zm. 1539). Podstawowym źródłem wiedzy o imionach i nazwiskach używanych przez rodziców Dantyszka jest inskrypcja nagrobna jego matki:
HIE LEIT CHRISTINA VON PVCzKE, BERNT
SCHOLCzEN TOCHTER, HANSE(N) VO(N) HOVE(N)
ANDERS FLACHSBINDER GENA(N)T HAVSFRAV,
DEN BEIDEN GOT GENEDIG SEY, AM
PFINGSTAG BEGRABEN MDXXXIX.
IOAN(NES) D(EI) G(RATIA) EP(ISCOPV)S VARMIE(NSIS)
3
MATRI PIENT(ISSIMAE) POS(VIT) .

Imię ojca Dantyszka figuruje także w dokumentach przechowywanych w Archi4
wum Państwowym w Gdańsku . W starszej literaturze pojawia się informacja, że
5
ojciec przyszłego biskupa warmińskiego miał na imię Szymon . Podstawą tego błędnego przekonania jest następująca wzmianka w liście Macieja Drzewickiego do Dantyszka: „Pater tuus Simeon senex hic mecum est, bonus senex et politus cupitque, ut

2

Projekt „Rejestracja i Publikacja Korespondencji Jana Dantyszka (1485–1548)” przewiduje publikację inwentarzy oraz wyboru listów w serii drukowanej Corpus Epistularum Ioannis Dantisci (do tej
pory ukazało się dziesięć tomów serii) oraz udostępnienie wszystkich listów w przeszukiwalnej wersji
pełnotekstowej w ramach publikacji internetowej CIDTC (do tej pory w Internecie opublikowano pełen
inwentarz listów oraz ok. 3000 listów w wersji pełnotekstowej).
3
Autorka dziękuje Markowi A. Janickiemu (Instytut Historyczny UW) za udostępnienie fotografii
inskrypcji, znajdującej się w kościele św.św. Piotra i Pawła oraz Michała Archanioła w Lidzbarku Warmińskim; cf. HIPLER 1878, s. 316.
4
„In querela coram nobis exposuit honorabilis Ioannes Flaxbinder notarius noster, quomodo pater
suus emisset quoddam navigium [...] Quapropter vobis mandamus habere volentes, quatenus ipsum Iohannem concivem vestrum, patrem notarii nostri praefati [...]” (dokument wystawiony przez króla Aleksandra Jagiellończyka 15 czerwca 1504 w Malborku, APG, rps 300, D/4, 587; CIDTC, IDT 453); „Veteranus servitor noster Iohannes Flaxbinder, concivis vester, coram nobis in querela exposuit, quomodo
quidam Theodericus Falke temere eum in ius circumducit, propterea quod honestae Katherinae, Luce de
Telghen relictae, quae filio eiusdem, notario nostro, causam hereditariam ad quam illa avia est, irrevocabiliter appropriavit” (dokument wystawiony przez króla Zygmunta I 10 lutego 1513 w Poznaniu,
APG, rps 300, D, 5/753; CIDTC, IDT 621); zarówno do ojca, jak i do syna może odnosić się dokument
wystawiony przez króla Aleksandra Jagiellończyka na sejmie w Piotrkowie 28 lutego 1504, którego
odbiorcą był „Iohannes von Hoven cognomine Flaxbinder” (APG, rps 300, D/79, 19, CIDTC, IDT 622),
gdyby chodziło jednak o syna, zgodnie z ówczesną praktyką należaloby spodziewać się wzmianki
o pełnionej już wówczas przez adresata dokumentu funkcji pisarza w kancelarii królewskiej.
5
CZAPLICKI 1855, s. 6; CILIŃSKI 1910, s. 6. i inni.
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omnia in bono statu essent ad urbem et ecclesiam pertinentia, sed etiam nonnihil passus est calamitatis, tunc quando tumultus, dum in dote tua essem, adversus me motus
fuerit a plebe vili” („Jest tu ze mną Twój ojciec, stary Symeon, dobry i uprzejmy starzec, i pragnie, aby wszystko, co należy do miasta i kościoła, było w dobrym stanie,
lecz także on doznał pewnej szkody, kiedy to, podczas gdy przebywałem na twojej
6
plebanii, podniósł się przeciwko mnie bunt wśród pospólstwa”) .
Ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby występujące na nagrobku i w dokumentach imię Hans (Iohannes) było błędne, trzeba przyjąć, że Drzewicki użył słów
7
Simeon senex, którymi często określa się biblijnego starca Symeona , jedynie w celu
8
podkreślenia podeszłego wieku mężczyzny, który stał już na progu śmierci . Nie
wydaje się natomiast uzasadniona hipoteza Zbigniewa N o w a k a , jakoby Drze9
wicki pisał tu o dziadku Dantyszka . Wobec faktu, że Dantyszek jako najstarszy
z braci odziedziczył imię po ojcu, jego brat Bernhard zaś po dziadku ze strony matki,
prawdopodobne wydawałoby się raczej, że trzeciemu z braci, Georgowi, dano imię
po dziadku ze strony ojca, nie ma jednak na to żadnych poświadczeń źródłowych.
Dziadek Dantyszka ze strony ojca pochodził z osiadłej w Prusach dolnoniemieckiej rodziny von Höfen. Zrujnowany po wojnie trzynastoletniej (1454–1466)
przeniósł się do Gdańska, gdzie zarabiał na utrzymanie jako powroźnik. Stąd używany później w rodzinie obok nazwiska von Höfen przydomek Flachsbinder (także
10
w pisowni Flaxbinder) .
*

Na podstawie własnego świadectwa Dantyszka wiemy, że pierwsze nauki pobierał
on w szkole parafialnej w Grudziądzu.
Oppidum Graudnicense, cuius plebanus ad desperatum illum Pomezaniensem,
ducta suae farinae coniuge, secessit, totum est Luteranismo infectum et hoc, ut
ferunt, culpa capitanei Ioannis Sokolowski, qui etiam, sicut quidam asserunt, ea lue
laboravit vel laborat. Ecclesia et schola ibidem, quae mihi puero prima fuit, et
domus parochialis vasta et ruinis obnoxia.
6

Maciej Drzewicki do Jana Dantyszka, Gdańsk, 12 marca 1524, CIDTC, IDL 199.
Vulg. Lc. 2.25–35.
8
Cf. Jan Benedyktowicz Solfa do Jana Dantyszka, Gdańsk, 6 lipca 1526, CIDTC, IDL 295: „Nunc
autem opportune fratrem tuum abeuntem intellexi ex patre tuo, quem paucos ante dies ex Herebi faucibus eripui. [...] Parens tuus, senio iam confectus, orat, ne eum deseras, si antequam solvat fata, te cernere posset, ut lumina eius claudere saltem tempore et necessitate illa adventa<n>te posses. Sorores hoc et
mater non minus efflagitant et obtestantur. Tactus fuit prius festum Pentecostis apoplexia et paralisi.
Iacuit ut truncus nec loqui potuit verbum. Supervocarunt me illae, caupo, medic(!) doctus Polonus. Nolui senem deserere, sed omnes nervos et artem extendi in hoc, ut eum pristinae tibi et tuis sanitati restituerem, quod gratia Dei animante perfeci: ambulat, loquitur, exercet officia sua. Utinam in aliis et tuis et
tibi utilitati, meo vel incommodo esse possem”.
9
NOWAK 1982, s. 43.
10
FRENCKING 1605, k. A 2v–A 2r.
7
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Miasto Grudziądz, którego proboszcz, pojąwszy żonę „z tej samej mąki”, wyjechał do owego desperata Pomezańskiego11, całe jest zarażone luteranizmem, a to,
jak mówią, z winy starosty Jana Sokołowskiego, który także, jak twierdzą pewne
osoby, cierpiał lub cierpi na tę zarazę. Tamtejszy kościół i szkoła — a była to
moja pierwsza szkoła, gdy byłem dzieckiem — a także plebania stoją puste
i popadają w ruinę12.

Przypuszczenia dotyczące edukacji Dantyszka w gdańskich szkołach para13
fialnych oraz w szkole Braci Wspólnego Życia w Chełmnie nie są potwierdzone
źródłowo. Powszechnie znany i niekwestionowany jest natomiast wpis do metryki
Uniwersytetu Gryfijskiego (niem. Greifswald), pozwalający stwierdzić, że Dantyszek studiował tam w semestrze letnim (kwiecień–październik) 1499 r.: „Ioannes
Decorys, d(iocesis) Latslaviensis, die 3. mens(is) Augustii(!) solvit totum” („Ioannes de Curiis (von Höfen) z diecezji włocławskiej w dniu 3 sierpnia wpłacił pełną
14
opłatę”) .
W metryce Uniwersytetu Krakowskiego znajdujemy natomiast trzy wpisy Jana
syna Jana z Gdańska z okresu, kiedy Dantyszek był w wieku studenckim: na semestr
zimowy w roku 1498 (październik 1497–kwiecień 1498) oraz na semestry letnie
15
w latach 1500 i 1507 . W liber promotionum tejże uczelni znajdujemy tylko jed16
nego Jana z Gdańska, który uzyskał bakalaureat w 1503 r. Badacze identyfikują
z Dantyszkiem Jana immatrykulowanego w roku 1500 i uważają, że jest on tożsamy
z bakałarzem z roku 1503. Studia Dantyszka w Krakowie w roku 1500 potwierdza nota proweniencyjna wpisana przez niego na egzemplarzu dzieł filozoficznych
Seneki Starszego: „Iohannis de Curiis Gdanen(sis) sum; anno 1500 emtus almo
in gymnasio Cracoviensi” („Jestem własnością Jana von Höfen, Gdańszczanina;
17
zostałam kupiona w roku 1500 w uniwersytecie krakowskim”) .
Pytanie, czy pozostałe dwa wpisy w metryce krakowskiej odnoszą się do Dantyszka czy do innych osób o tym samym imieniu i miejscu pochodzenia, pozostaje
otwarte. Wiadomo, że w Gryfii znalazł się on wraz z kilkunastoosobową grupą stu11

„Ad desperatum Pomesaniensem” to aluzja do nazwiska biskupa Pomezanii — Pawła Speratusa,
który w 1520 r. przeszedł na luteranizm.
12
Dantyszek do Piotra Tomickiego, Lubawa, 21 lutego 1533, CIDTC, IDL 896.
13
NOWAK 1982, s. 46–48.
14
FRIEDLÄNDER 1893, s. 142, kol. 2, l. 30–32.
15
Wpis na semestr zimowy 1498 r.: „Joannes Joannis de Gedano 2 gr”; wpis na semestr letni
1500 r.: „Johannes Johannis de Gdano dt 2 gr”; wpis na semestr letni 1507 r.: „Johannes Johannis de
Gdano st tt” (Metryka 2004, s. 549, 567, 631).
16
Cf. Statuta 1849, s. 137.
17
SENEKA st. 1492, egz. BJ Cam. L. X. 14, współoprawny z tomem SENEKA mł. 1498. Ten drugi tom opatrzony jest notami świadczącymi o tej samej proweniencji: „Iohannis de Curiis vel Flachsbinder Gdanen(sis) sum” („Jestem własnością Johanna von Höfen, czyli Flachsbindera, gdańszczanina”);
„Meus de Curiis Ioannes possessor est” („Moim właścicielem jest von Höfen Johann”)), cf. BOHONOS-LEWAŃSKA, SZANDOROWSKA 1970, Nr 4970.
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dentów, w większości pochodzących z diecezji włocławskiej. Grupa ta przybyła tam
pod opieką gdańszczanina, magistra Jodoka Marckborcha. Być może był z nią w jakiś
sposób związany także Paweł z Krosna, którego wpis immatrykulacyjny znajduje się
pomiędzy wpisem Marckborcha a wpisem Dantyszka. Krośnianin przybył wówczas
do Gryfii z Uniwersytetu Krakowskiego i po upływie jednego semestru, uzyskawszy
18
bakalaureat , powrócił na studia do Krakowa. Wydaje się możliwe, że także Dantyszek, rozpocząwszy studia w stolicy Małopolski już w roku 1497 (a zatem w wieku
12 lat), po kilkunastu miesiącach przeniósł się na jeden lub dwa semestry do Gryfii, a następnie znów znalazł się w Krakowie, aby uzyskać tam bakalaureat w roku
1503. Warto przy okazji odnotować, że w tym samym niemal czasie co Dantyszek
w Gryfii studiował prawdopodobnie jego późniejszy korespondent Ioannes Magnus
(1488–1544), który jako arcybiskup Uppsali przebywał w latach 1526–1536 na
wygnaniu w Gdańsku, pod skrzydłami lokalnych biskupów (w tym Dantyszka jako
ordynariusza chełmińskiego w latach trzydziestych). Według zapisów w gryfijskiej
metryce uniwersyteckiej Ioannes Magnus immatrykulował się 15 maja 1499 i uzy19
skał bakalaureat 18 sierpnia 1500 . Opracowania dotyczące Magnusa pomijają ten
wpis, twierdząc jedynie, że kształcił się początkowo w rodzinnym Linköping, a póź20
niej, w latach 1512–1517, w uniwersytetach w Rostocku, Lowanium i Kolonii .
Jeszcze za panowania króla Jana Olbrachta (zm. 17 czerwca 1501), prawdopodobnie pod koniec roku 1500 albo na początku 1501, Dantyszek rozpoczął karierę
w kancelarii królewskiej. O dacie tej wnioskuje się ze wzmianek w korespondencji:
w styczniu 1526 r. Dantyszek w liście do króla Zygmunta I stwierdza, że polskim
monarchom służy już od dwudziestu pięciu lat. W maju 1527 r. w liście do Sta21
nisława Borka wspomina o swojej dwudziestosiedmioletniej służbie . Przełom lat
1500/1501 jako datę pierwszych kroków Dantyszka na dworze królewskim poświadcza także fragment epigramatu Dantyszka Ad iuventutem (1510):

18

FRIEDLÄNDER 1893, s. 144.
FRIEDLÄNDER 1893, s. 142, 146.
20
Cf. e.g. MAGNUS 1992, s. 9.
21
Cf. Dantyszek do Zygmunta I, Toledo, 10 stycznia 1526, CIDTC IDL 276: „Haec igitur toties
in litteris meis inculco, cum apud nos sunt extranea, ne suspicione fidei meae non convenienti fiam obnoxius, quam Deo duce apud minimos etiam incorruptam hactenus conservavi eamque Maiestati Vestrae Serenissimae, cui et praedecessoribus eius a 25 iam annis servio, sine labe integram repraesentabo”; Dantyszek do Stanisława Borka, Valladolid, 1 maja 1527, CIDTC IDL 336: „Iam aperte video
post tot apud nos sacerdotiorum mutationes, cum nihil mihi cesserit in iis tribus immo in 27 annis,
quibus servio, quod me Deus adhuc non vult habere in ecclesiasticis, forsan saeculo reservor, quod iam
in dies me deserit aetasque illi non bene convenit provectior” (cf. FINKEL 1879, s. 331–386).
19
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Excessi vixdum raptus tria lustra puellis
Sum puer Aoniis militiaeque datus.

Zaledwie ukończyłem piętnaście lat, zostałem
porwany i oddany na rycerską służbę aońskim
dziewczętom [tj. Muzom].

Interea fovit me sacris invida Musis
Curia, qua periit prima iuventa mihi.

Tymczasem żywił mnie zazdrosny o Muzy
dwór. Tam upłynęła mi pierwsza młodość22.

Ze wzmianki poczynionej w autobiograficznym poemacie Carmen paraeneticum
ad Constantem Alliopagum wnioskuje się, że Dantyszek przeżył w młodości jakiś
epizod wojenny:
Iunior et belli contra Dacosque Getasque
Atque Borysthenidas tempore miles eram

Jako młodzieniec byłem żołnierzem w czasie
wojny przeciw Wołochom i Tatarom, a także
przeciwko Moskwie23

Wydaje się niemożliwe, aby Dantyszek, w tym czasie będąc jeszcze dzieckiem,
uczestniczył w ostatnich wyprawach wojennych Jana Olbrachta przeciwko Wołochom i Tatarom (klęska bukowińska 1497, walki z Tatarami 1500–1501). Być może
wziął udział w obronie kraju przed Tatarami i Wołochami w roku 1502 lub 1503.
Są to jednak tylko przypuszczenia. Wspomniana w przytoczonym powyżej wierszu wyprawa przeciwko Moskwie to niewątpliwie kampania 1514 r. zakończona
zwycięską bitwą pod Orszą (8 września). Dantyszek jako członek dworu Zygmunta
I niewątpliwie pozostawał z królem w obozie wojskowym pod Borysowem. Napisał wówczas utwór okolicznościowy Sylvula de victoria inclyti Sigismundi regis
24
Poloniae contra Moschos .
Długą listę kanclerzy i podkanclerzych, którym podlegał w swojej karierze,
otwiera Krzesław z Kurozwęk (zm. 5 kwietnia 1503), wspomniany w wiele lat
później w liście gratulacyjnym Dantyszka do nowomianowanego kanclerza (1539)
Pawła Dunin-Wolskiego jako dominus meus i mentor udzielający pouczeń: „Illius
definitionis veterum memor, quam olim a reverendissimo domino meo Creslao, episcopo Vladislaviensi, regni cancellario audivi, cancellariatum nempe esse dulcis vitae
exinanitionem” („Pamiętny na owo określenie starożytnych, które usłyszałem niegdyś od mego pana, przewielebnego Krzesława, biskupa włocławskiego i kanclerza
25
Królestwa, mianowicie, że urząd kanclerza jest zniweczeniem słodkiego życia”) .
Po śmierci Krzesława Kurozwęckiego kolejnym zwierzchnikiem, któremu
Dantyszek służył jako pisarz, był kanclerz Jan Łaski. Zapis / Ioannem Flaxbinder
notarium venerabilis Ioannis de Lassko cancellarii regni nostri znajdujemy w doku22
23

CIDTC, IDP 11, l. 27–28.
CIDTC, IDP 54, l. 171–172; cf. CZAPLICKI 1855; POCIECHA 1938, s. 424.

24

CIDTC, IDP 21.
Dantyszek do Pawła Dunin-Wolskiego, Lidzbark Warmiński, [25 lipca] 1539–[23 sierpnia] 1539,
CIDTC, IDL 3872.
25

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

PRZYCZYNKI DO BIOGRAFII JANA DANTYSZKA: UZUPEŁNIENIA I SPROSTOWANIA

23

mencie datowanym 26 listopada 150326. Nie później niż w czerwcu 1504 r. Dantyszek
awansował na pisarza królewskiego (notarius regius). Od tego momentu podlegał nie
tylko kanclerzowi, lecz także podkanclerzemu Maciejowi Drzewickiemu. Drzewicki
był dla młodego człowieka niewątpliwie autorytetem nie tylko w kwestiach ściśle
zawodowych. Jemu właśnie zadedykowany został pierwszy znany nam poemat Dantyszka, De Virtutis et Fortunae differentia somnium, opublikowany w wigilię Bożego
27
Narodzenia roku 1510 . Poemat ten, według świadectwa autora, miała zainspirować
rozmowa z Drzewickim na temat cnoty (virtus):
Quantum Virtutem Fortuna volubilis almam
Nostro praecedit tempore, condidimus,

Pokazaliśmy, o ile zmienna Fortuna przewyższa w naszych czasach dobrotliwą Cnotę,

Et nuper fueras quae de Virtute locutus,
Spernitur a stolidis quae modo ubique viris.

To jednak, co ostatnio powiedziałeś o Cnocie, jest w powszechnej pogardzie u głupców.

Sic, ut quisque vir est, loquitur. Tu sedulo claram Każdy mówi tak, jak pozwala mu na to jego
Virtutem divo pectore et ore refers
męstwo. Ty gorliwie niesiesz jasną Cnotę
w pobożnym sercu i na ustach,
Fortunaeque minas, quondam quis saepius actus, I gróźb Fortuny — a któż częściej [niż ty
Nil metuis; tibi plus illa nocere nequit.
był przez nią] niegdyś prześladowany — nie
lękasz się wcale, nie umie Ci ona więcej
zaszkodzić28.

Późniejsza korespondencja Dantyszka z Drzewickim29 jest świadectwem ich
zażyłości, której nie zdołały zniszczyć nawet poważne nieporozumienia wokół konfliktu gdańszczanina z podskarbim pruskim Stanisławem Kostką w latach 1533–1534.
Z tego okresu pochodzi jedyny zachowany list Dantyszka do Drzewickiego, wówczas
już prymasa Polski. Adresat został w nim określony jako osoba w dużej mierze odpo30
wiedzialna za formację intelektualną nadawcy („quae me fere educavit”) .
Nie zachowały się natomiast żadne ślady podobnej więzi młodego skryby z kanclerzem Janem Łaskim (zm. 1531). Nic w tym jednak dziwnego, skoro w późniejszych latach Dantyszek przyjaźnił się i zgodnie współpracował z wrogimi Łaskiemu
politykami — podkanclerzym (1511–1515), a następnie kanclerzem (1515–1532)
Krzysztofem Szydłowieckim oraz podkanclerzym (1515–1535) Piotrem Tomickim.
Zwłaszcza z tym ostatnim łączyły go szczególnie intensywne i bliskie relacje.

26
27
28

CIDTC, IDT 452, cf. PAPÉE 1927, s. 377, przypis 1; ASPK, IV, 1, nr 135, s. 109.
DANTISCUS 1510 (CIDTC, IDP 1–13).

CIDTC, IDP 2, l. 15–22

29

Zachowało się 29 listów Drzewickiego do Dantyszka z lat 1519–1535 oraz jeden list Dantyszka
do Drzewickiego z 1534 r. (cf. CIDTC).
30
Dantyszek do Macieja Drzewickiego, Lubawa, 11 stycznia 1534, CIDTC, IDL 1096.
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Zostawszy pisarzem królewskim, Dantyszek nie miał bynajmniej zamiaru
porzucać nauki, skoro latem 1505 r. uzyskał od króla Aleksandra zasiłek na dalsze
studia we Włoszech. Wbrew początkowym projektom młodzieniec spożytkował
jednak przyznaną mu kwotę, odbywając pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Wyprawę
tę wspominał później w swoich dwóch wierszowanych autobiografiach. W poemacie De vita sua (O swoim życiu) (ok. 1534/1535) została ona tylko wyliczona
wśród wielu innych podróży: „Quot terras et quot pergravimus aequoris undas,
/ Et Solyma, Hesperia ac utraque testis erit” („Jerozolima i obydwie Hesperie
(tj. Królestwa Hiszpanii i Aragonii) są świadkami, ile przemierzyłem lądów i ile
31
morskich odmętów”) .
Obszerniejsze wspomnienie (37 dystychów) znajdujemy w utworze Carmen
paraeneticum iuvenibus huius temporis non inutile, ad ingenuum adolescentem
Constantem Alliopagum (1539)32. Uzupełnieniem i potwierdzeniem tej relacji jest
fragment utworu Caspara Ursinusa Veliusa Genethliacon Ioannis Dantisci poetae
33
clarissimi (1516) . Dantyszek zaprzyjaźnił się z Ursinusem, przebywając na
dworze cesarza Maksymiliana w latach 1515–1516, i niewątpliwie sugestywnie
opowiadał mu o przeżyciach związanych z tą ryzykowną podróżą. Ursinus nadał
swojemu utworowi kunsztowną formę proroctwa włożonego w usta Apollina,
który — stojąc przed drzwiami rodzącej — zapowiada ważne wydarzenia w życiu
przyszłego dyplomaty. Wydarzenia te to sukcesy poetyckie, udział w wyprawie
wojennej nad Dniepr, poselstwa na zlecenie władców oraz szczegółowo przedstawiona pielgrzymka do Ziemi Świętej. Omówienie tej wyprawy zajęło trzynaście
dystychów elegijnych, stanowi zatem niemal trzecią część utworu. Oto rekonstrukcja przebiegu podróży.
Już w sierpniu 1505 r. Dantyszek został zaopatrzony w mandat królewski polecający Radzie Miasta Gdańska wypłacenie mu na podstawie przedstawionego rewersu
34
kwoty przeznaczonej na podróż naukową . Stypendysta opuścił dwór w Krakowie
zapewne dopiero w połowie następnego miesiąca, ponieważ 12 września datowane
są kolejne mandaty upoważniające go do pertraktacji w imieniu króla z mieszczanami gdańskimi w kwestiach monetarnych oraz w sprawie dóbr obywateli Gdańska,
35
którzy zmarli bezpotomnie . Najpewniej zatem król spodziewał się, że jego pisarz
przed wyjazdem do Italii weźmie udział w jesiennym zjeździe Stanów Pruskich.
Ponieważ termin zjazdu został jednak w roku 1505 przesunięty z powodu zarazy
36
na 14 grudnia , Dantyszek prawdopodobnie przedłożył gdańszczanom mandaty
królewskie wcześniej, aby jeszcze przed nadejściem zimy pożegnać rodzinne mia31
32
33
34
35
36

CIDTC, IDP 92, l. 21–22.
CIDTC, IDP 54 [= DANTISCUS 1539].
CIDTC, IDL 6256 [= URSINUS 1522, k. q–q3]. Cf. SKOLIMOWSKA 2016, s. 327–347.
ASPK, IV, 2, nr 227, s. 63.
ASPK, IV, 2, nr 231, s. 65; nr 247, s. 79.
ASPK, IV, 2, nr 238, s. 71–72; nr 244, s. 76.
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sto i pożeglować przez Bałtyk do wybrzeży Danii37. Następnie podróżował przez
38
Saksonię, góry Harzu, krainy nadreńskie i naddunajskie . Przeprawiwszy się przez
39
Alpy, zwiedził bliżej nieokreślone miasta północnej Italii i dotarł do Wenecji . Tam,
ujrzawszy w porcie przygotowany do drogi statek do Jerozolimy, pod wpływem
nagłego impulsu postanowił zrealizować od dawna żywiony zamysł i wyruszyć
40
w pielgrzymkę do Ziemi Świętej . Droga wiodła przez Adriatyk i Morze Jońskie;
41
42
pielgrzymi przybili do brzegów wysp: Korfu , Leukas (lub może Kefalonii) oraz
43
44
Zakyntos . Następnie zawinęli do portu w Epidauros , po czym pożeglowali przez
45
Morze Egejskie na Kretę, gdzie zaopatrzyli się w żywność , a potem przez Morze
Karpackie, aby przekroczyć granice Europy i zatrzymać się na dłuższy odpoczy46
nek na pozostającej jeszcze wówczas w rękach chrześcijan wyspie Rodos . Opuściwszy Grecję, wpłynęli na terytorium Cypru. Na tej wyspie przez dwa miesiące
więziły ich niepomyślne wiatry. Dantyszek ubolewał, że z powodu choroby nie
47
mógł wówczas zwiedzić cypryjskich zabytków — miasta Paphos i góry Idalion .
Kiedy wreszcie pojawił się upragniony wiatr północny i okręt wyruszył w dalszą
37

CIDTC, IDL 6256: „Cymbrica namque leges prima formose iuventa / Littora, permensus Baltheon ante fretum”.
38
CIDTC, IDL 6256: „Acre virum genus, et validos Saxones adibis. / Omne per Hercynium progrediere nemus. / Innumeros late populos, gentesque videbis / Quas claudunt gelidis Rhenus et Ister aquis”.
39
CIDTC, IDP 54: „Hanc igitur linquens Latiasque profectus ad oras / Me volui studiis consociare
bonis. / At secus evenit, cum iam penetrasse per Alpes / Me vidi, latum nec procul esse fretum. / Euganeos adii conclusos undique ponto, / Qui tria regna sua sub dicione tenent”; CIDTC, IDL 6256: „Italiae
posthac et opes miratus et urbes / Audebis vastos per maris ire sinus”.
40
CIDTC, IDP 54: „Hic cum vidissem socios navemque paratam / Ad Solymas, mihi mens quo fuit
ante diu, / Mox illam subiit vis numinis impete quodam, / Quae iussit comitem me simul esse viae. /
Conscendi, pariter persolvens debita nauli, / Optatis ventis velaque tensa dedi”.
41
CIDTC, IDP 54: „Legimus in primis Corcyrae litora”; CIDTC, IDL 6256: „Alcinoi veteres primum mirabere sedes”.
42
CIDTC, IDP 54: „nudum / Fracta Dulichium quae tenuere rate”.
43
CIDTC, IDP 54: „Hic non una quidem nobis est insula visa, / Quas nimia mendax Graecia laude
canit”; CIDTC, IDL 6256: „Alta tibi hospitium deinde Zacinthus erit”.
44
CIDTC, IDL 6256: „Atque Epidaurus, ubi serpentis imagine cultus / Indigenis Phoebo natus
in aede fuit”.
45
CIDTC, IDP 54: „Attigit et claram prius urbibus acta per undas / Aegaeas patriam nostra carina
Iovis. / Frugum Creta ferax et abundans dulcis Iacchi / Ex magna nobis utilitate fuit”; CIDTC, IDL
6256: „et magno Iove Creta”.
46
CIDTC, IDP 54: „Cepimus hic etenim victum ductisque per aequor / Carpathium ventos aura
secunda dabat. / Liquimus hic fines Europae nautaque coeptum / Ad partes Asiae continuavit iter. / Vidimus inde Rhodum, cui numquam nubila solem / Obducunt, qualiscumque sit illa dies. / Hic ego cum
sociis fessos reparavimus artus; / Tunc ibi praefuerant candida signa crucis”; CIDTC, IDL 6256: „Atque
Rhodon Phoebo claram”.
47
CIDTC, IDP 54: „Solvimus a Phoebi sic regno regna petentes, / Quae Cyprus asseritur continuisse novem. / Hic nos detinuit flatu contrarius Eurus, / Cornua dum Phoebes bis renovata forent. / Hic
Paphos hicque Cnidos(!), mons Idalus et nemus ipsum / Praebebant oculis gaudia nulla meis. / Namque
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

26

ANNA SKOLIMOWSKA

drogę, rozpętała się silna burza. Dwudziestoletni wówczas Dantyszek był przeko48
nany, że nadeszła jego ostatnia godzina , okrętowi udało się jednak dobić do portu
49
w Jaffie . Stamtąd pielgrzymi podążyli do Jerozolimy, jadąc wierzchem na osłach
w niemiłosiernym upale. Za przewodników mieli muzułmanów, którzy nie szczę50
dzili im wyzwisk, zniewag, a nawet razów . Dantyszek zwiedził Golgotę i Grób
51
Pański oraz inne miejsca związane z życiem Chrystusa, dotarł także do leżącego
52
w Palestynie Betlejem . Następnie przekroczył Jordan i, przebywszy Morze Mar53
twe, dotarł do Arabii . Dalsza droga wiodła prawdopodobnie przez Górę Synaj do
Aleksandrii. Nie ma wprawdzie na to dowodów w źródłach, taki jednak kierunek
sugerują przedstawienia na ekslibrisach Dantyszka. Wśród otaczających jego herb
symboli odbytych pielgrzymek (odwzorowań popularnych znaków pielgrzymich)
obok krzyża jerozolimskiego (Jerozolima), muszli świętego Jakuba z dwoma kijami
(Santiago de Compostela) oraz litery R z kluczem św. Piotra (Rzym) znajdujemy
54
także koło do łamania kości i miecz — atrybuty św. Katarzyny Aleksandryjskiej .
Jej sanktuarium na Synaju leżało na szlaku często wybieranym przez pielgrzymów
powracających z Ziemi Świętej. Podróżowali oni następnie do Europy okrętami
55
płynącymi z Aleksandrii . Czy tak właśnie uczynił Dantyszek, nie ma pewności,
lecz wiemy, że jego droga powrotna wiodła nie do Wenecji, z której wyruszył, lecz

febrem putri corruptus ab aëre passus, / Non potui Veneris languidus esse memor”; CIDTC, IDL 6256:
„Et Cypron Idaliae regna superba deae”.
48
CIDTC, IDP 54: „Tandem nos Aquilo pertaesos litore solvit, / Rursus et in pelagus lintea plena
tulit. / Sed tibi quid memorem, fuerim quam paene sub undis, / Cum navis dederat saepius icta latus? /
Hanc fractis voluit penitus subvertere velis / Flans ab Hyperboreis nimbifer ille iugis. / Tum mihi bis
deni fuerant, non amplius, anni / Extremumque mihi rebar adesse diem. / Sola Dei nos servavit clementia summi, / Qui tumidis ventis imperat atque mari”.
49
CIDTC, IDP 54: „Hoc duce tum demum sospes prope litora veni, / Ad quae tam longo tempore
cursus erat. / Hic vinctam fertur ceto rapuisse puellam / Perseus et monstro praevaluisse maris. / Cum
sociis subii Ioppen, de more relicta / Cum fessis nautis in statione rate”.
50
CIDTC, IDP 54: „Hinc nos ducendo Mahometica turba recepit, / Deseruit Christi quae recutita
fidem. / Impositi Solymas asinis intravimus aestu / Exanimes, passi verbera, probra, lutum. / Gentis inhumanae crudelia facta minasque, / Non est, crede mihi, qui numerare queat”; CIDTC, IDL 6256: „Et
Syriae populos, et inhospita vasta videbis, / Qua non aequoreo tutius extat iter”.
51
CIDTC, IDP 54: „Vidimus hic, ubi crux steterat sanctumque sepulcrum”; CIDTC, IDL 6256:
„Quin et adorabis sacrum quo condita passi / Lurida sarcophago membra fuere Dei. [...] Calvariaeque
solum”.
52
CIDTC, IDP 54: „Et Christi circum quae loca sancta manent”; CIDTC, IDL 6256: „Quaeque
Palaestinas loca sunt veneranda per oras / Bethlemiumque larem”.
53
CIDTC, IDP 54: „Transgressi tandem limosi gurgitis undas, / Cui lacus Asphaltus meta suprema
datur, / Attigimus terras Arabum”.
54
Jan Stanisław Bystroń zwraca uwagę na umieszczenie symbolu św. Katarzyny jako oznaki pielgrzymów na Górę Synaj na medalu Dantyszka wybitym w czasie jego pobytu na dworze Karola V
w 1529 r. (BYSTROŃ 1930, s. 11–12).
55
HELFFRICH 1579.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

PRZYCZYNKI DO BIOGRAFII JANA DANTYSZKA: UZUPEŁNIENIA I SPROSTOWANIA

27

przez Cieśninę Messyńską do południowej Italii. W trakcie tej podróży miał okazję
56
ujrzeć Sycylię i czynny wulkan Etnę , nie wiemy jednak, czy jego okręt zawijał
do sycylijskich portów ani gdzie dokładnie opuścił pokład, aby powędrować przez
57
Neapol oraz „przez pola Kampanii i Apulii” . Następnie (prawdopodobnie po raz
58
pierwszy) znalazł się w Rzymie . Wprawdzie przeczyć temu zdaje się to, że w starszym wariancie ekslibrisu Dantyszka z oznakami pielgrzymek umieszczone są tylko
59
dwa z nich — krzyż jerozolimski i atrybuty św. Katarzyny , gdy symbole Rzymu
60
i Komposteli pojawiają się dopiero w późniejszych wersjach . Pominięcie Rzymu
w wersji ekslibrisu sprzed pielgrzymki do Komposteli (Dantyszek odwiedził grób
61
świętego Jakuba Apostoła na przełomie marca i kwietnia 1523 r. ) mogło być jednak uwarunkowane estetyką — trudno było umieścić wokół herbu trzy symbole, nie
zaburzając równowagi graficznej całego przedstawienia, a pielgrzymka do stosunkowo łatwo dostępnego Rzymu nie stanowiła zapewne aż tak wielkiego powodu do
62
chwały jak pozostałe trzy . Szczegóły dalszej drogi powrotnej Dantyszka na północ
pozostają nieznane.
Podróż do Ziemi Świętej musiała wyczerpać fundusze Dantyszka przeznaczone
na studia zagraniczne, ponieważ bezpośrednio po niej, nie później niż w lutym
1507 r., powrócił na polski dwór królewski, który następnie na jakiś czas opuścił,
63
by uporządkować swoje sprawy w rodzinnym Gdańsku .
Właśnie w tym czasie Paweł z Krosna uzyskał tytuł magistra (1506) i z począt64
kiem roku 1507 zaczął wykłady na krakowskiej Alma Mater . Badacze, którzy
65
zastanawiali się, co oznacza określenie praeceptor meus używane przez Dantyszka
w stosunku do Pawła z Krosna, nie brali pod uwagę ewentualności formalnych stu66
diów Dantyszka u Krośnianina . Traktując być może zbyt dosłownie jego poetyckie
56

CIDTC, IDL 6256: „Denique Trinacriam, fumantemque ignibus Aetnam / Conspicies, Siculo
praeteriture freto”.
57
CIDTC, IDL 6256: „Claram et Parthenopen peragrabis, et Appula iuxta / arva, et Campani rura
beata soli”.
58
CIDTC, IDL 6256: „Atque orbis dominam victi mirabere Romam, / Quicquid et in tota visitur
Ausonia”.
59
Cf. drukowany ekslibris pochodzący najwcześniej z 1517 r., wklejony na stronie przedtytułowej
egzemplarza Zwierciadła Saskiego (Remissorium 1508, egz. BNW XVI.F.2339).
60
Liczne odciski superekslibrisu Dantyszka z 1539 r., m.in. na oprawie druków: BUCER 1540,
egzemplarz UUB, Obr 51:427 oraz Novum Testamentum 1527, egzemplarz BNW, XVI.F.2314.
61
CIDTC, IDL 180, IDL 182, IDL 176.
62
Cf. SKOLIMOWSKA 2017, s. 446–451.
63
CIDTC, IDT 462, cf. ASPK, V, 1, nr 15, s. 40.
64
GORZKOWSKI 2000, s. 95.
65
Ad reverendissimum in Christo patrem dominum Ioannem Lubrantium, episcopum Posnaniensem,
Ioannis Linodesmonos Dantisci in laudem magistri Pauli Crosnensis Rutheni, praeceptoris sui carmen,
CIDTC, IDP 20, l. 27–28: „At nunc iste meus pro me praeceptor agat rem, / Ingenii qui fert haec sua
dona tibi”.
66
POCIECHA 1938, s. 424.
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deklaracje, jakoby życie dworskie odcięło go od wykształcenia67, uznali, że formalną
edukację zakończył on na bakalaureacie w roku 1503. Określanie Krośnianina mianem praeceptor mogło być, ich zdaniem, efektem kontaktów nieformalnych, datujących się od wspólnego pobytu Dantyszka i jego dwukrotnie wówczas starszego
kolegi w Gryfii w 1499 r. Czternastoletni Jan mógł jeszcze przez kilka lat traktować
Pawła jako mentora. Należałoby jednak rozważyć, czy wspomniana już immatrykulacja w Uniwersytecie Krakowskim niejakiego Jana z Gdańska na semestr letni
1507 nie jest przypadkiem wpisem Dantyszka, który — nie zrealizowawszy projektu
studiów w Italii — odczuwał niedosyt wykształcenia. Wpis ten jest dokładnie tak
samo (nie)precyzyjny jak immatrykulacja z 1500 r. i bakalaureat z roku 1503, które
uznawane są zwykle bez wątpliwości za Dantyszkowe. Pojawia się oczywiście pytanie, jak efektywne byłyby studia przerywane misjami poselskimi do Prus, regularnie
68
zlecanymi w latach 1507–1514 królewskiemu pisarzowi przez jego mocodawcę .
Czy zatem pojawiające się często w utworach poetyckich Dantyszka, a niekiedy
także i w jego korespondencji, narzekania na niedostatki wykształcenia i na zgubny
w tym zakresie wpływ życia dworskiego oznaczają, że jego regularne (acz przerywane epizodami wojennymi) studia zamknęły się na przestrzeni niespełna czterech
69
lat między rokiem 1499 a 1503? Wydaje się, że przynajmniej jeszcze przez semestr
studiował w Alma Mater Cracoviensis w roku 1507. Nadzwyczajne oczytanie Dantyszka w autorach starożytnych, wychwalane wielokrotnie przez współczesnych mu
70
humanistów i potwierdzone przez badacza jego poezji Stanisława S k i m i n ę , jest
widoczne także w korespondencji. Pochodzący z roku 1522 — świadczący wymownie o zamiłowaniach bibliofilskich Dantyszka — inwentarz ruchomości pozostawionych przez niego w mieszkaniu w Krakowie, wylicza m.in. 56 książek będących jego
własnością. Warto zauważyć, że w tym dokumencie, sporządzonym z polecenia rektora uniwersytetu, przy nazwisku Dantyszka postawiono tytuł magistra. Jeżeli zapis
ten nie jest omyłką twórcy lub kopisty dokumentu, to stanowi pośrednie świadectwo
71
uzyskania przez Dantyszka tego stopnia . Znana nam dokładnie dzięki korespondencji działalność dyplomatyczna Dantyszka dowodzi także jego dobrej znajomości
prawa, nie ma jednak źródeł, które pozwalałyby potwierdzić pojawiającą się niekiedy w literaturze przedmiotu informację, jakoby Dantyszek miał doktoryzować się
72
w Bolonii w 1510 r.
Przynajmniej do końca 1514 r. Dantyszek określany jest w źródłach jako notarius
regius, scriba regis lub ko(niglischer) ma(iestet) schreyber, ko(niglischer) ma(iestet)

67

Cf. przypis 22.
Cf. ASPK i AT.
69
Na temat żalów Dantyszka odnośnie do niedostatków wykształcenia vide SKOLIMOWSKA
2010, s. 68–69.
70
SKIMINA 1948, s. 110–141 et passim.
71
CIDTC, IDT 526, cf. Cracovia 1936, nr 484, s. 180–181.
72
Np. FLOOD 2006, s. 429–431.
68
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notarius73. Kiedy w 1515 r. towarzyszył królowi Zygmuntowi I na Zjazd Preszbursko-Wiedeński, był już zapewne sekretarzem królewskim, a jeśli nie, to awansował na tę
74
funkcję podczas zjazdu . Spotkanie czterech monarchów środkowoeuropejskich —
cesarza Maksymiliana i królów z dynastii Jagiellonów: Zygmunta, Władysława oraz
(dziewięcioletniego wówczas) Ludwika, było udanym debiutem Dantyszka na arenie
międzynarodowej. Podczas gdy Jagiellonowie, czekając od kwietnia aż do lipca na
przybycie Maksymiliana, obradowali w Preszburgu, Dantyszek wszedł z łatwością
w środowisko dworzan cesarskich z otoczenia przebywającego tam wówczas arcybiskupa Gurk, sekretarza cesarskiego, kardynała Matthäusa Langa. Spotkanie Jagiellonów z cesarzem nastąpiło ostatecznie w Wiedniu, gdzie sekretarz króla Zygmunta
odnalazł się znakomicie w kręgu humanistów wiedeńskich, zgromadzonych wokół
Georga Tannstettera (1482–1535) — matematyka, astronoma, kartografia i osobistego lekarza cesarskiego, znanego także jako Collimitius. Wiersze okolicznościowe
Dantyszka były wdzięcznie przyjmowane i chętnie publikowane wśród relacji ze spo75
tkania monarchów . Stanisław Górski, opisując w Acta Tomiciana wydarzenia roku
1515, odnotowuje, że po zakończeniu zjazdu „regis Sigismundi oratores: Mathias
Drevicius, episcopus Vladislaviensis, Raphael Leszczinski capitaneus Szlochoviensis
76
et Ioannes Flachsbinder Dantiscus secretarius ad Venetos missi fuere” . A zatem
Dantyszek nie wrócił wraz z orszakiem królewskim do Polski, lecz, dołączywszy do
podkanclerzego Drzewickiego oraz Rafała Leszczyńskiego, udał się z nimi do Wenecji, aby omawiać projekt krucjaty antytureckiej. Po bezowocnym zakończeniu tej
misji, na wyraźne życzenie cesarza Maksymiliana a za zgodą króla polskiego, Dantyszek jeszcze przez około rok pozostawał na dworze cesarskim. W imieniu cesarza
posłował wówczas kilkakrotnie do północnej Italii. Powrócił do Polski jako człowiek
sukcesu, pasowany na szlachcica i uwieńczony laurem poetyckim przez cesarza. Gdy
odjeżdżał, cesarz nie szczędził mu pochwał:
Remittimus impraesentiarum ad Serenitatem Vestram illius secretarium, nobilem
nostrum et imperii sacri fidelem dilectum Ioannem de Curiis Dantiscum, iuris
utriusque doctorem ac poetam laureatum. Quem quoniam omnifaria fide imbutum,
variarum idiomatum ac aliarum complurimarum virtutum scientiae peritissimum ac
in rerum peragendarum experientia exercitatissimum exemplis ipsis cognoveramus,
illius propterea opera in quibusdam arduis rebus nostris hactenus usi sumus.
73

ASPK, IV, 1, nr 162, s. 170, nr 184, s. 220; ASPK, V, 2, nr 165, s. 117; nr 182, s. 165; nr 185,
s. 176–177; nr 188, s. 182–185; nr 268, s. 328; ASPK, V, 3, nr 300, s. 59; nr 302, s. 61–62; nr 316,
s. 102–111; nr 346, s. 154–162; nr 377, s. 220–234; ASPK, VI, nr 1, s. 5; nr 17, s. 25–29; nr 49, p. 119
(za AT, II, nr 317, s. 237); AT, II, nr 333, s. 242–243; CIDTC, IDL 5819, (Dantyszek do Rady Miasta
Gdańska, Wilno, 13 listopada 1514).
74
Mianowanie na sekretarza królewskiego wiązało się z ceremonią uroczystej przysięgi dochowania powierzonych tajemnic (łac. secretum), cf. WYCZAŃSKI 1990, s. 51–52.
75
CIDTC, IDP 22, IDP 23, IDP 25, IDP 15, IDP 24.
76
AT, V, nr 433, s. 314. Pierwsze znane listy do Dantyszka, w których jest tytułowany sekretarzem
królewskim, pochodzą ze stycznia 1516 r. (CIDTC, IDL 5157, IDL 4884).
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Odsyłamy obecnie z powrotem do Waszego Najjaśniejszego Majestatu jego sekretarza, a naszego szlachcica, miłego i wiernego poddanego Świętego Cesarstwa, Jana
von Höfen Dantyszka, doktora obojga praw oraz poetę uwieńczonego. Poznaliśmy
go w działaniu jako człowieka przepełnionego pod każdym względem wiernością,
nadzwyczaj biegłego w znajomości rozmaitych języków i w licznych innych cnotach, a także wybornie wyćwiczonego w prowadzeniu spraw, dlatego też aż do tej
pory posługiwaliśmy się nim w pewnych naszych trudnych interesach77.

Omawiając wykształcenie Dantyszka, warto zwrócić uwagę, że oprócz Pawła
78
z Krosna istniała jeszcze jedna osoba określana przez niego jako praeceptor . Był to
Joachim Vadianus (von Watt) (1484–1551), szwajcarski poeta, uczeń Konrada Celtisa, burmistrz St. Gallen i przyjaciel Huldrycha Zwingliego, z którym, podobnie jak
ze wspomnianym wcześniej Ursinusem Veliusem i innymi wiedeńskimi humanistami,
79
Dantyszek zawarł znajomość podczas Zjazdu Preszbursko-Wiedeńskiego w 1515 r.
Podczas pobytu Dantyszka na dworze cesarza Maksymiliana (1515–1516) Vadianus
wykładał autorów łacińskich na Uniwersytecie w Wiedniu i opracowywał komentarze do starożytnych dzieł przyrodniczo-geograficznych, Historii naturalnej Pliniusza
Starszego oraz do Libri de situ orbis tres Pomponiusza Meli, studiując równocześnie
medycynę. Jest więcej niż prawdopodobne, że Dantyszek podczas zjazdu czterech
monarchów wolne chwile poświęcał nie tylko na pisanie okolicznościowych poematów, lecz także na słuchanie wykładów Vadiana. Pobyt Dantyszka w Wiedniu był
80
jednak krótki — trwał zaledwie kilka tygodni na przełomie lipca i sierpnia 1515 r. ,
81
nie ma też po nim śladu w tamtejszej metryce wydziału artystów . Bliskie kontakty
z Vadianem dokumentuje nie tylko korespondencja Dantyszka, lecz także pochlebne
wzmianki o Gdańszczaninie, które szwajcarski humanista zamieścił w swoim
komentarzu do dzieła Pomponiusza Meli:
Dantiscum clarum et opulentum advectis mercibus oppidum, aere ob vicina, quae
palustri humore madent, nonnihil insalubri, memorabile vero aetate nostra Ioannis Dantisci nomine, iureconsulti, poetae, et Sigismundi Poloniae regis (quod
fidei suae et eruditioni debebatur) secretarii.

77

List cesarza Maksymiliana do Zygmunta I, s.l., [1516/1517], kopia łac. BCz, rps. 240, s. 178,
CIDTC, IDT 375: cf. SKOLIMOWSKA 2017, s. 443.
78
Określenie takie pojawia się w adresach dwóch listów Dantyszka do Joachima Vadiana: 1) z Hall,
2 października 1515 (CIDTC, IDL 4852): „Doctissimo viro Ioachimo Vadiano, poetae lauro insignito ac
collegii ducalis duodecemviro praeceptori suo non paenitendo Viennae”; 2) z Krakowa, 1 października
1521 (CIDTC, IDL 4907): „Viro undecumque doctissimo Ioachimo Vadiano amicorum amicissimo sibique in Christo caro sinceroque praeceptori”.
79
CIDTC, IDL 4852, IDL 4904, IDL 5161, IDL 5148, IDL 4907; BONORAND 1971 i inne prace
tejże autorki.
80
Zygmunt I przebywał w Wiedniu od 19 lipca do 5 sierpnia 1515 (GĄSIOROWSKI 1973, s. 261),
również cesarz Maksymilian opuścił Wiedeń od razu po zakończeniu zjazdu (KRAUS 1899, s. 75).
81
Die Matrikel 1967.
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Gdańsk to miasto znakomite i bogate dzięki napływowi towarów. Wskutek sąsiedztwa
terenów bagiennych jego klimat nie jest zbyt zdrowy. W naszych czasach miasto to
zasłynęło dzięki imieniu Jana Gdańszczanina, prawnika, poety i sekretarza (co
zawdzięcza swojej wierności i wykształceniu) króla Polski Zygmunta82.
Numquam ipse credidissem, nisi verenda me maximorum testium fides adegisset.
In quorum numero potissimi sunt Eberhardus Ferberus, Dantiscus eques auratus et
Georgius de Basen, vir imaginibus clarus; ille summus tum Dantiscorum magistratus,
hic palatinus Marienburgensis in Prussia, uterque ad mare natus atque, ut sic dicam,
septentrionalis oceani alumnus. Hi anno abhinc tertio, cum invictissimus Poloniae rex
Sigismundus cum fratre Vladislao Ungariae rege ad Maximilianum caesarem officii
gratia Viennam venisset, me Ioanne Dantisco vate laurigero curante, non semel
elegantissimis conviviis pro singulari sua humanitate suscipientes, illa serio retulerunt suntque magnis indiciis fidem suam testati. Nec vero est quicquam, quod magis
nollem, quam viris tanta dignitate, prudentia et doctrina praeditis fidem non adhibere.
Ja sam nigdy bym w to nie uwierzył, gdyby mnie nie skłaniała godna czci rzetelność
znakomitych świadków. W ich liczbie najmożniejsi są Eberhard Ferber, gdańszczanin rycerz złocisty, oraz Georg von Baysen [Jerzy Bażyński], mąż szlachetnego
rodu; ów [tj. Ferber] wówczas burmistrz Gdańska, ten [tj. Bażyński] — wojewoda
malborski w Prusach, obydwaj urodzeni nad morzem i, że tak powiem, wychowankowie północnego oceanu. Oni to, trzy lata temu, kiedy niezwyciężony król Polski
Zygmunt wraz z bratem Władysławem królem Węgier przybył na naradę do cesarza
Maksymiliana do Wiednia, podejmowali mnie niejednokrotnie w swej nadzwyczajnej łaskawości wytwornymi ucztami, których organizatorem był uwieńczony
laurem wieszcz Jan Dantyszek, i poważnie o tym opowiadali, poświadczając swą
wiarygodność silnymi dowodami. Niczego zatem mniej bym nie pragnął, niż nie dać
wiary mężom wyróżniającym się taką godnością, roztropnością i wiedzą83.

Pod koniec roku 1516 Vadianus objął katedrę retoryki i został wybrany na rektora
84
wiedeńskiego Studium Generale . Wtedy właśnie, wprawdzie nie w Wiedniu, lecz
prawdopodobnie w nieakademickim Augsburgu, Dantyszek otrzymał z rąk cesarza
swój tytuł doktora obojga praw (doctor utriusque iuris). Czy miało to związek z uczelnią wiedeńską? Tytuł ten był bez wątpienia nagrodą za usługi oddane Maksymilianowi
85
wiosną i latem 1516 r. przez polskiego dyplomatę w rokowaniach z Wenecją .
Tytuł doktorski pojawia się w pewnej liczbie adresów listów skierowanych do
86
Dantyszka. Stan prac nad korpusem jego korespondencji nie pozwala jeszcze na
dokonanie pełnej kwerendy tekstowej, ale już teraz można stwierdzić, że jest to zjawisko raczej marginalne. Po przebadaniu formuł adresowych 301 listów łacińskich do
82
83
84
85
86

MELA 1518, k. 98v.
MELA 1518, k. 105r; vide także BONORAND 1965, s. 54–55; BONORAND 1971, s. 157.
BIETENHOLZ 2003, s. 364–365.
SKOLIMOWSKA 2016, s. 331–332; SKOLIMOWSKA 2017, s. 444–446.
Patrz przypis 2.
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Dantyszka z okresu między 1516 r. (uzyskanie tytułu doktorskiego) a nominacją na
87
biskupa chełmińskiego w roku 1530 stwierdzono, że określenie utriusque iuris doctor
lub jego warianty (iuris utriusque doctor, decretorum doctor, iuris doctor, iurium
doctor, doctor) pojawiają się zaledwie w 24 przypadkach. Są to listy od następujących
ośmiorga nadawców: Sigmunda von Herberstein, Josta Ludwika Decjusza, Michała
Sandera, królowej Bony (niekiedy wspólne z królem Zygmuntem I), Jana Benedyktowicza Solfy, Hieronima Gürtlera von Wildenberg (Aurimontanus), Jerzego Myszkowskiego oraz wikariusza i kapituły kościoła św. Mikołaja w Bari. W listach późniejszych
88
tytulatura biskupia niemal całkowicie wypiera inne formuły adresowe .
Część wymienionych powyżej przypadków wydaje się uzasadniona szczególnymi
celami osób, które Dantyszka w ten sposób określają. Sigmund von Herberstein czyni
to bezpośrednio po nadaniu Dantyszkowi tytułu, jest to więc forma gratulacji. Królowa
Bona (ręką swego sekretarza) niewątpliwie pragnie w ten sposób podkreślić kompetencje prawnicze Dantyszka, prowadzącego jej sprawy spadkowe na dworze Karola
V. Podobna motywacja mogła przyświecać także służącemu Bonie Decjuszowi. Król
i królowa tytułują Dantyszka doktorem praw także w potwierdzeniu listów wierzytelnych dla Dantyszka i Lodovico Alifio z 13 marca 1524: „magnificos et egregios
dominos Ludovicum Aliphium utriusque iuris doctorem et castri nostri Cracoviensis
89
burgabrium(!) et Ioannem Dantiscum similiter doctorem nuntios et oratores nostros” .
W świetle tego, co wiemy o kompetencjach prawniczych Dantyszka, nie należy
traktować tytułu doktorskiego tylko jako jednego z szeregu zaszczytów nadanych
przez cesarza Maksymiliana wyróżniającemu się dyplomacie. O tym, że interesowało
go prawo niemieckie, możemy wnioskować także z faktu zachowania się jego własnoręcznych notatek i podkreśleń na wydanym w 1508 r. egzemplarzu Zwierciadła
saskiego, opatrzonym jego notami proweniencyjnymi oraz wczesnymi ekslibrisami
stemplowymi (większym i mniejszym, przedstawiającymi pierwszą, nieudostojnioną
90
wersję herbu Dantyszka) . Dzieła dotyczące prawa cywilnego (rzymskiego i krajowego) nabywał także w późniejszych latach. W jego bibliotece znajdujemy ich przy91
92
najmniej siedemnaście . Są wśród nich m.in. paryska edycja Justyniana (1527) ,
87

Liczba ta stanowi ok. 82% wszystkich zachowanych listów łacińskich do Dantyszka z tego okresu. Pozostałe 18% to albo listy, które nie mają jeszcze przeszukiwalnej wersji pełnotekstowej, albo nie
mają zachowanego tekstu adresu.
88
Po przebadaniu 1416 adresów listów łacińskich do Dantyszka z okresu po nominacji biskupiej
Dantyszka (1531–1548) natrafiono zaledwie na dwie formuły adresowe zawierające tytuł doktorski —
w liście Sebalda Münsterera, Wittenberga, 7 września 1533 (CIDTC, IDL 1004), oraz w liście papieża
Klemensa VII, Rzym, 7 sierpnia 1533 (CIDTC, IDL 6211). Przebadane pod tym kątem listy stanowią
ok. 36% wszystkich zachowanych listów do Dantyszka z tego okresu. Pozostałe 54% to albo listy, które
nie mają jeszcze przeszukiwalnej wersji pełnotekstowej, albo nie mają zachowanego tekstu adresu.
89
„Copia pro mandato substitutionis”, s.d., AGAD, Varia oddziału I, rkps 2, k. 59v (CIDTC, IDT 527).
90
Cf. przypis 59.
91
BORAWSKA 2002, s. 60.
92
Digestorum 1527, egzemplarz w BSMAW, sygn. D.89.28 (cf. MEJOR 2001, s. 43).
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komentarze do Justyniana autorstwa Placentinusa (Moguncja 1535 i 1536)93 oraz
94
Ulricha Zasiusa (In titulum De verborum obligationibus lectura, Bazylea, 1540) ,
95
a także Lexicon iuris civilis Jakuba Spiegla (Strasburg 1539) . Wszystkie wymienione tytuły mają tłoczony na oprawach superekslibris Dantyszka z 1539 r., na niektórych jeszcze dodatkowo wytłoczono nieco późniejszy rok oprawienia. Być może
jednak Dantyszek kupił je raczej z myślą o spadkobiercach kompletowanej wówczas
96
przez siebie biblioteki biskupiej niż o własnej lekturze.
Z wczesnych nabytków księgarskich Dantyszka na szczególną uwagę zasługują
trzy inkunabuły, o których intensywnej lekturze świadczą liczne marginalia (część
z nich niewątpliwie wyszła spod ręki właściciela): wspomniane już dzieła filozoficzne
97
Seneki Starszego i tragedie Seneki Młodszego, zakupione w 1500 r. , oraz nabyty
prawdopodobnie w roku 1514 egzemplarz Wojen punickich Syliusza Italika z erudy98
cyjnym komentarzem włoskiego humanisty Pietro Marso (1442–1512) .
*

Powyższe uwagi sformułowano w trakcie dotychczasowych prac nad projektem
badawczym „Rejestracja i Publikacja Korespondencji Jana Dantyszka (1485–1548)”.
Prace te są obecnie znacznie bardziej zaawansowane w zakresie publikacji listów
łacińskich (ok. 73% opublikowanych w formie pełnotekstowej) niż niemieckich
(ok. 36%). Ponieważ w sprawach rodzinnych Dantyszek zazwyczaj posługiwał się
swoim macierzystym językiem — niemieckim, można oczekiwać, że poszerzenie
dostępu do niemieckich tekstów źródłowych niezawodnie przyczyni się do istotnego
uzupełnienia wiedzy o koneksjach rodzinnych i prywatnych kontaktach tej wybitnej
postaci.
WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE I MATERIAŁY NIEPUBLIKOWANE

Inskrypcja nagrobna Christiny Scholcze (Schultze), kościół św.św. Piotra i Pawła oraz Michała
Archanioła w Lidzbarku Warmińskim
AGAD [= Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie], sygn. Varia oddziału I, No. 2
APG [= Archiwum Państwowe w Gdańsku], sygn. 300, D/ 4, 587; 300, D/ 5, 753; 300, D/ 79,
19
93

PLACENTINUS 1535, PLACENTINUS 1536, egzemplarze współoprawne HOSIANUM, sygn.
SD 57/1–2.
94
ZASIUS 1540, egzemplarz HOSIANUM, sygn. SD 608.
95
SPIEGEL 1539, egzemplarz w UUB, sygn. 73:111.
96
Cf. SKOLIMOWSKA 2010, tam dalsza bibliografia.
97
Vide przypis 17.
98
SILIUS ITALICUS 1493, egzemplarz (zdefektowany — brak strony tytułowej) HOSIANUM,
sygn. Inc. 85.
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BCz [= Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich], rkps 240
BJ [= Biblioteka Jagiellońska w Krakowie], sygn. Cam. L. X. 14 (depozyt, własność Biblioteki OO. Kamedułów, Bielany k/Krakowa)
BN [= Biblioteka Narodowa w Warszawie], sygn. XVI.F.2339, XVI.F.2314
BSMAW, [= Biblioteka Seminarium Metropolitalnego Archidiecezji Warszawskiej], sygn.
D.89.28
HOSIANUM [= Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej
„HOSIANUM” i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego], sygn. Inc.
85, SD 608, SD 57/1–2
UUB [= Uppsala Universitetsbibliotek, Carolina Rediviva], sygn. 73:111, Obr 51:427
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ASPK, IV, 1 = Akta stanów Prus Królewskich, t. IV, cz. 1: 1501–1504, wyd. Marian Biskup,
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Janosz-Biskupowa, Warszawa–Poznań–Toruń 1979
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L, 2002, s. 55–62
BUCER 1540 = Luitholdus Varemundus [= Martin Bucer], Per quos steterit, quominus Haganoae
proximis comitiis, de componendo religionis dissidio initum colloquium sit. De optima
ratione habendorum conciliorum et pacandarum ecclesiarum: A quibus iure exigatur
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BYSTROŃ 1930 = Jan Stanisław Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie 1147–
1914, Kraków 1930
CIDTC = Corpus of Ioannes Dantiscus Texts & Correspondence http://dantiscus.al.uw.edu.
pl, oprac. Anna Skolimowska i Magdalena Turska przy współpracy Katarzyny Jasińskiej-Zdun, data pierwszej publikacji 1 lipca 2010
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Epitaphia, Cracovia 1510
DANTISCUS 1539 = Ioannis Dantisci episcopi Varmiensis Carmen paraeneticum, iuvenibus
huius temporis non inutile, ad ingenuum adolescentem Constantem Alliopagum, Cracovia
1539
Die Matrikel 1967 = Die Matrikel der Universität Wien. Im Auftrag des Akademischen Senats
herausgegeben vom Archiv der Universität Wien: 1451–1518/I, Text, bearb v. Franz
Gall, Willy Szaivert, Register bearb. v. Willy Szaivert, Graz–Wien–Köln 1967 (Publikationen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, VI. Reihe: Quellen zur
Geschichte der Universität Wien, 1. Abteilung)
Digestorum 1527 = Digestorum seu Pandectarum iuris civilis volumen secundum, Parisiae
1527
FINKEL 1879 = Ludwik Finkel, Poselstwa Jana Dantyszka, w: Album uczącej się młodzieży
polskiej, poświęcone J.I. Kraszewskiemu, Lwów 1879, s. 331–386
FLOOD 2006 = John L. Flood, Poets Laureate in the Holy Roman Empire: a BioBibliographical Handbook, vol. II, New York 2006
FRENCKING 1605 = Filip Frencking, Oratio de vita et moribus reverendi in Christo domini
Iohannis Dantisci Episcopi Culmensis et Warmiensis, Dantiscum 1605
FRIEDLÄNDER 1893 = Ältere Universitaets-Matrikeln II. Universitaet Greifswald. Erster
band (1456–1645), ed. Ernst Friedländer, Leipzig 1893
GĄSIOROWSKI 1973 = Antoni Gąsiorowski, Itineraria dwu ostatnich Jagiellonów, „Studia
Historyczne”, XVI, 2, 1973, s. 249–275
GORZKOWSKI 2000 = Albert Gorzkowski, Paweł z Krosna. Humanistyczne peregrynacje
krakowskiego profesora, Kraków 2000
HELFFRICH 1579 = Johann Helffrich, Kurtzer und warhafftiger Bericht von der Reis aus
Venedig nach Hierusalem, von dannen in Egypten auff den Berg Sinay, Alcair, Alexandria
und folgends widerumb gen Venedig, Leipzig 1579
HIPLER 1878 = Franz Hipler, Die Grabstätten der ermländischen Bischöfe, „Zeitschrift für
die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, VI, 1877–1878, 3–4, s. 281–362
KRAUS 1899 = Victor von Kraus, Itinerarium Maximiliani I 1508–1518 mit einleitenden
Bemerkungen über das Kanzleiwesen Maximilians I, Wien 1899
MAGNUS 1992 = Johannes Magnus’ Latin Letters. A Critical Edition with Introduction
and Commentary, ed. Brita Larsson, Lund 1992 (Studia Graeca et Latina Lundensia, III)
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Eiusdem de varietate actionum libri VI, Moguntia 1535
PLACENTINUS 1536 = In codicis dn. Iustiniani sacratissimi principis ex repetita
praelectione libros IX. summa a Placentino legum interprete excellentissimo, ante 400.
fere annos conscripta, et nunc primum in lucem aedita, Moguntia 1536
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t. IV, Kraków 1938, s. 424–430
POCIECHA 1949–1958 = Władysław Pociecha, Królowa Bona (1494–1557). Czasy i ludzie
Odrodzenia, t. I–IV, Poznań 1949–1958
Remissorium 1508 = [Eike von Repkow], Remissorium mit sambt dem Weichpilde und
Lehnrecht [Sachsenspiegel], Hans Otmar, Augsburg 1508
SENEKA mł. 1498 = Lucius Annaeus Seneca iunior, Tragediae Senecae cum duobus
commentariis: videlicet Bernardini Marmidae et Danielis Galetani poe(tae) cla(rissimi),
Venetiae 1498
SENEKA st. 1492 = Lucius Annaeus Seneca (senior), Senecae omnia opera, Venetiae 1492
SILIUS ITALICUS 1493 = Syllius Italicus cum commentariis Petri Marsi, Venetiae 1493
SKIMINA 1948 = Stanisław Skimina, Twórczość poetycka Jana Dantyszka, Kraków 1948
(Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, LXVIII/1)
SKOLIMOWSKA 2010 = Anna Skolimowska, Praesidium czy ornamentum? O bibliofilskich
zainteresowaniach Jana Dantyszka, w: Libris satiari nequeo. Oto ksiąg jestem niesyty,
red. Joanna Partyka, Ariadna Masłowska-Nowak, Warszawa 2010, s. 63–71
SKOLIMOWSKA 2016 = Anna Skolimowska, Records of Friendship on the Threshold
of a Diplomatic Career: Nardino Celinese’s Propempticon & Caspar Ursinus Velius’
Genethliacon, Poems Dedicated to Ioannes Dantiscus, w: De amicitia. Transdisciplinary
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SKOLIMOWSKA 2017 = Anna Skolimowska, Ioannes Dantiscus on the Way ad arcem Virtutis. Representations of the Coat of Arms as a Tool of Self-Creation of a Renaissance
Humanist and Diplomat, w: Humanitas. Festskrift till Arne Jönsson, ed. Astrid M.H. Nilsson, Aske Damtoft Poulsen, Johanna Svensson, Göteborg–Stockholm 2017, s. 440–463
SPIEGEL 1539 = Jakob Spiegel, Lexicon iuris civilis, Argentoratum 1539
Statuta 1849 = Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate
studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, wyd. Józef Muczkowski, Kraków
1849
URSINUS 1522 = Casparis Vrsini Velii e Germanis Slesii poematum libri quinque, Basilea
1522
Vulg. Lc. = Evangelium secundum Lucam, w: Biblia Sacra Vulgata
WYCZAŃSKI 1990 = Andrzej Wyczański, Między kulturą a polityką — sekretarze królewscy
Zygmunta Starego (1506–1548), Warszawa 1990
ZASIUS 1540 = Udalrici Zasii Iureconsulti in Titulum De Verborum Obligationibus lectura
per Dominum Udalricum Zasium iureconsultum summa fide ac diligentia elaborata
atque nunc primum in singularem studiosorum Iuris utilitatem aedita, Basilea 1540

A supplement to the biography of Ioannes Dantiscus: some additions and corrections concerning his origins and education
The author of the article corrects and specifies some information about the family background
and education of Ioannes Dantiscus (1485–1548), an outstanding diplomat and humanist
in the service of the Jagiellons. Drawing on the results of wide-ranging research into an editorial
work on Dantiscus’ correspondence and writings, conducted at the University of Warsaw,
she discusses the following issues: the name of Dantiscus’ father (Hans or Iohannes and not
Simon as some scholars incorrectly assumed); the place of Dantiscus’ pre-university education
(parish school in Grudziądz; other suggestions are not substantiated by sources); the period
of his university education (an analysis of documents from the universities in Greifswald
and Cracow in comparison with other documents makes it possible to extend the period
of Dantiscus’ formal studies at least by one semester in Cracow in 1507; he may have received
a master’s degree at the end); date of his official hiring by the royal chancellery (according
to a reference in one of the letters, Dantiscus worked already for Krzesław of Kurozwęki);
Dantiscus’ journey to the Holy Land (a comparison between the autobiographical Carmen
paraeneticum with a birthday poem for Dantiscus by C. Ursinus); Dantiscus’ stay at
the imperial court in 1515–1517 (references to Dantiscus in J. Vadianus’ commentary on
the works of Pomponius Mela, circumstances in which Dantiscus obtained a doctorate of both
laws, direct opinion of Emperor Maximilian about the Polish diplomat); Dantiscus’ scholarly
interests (in the light of research into his book collection).
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PAWEŁ SZADKOWSKI
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Historyczny

Weterani wojny Hiszpanii z Francją i Katalonią (1635–1659)
w starciu z administracją hiszpańską
Słowa klucze: weterani, gwardia królewska, administracja hiszpańska, wdowy, Katalonia,
myśl polityczna
Keywords: veterans, royal guard, Spanish administration, widows, Catalonia, political thought
WETERAN JAKO PROBLEM WCZESNONOWOŻYTNEJ HISTORIOGRAFII

„Niepełnosprawni weterani są postaciami pomijanymi w pracach historyków odnoszących się zarówno do okresów pokoju, jak i wojny, a aktualny stań badań nad
1
tą grupą jest fragmentaryczny” , zauważa David A. G e b e r we wstępie do książki
poświęconej tej tematyce. Zasygnalizowany problem dotyczy zresztą wszystkich
weteranów, nie tylko tych niepełnosprawnych fizycznie, którzy od XVI w. zaczynają
pojawiać się na ulicach największych miast Europy. Historycy wojskowości dopiero
od lat pięćdziesiątych XX w. zaczęli stopniowo uwzględniać w swoich badaniach
aspekty związane z historią kultury i społeczeństwa, co w latach siedemdziesiątych
zaowocowało powstaniem nowego nurtu w historiografii, zwanego war and society
(„wojna i społeczeństwo”). Mimo to stan badań nad kwestią miejsca weteranów
w społeczeństwach europejskich epoki wczesnonowożytnej jest wciąż fragmentaryczny. Na podstawowe konsekwencje tego niedostatku zwrócił uwagę Andrzej
W y r o b i s z: „w obecnym stanie badań nie można stwierdzić, czy przebywający
w miastach stale lub czasowo żołnierze, weterani i inwalidzi wojenni tworzyli
2
wyraźnie odrębne grupy społeczno-zawodowe o swoistej subkulturze” .
Powyższy problem zidentyfikował w swojej najnowszej książce amerykański literaturoznawca Miguel M a r t í n e z. Jego zdaniem społeczność żołnierzy —
przede wszystkim weteranów — na kartach swoich pamiętników, dzienników
i autobiografii zaprezentowała świat wojskowych całkowicie odmienny od tego znanego np. z Amadisa z Walii czy Tiranta Białego, czyli powieści rycerskich, których
anachroniczność zdążył już na początku XVII w. wyśmiać Cervantes. Jak podkreśla
1

GEBER 2000, s. 1.
WYROBISZ 1995, s. 90. Spośród historyków polskich problem poruszył także Karol Łopatecki
(ŁOPATECKI 2016).
2

Digitalizacja
publikacji
finansowana
w CIX,
ramach
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PR ZEGLĄD
HISTORYCZNY,
TOM
2018,umowy
ZESZ. 1, 830/P-DUN/2018
ISSN 0033–2186
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

40

PAWEŁ SZADKOWSKI

Martínez: „Już w 1533 r. etos i logika w ekspozycji, które przepełniały dyskurs żołnierzy, bardziej przynależały do świata znanego z Celestyny, życia Łazika z Tormesu
3
czy siedemnastowiecznych ballad opiewających dzieje bohaterów ludowych” .
W anonimowym poemacie spisanym prawdopodobnie przed 1586 r. jeden z weteranów odważył się zarzucić administracji królewskiej, że sekretarze króla Filipa II
w równym stopniu ponosili winę za śmierć i nędzę żołnierzy co sama wojna. Autor
wymienia następnie „pola bitew”, które opatruje nazwiskami poszczególnych urzęd4
ników — „Dolina Diego de Vargasa” czy „Las Francisco de Eraso” . Żołnierze
otwarcie zaczynają krytykować monarchię za zuchwałe przedsięwzięcia, a w miejsce renesansowej gloryfikacji wojny i antycznych herosów zaczynają pojawiać się
opowieści przepełnione traumą i żalem, a także do dziś mrożące krew w żyłach
ryciny Jacques’a Callota czy Romeyna de Hooge.
Historycy dziejów nowożytnych wciąż nie podjęli próby identyfikacji weteranów jako odrębnej grupy społecznej. Żołnierze niejako „giną” w panoramie miast
nowożytnych, wpisując się w ogólny obraz nędzy. Zjawisko to widać doskonale
na obrazie De Kreupelen Pietera Bruegla Starszego z 1568 r., na którym niepełnosprawny wojskowy wchodzi w skład grupy kalek symbolizujących nędzę ogarniającą każdą grupę społeczną. Wspomniane na wstępie ustalenia badaczy literatury
są ważnym drogowskazem, a postawione przez nich pytania należałoby przenieść
na grunt badań historycznych. Pierwszy problem polega na wyodrębnieniu sylwetki
5
weterana z wczesnonowożytnej literatury i przyjrzeniu się pozycji zajmowanej
przez niego w społeczeństwie. Podstawowe pytanie, które należałoby zadać, dotyczy
form pomocy, jakich ze strony administracji państwowej mogli oczekiwać weterani,
a także ich statusu w oczach rządzących. Czy monarchia absolutna dostrzegała problem biedy i nędzy wśród ludzi, którym nakazywała ruszać na wojnę? Czy postulaty zwykłych żołnierzy, które tak szczegółowo przedstawił w swoich badaniach
Martínez, miały szansę dotrzeć do urzędników i wpłynąć na poprawę losu weteranów? Próba odpowiedzi zostanie podjęta na podstawie kwerendy w archiwum
Pałacu Królewskiego w Madrycie (Archivo General de Palacio). W jej toku przeanalizowano teczki ponad 750 Archeros (gwardzistów królewskich), którzy brali
udział w większości wojen prowadzonych przez monarchię hiszpańską od ostatnich
dekad XVI w. — od wyprawy Wielkiej Armady w 1588 r. po tłumienie powstań
w Niderlandach (1567–1648), w Neapolu (1647), w Katalonii (1640–1652), wojnę
z Francją (1635–1659) oraz wojnę z ligą augsburską (1689–1697). Celem studium
3

MARTINEZ 2016, s. 196.
MARTINEZ 2016, s. 174.
5
Warto zwrócić uwagę, że w zaprezentowanych w niniejszym artykule dokumentach archiwalnych
oraz fragmentach z utworów literackich próżno doszukiwać się słowa „weteran”. Żołnierzy powracających z wojny określano szeregiem terminów, w zależności od ich kondycji fizycznej i psychicznej.
Soldado viejo to po prostu „stary wiarus” czy „doświadczony żołnierz”, już soldado roto mógł jednak
oznaczać niepełnosprawnego lub załamanego psychicznie weterana. Vide akapit „«Enfermicos y ynaviles». Status weterana w oczach administracji”.
4
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jest wprowadzenie do historiografii grupy ludzi, którzy do XIX w. pozostawali
niemalże anonimowi. Jak stwierdził Geber, „tak jak obecność niepełnosprawnych
weteranów w społeczeństwie wzrosła, tak też wzrosła nasza zdolność do dostrzeżenia ich — zrozumienia znaczenia i konsekwencji niepełnosprawności oraz doświad6
czeń weteranów tak w kontekście wojny, jak i pokoju” . O ile próby „zrozumienia
doświadczeń” weteranów wydają się zadaniem przerastającym możliwości historyka
obcującego nie z człowiekiem, ale z jego obrazem wyłaniającym się z ponad trzystuletniego dokumentu, o tyle pojęcie konsekwencji i znaczenia tych doświadczeń już
po powrocie z wojny jest jak najbardziej możliwe.
7
W opinii wielu historyków okres między drugą połową lat trzydziestych a końcem lat sześćdziesiątych XVII w. wiąże się z jednym z najpoważniejszych kryzysów
militarnych i demograficznych, z jakimi Hiszpania zmagała się pod rządami Habsburgów. Liczne wojny toczone w całej Europie (a także konieczność zabezpieczenia
posiadłości w Nowym Świecie) ukazały niewydolność systemu rekrutacji, a także
zwróciły rzesze weteranów przeciwko monarchii, która zaczęła siłą wcielać ludzi do
armii. Wojna z Francją i Katalonią stanowi punkt krytyczny narastającego kryzysu
i pozwala wyraźnie dostrzec ewolucję stosunków na linii państwo–weteran. Skalę
tego problemu najlepiej obrazuje relacja Jerónimo de Barrionuevo, który w latach
pięćdziesiątych XVII w. na własne oczy widział napływ weteranów do stolicy Hiszpanii: „Nikt domostwa nie chce opuszczać ni więcej do służby wracać; spośród pięciu czy sześciu tysięcy w bojach zaprawionych żołnierzy zaledwie 350 ponownie się
8
zaciągnęło, ci zaś bez rąk, nóg i wielce cierpiący” .
WETERANI W SPOŁECZEŃSTWIE HISZPAŃSKIM W XVI I XVII W.

W jednym ze swoich kolokwiów Erazm z Rotterdamu prowadzi dialog ustami kartuza
i żołnierza. Duchowny zauważa: „nie tylko Twój strój, ale twarz i ciało uległy zmianie
[...]. Twoja fryzura, na wpół ogolona broda oraz ta plątanina nad ustami, przywodząca na myśl kocie wąsy. Twoją twarz zaś zdobi więcej niż jedna rana”. Żołnierz,
a zarazem dawny przyjaciel kartuza, odpowiada: „Nic więcej, jak oblicze żołnierza
9
powracającego z wojny” . Erazm, sprzeciwiający się wojnie w jakiejkolwiek postaci,
w swoim dialogu przedstawia szerokie spektrum deformacji i strat będących konsekwencjami udziału w wojnie: rana na czole, którą zadał stalowy łuk od kuszy, blizny po przebytych chorobach, bankructwo na skutek oddania się hazardowi, utrata
10
rodziny oraz „dusza czysta niczym rynsztok na Place Maubert w Paryżu” . Dwa lata

6

GEBER 2012, s. 3.
Vide CONTRERAS GAY 2014, s. 147.
8
BARRIONUEVO 1892, s. 156.
9
ERASMUS 1997, s. 330.
10
ERASMUS 1997, s. 335.
7
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po Erazmie11 podobne stanowisko przedstawił wybitny hiszpański humanista i pedagog Juan Luis Vives. W zawartym w dziele De Europae dissidis et Republica liście
do króla Anglii Henryka VIII Hiszpan podkreślał, że podczas wojny „rozrywka i sport
przybierają formę łupienia domostw, bezczeszczenia świątyń, porywania kobiet,
podpalania miast i fortyfikacji, a wszystko z żądzy niszczenia tego, czego nie da się
12
zachować” . Według Vivesa żołnierze dopiero wtedy wracają do zadań faktycznie
w życiu ważnych, a czas wolny mogą poświęcić na rozmyślanie o właściwych spra13
wach, gdy przywdzieją swoje codzienne ubrania . Autor w swym sprzeciwie wobec
wojny stwierdza nawet, że „nie ma wojny tak korzystnej, którą należałoby przełożyć
14
nawet nad wielce niekorzystny pokój” . Dla Vivesa żołnierze, szczególnie hiszpańscy, „górują w swej nikczemności, surowości w sposobie bycia, okrucieństwie tak
15
w wysławianiu się, jak i czynach” . Mniej radykalne, choć wciąż obwarowane wieloma zastrzeżeniami spojrzenie na konflikt i żołnierzy miał inny wybitny myśliciel
wczesnonowożytnej Hiszpanii — prawnik Francisco de Vitoria. Odwołując się do
myśli św. Tomasza z Akwinu, sugerował, aby każdy monarcha przed rozpoczęciem
16
konfliktu upewnił się, czy wojna, w którą chce się uwikłać, będzie sprawiedliwa .
Jak podsumował Fernando Negredo del Cerro — „wojna nie usuwała prawa, lecz
17
stanowiła pewną okolicznością wyjątkową, w której ono działa” . Z kolei jezuita
Juan de Mariana w swoim dziele z 1598 r., La dignidad real y la educación del rey,
przestrzega monarchów, aby — jeśli w ich królestwach panuje pokój — nawet nie
18
myśleli o wszczynaniu walk . Antywojenne manifesty nie milkną również w Hiszpanii XVII w., w pracach Juana de San Gabriela i Andresa Mendo.
Znacznie rzadziej — niż czynił to np. Vives — próbowano przedstawić publice
konsekwencje konfliktu dla jednego z elementów składowych całej machiny wojen11

Dwaj wielcy myśliciele renesansu poznali się w Brugii; w Hiszpanii pytano: „któż inny byłby w stanie doskonalej wyrecytować hymny Erazma niż Vives?”. Kolokwia w przekładzie hiszpańskim krążyły
wśród mieszkańców Burgos już od 1526 r., pierwsze zbiorcze wydanie pojawiło się jednak dopiero w roku
1529, kiedy niejaki Cromberger, drukarz z Sewilli, otrzymał kolokwia w przekładzie benedyktyna Alonsa
de Viruésa. O recepcji Erazma w Hiszpanii, w tym w dziełach Vivesa, cf. BATAILLON 1983, s. 294–309.
12
VIVES 1992, s. 40: „la diversion y el juego consisten en saquear las casas, expoliar templos, arrebatar muchachas, incendar cuidades enteras y plazas fortificadas, en medio de una gran locura destruir por la razón de no poder conserver las cosas” [cytaty zawarte w tekście zostały przełożone przez autora, chyba że zaznaczono inaczej].
13
VIVES 1992, s. 41.
14
VIVES 1992, s. 45: „no hay ninguna guerra tan favorable a la que no sea preferable una paz injusta”. W polskiej literaturze myśl Vivesa przedstawił m.in. ks. Jan Twardowski, którego praca, chociaż
licząca sobie prawie sto lat, jest do dzisiaj interesującym studium poglądów Hiszpana i ich recepcji
w Polsce w pracach Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Vide TWARDOWSKI 1921.
15
VIVES 1992, s. 63–63: „aventajan a los demas en maldad, en dureza de expresión, en crueldad en
palabras y en acciones”.
16
O myśli politycznej Vitori w kontekście wojny cf. SCHAETZEL 1953.
17
NEGREDO DEL CERRO 2006, s. 633–661.
18
NEGREDO DEL CERRO 2006, s. 651.
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nej — szeregowych żołnierzy. Głosy te były zagłuszane przez twardą legitymizację konfliktu, która wybrzmiewała w wypowiedziach samego króla, jak choćby
Filipa IV, który twierdził, że toczący się właśnie konflikt w Niderlandach jest niezbędny monarchii hiszpańskiej, by trzymać inne zagrożenia (czytaj: Francję) z dala
19
od serca imperium . Po wstrzymaniu czy zakończeniu działań wojennych dziesiątki
tysięcy ludzi powracało do swoich domów i podejmowało — jak ukazał to w swoich dziełach Erazm — niełatwą próbę readaptacji do życia w społeczeństwie. Liczby
te były niebagatelne, nawet jeśli wziąć pod uwagę jedynie dwa traktaty pokojowe
z czasów wojny osiemdziesięcioletniej (1609, 1659 r.). Po podpisaniu pokoju dwunastoletniego w roku 1609 administracja hiszpańska spłaciła większość z ok. 50 tys.
zdemobilizowanych żołnierzy, co należy uznać za imponujący wyczyn, zważywszy,
że dług opiewał na kwotę 14 mln florenów. Już jednak 50 lat później, po ratyfikacji
pokoju pirenejskiego, wyczerpana finansowo monarchia była zmuszona do „reformacji” oddziałów, czyli łączenia poszczególnych jednostek, i przenoszenia żołnierzy na
20
inne fronty (np. do Portugalii) . Zaległy żołd oraz wyczerpanie zarówno fizyczne, jak
i psychiczne doprowadziły jednak w połowie XVII stulecia do potężnej fali sprzeciwu
21
ze strony kastylijskiego społeczeństwa . Żołnierze wracający z wojen w drugiej połowie XVI i w pierwszych dekadach XVII w. nie mogli liczyć na pomoc państwa mimo
swoich zasług, byli zmuszeni sami na nowo zaadaptować się do życia w społeczeństwie. Chociaż wielu z nich ostatecznie trafiało na ulicę, powiększając problem biedy
i żebractwa w hiszpańskich miastach, to nierzadko doświadczenia zdobyte na froncie
pomagały w podjęciu na nowo przerwanego życia. Niewielki procent żołnierzy wstępował na służbę w garnizonach twierdz rozsianych po całym Półwyspie Iberyjskim.
Jak wskazują badania przeprowadzone nad testamentami żołnierzy w garnizonach
galicyjskich, była to spokojna służba, którą traktowano jako odpoczynek po trudach
22
wojny . Wielu wojskowych oddawało się z kolei pisarstwu, przelewając swoje wspomnienia oraz doświadczenia na papier w postaci wierszy, powieści czy podręczników
wojskowych. Jedne z najsłynniejszych autobiografii przełomu XVI i XVII w. wyszły
23
spod pióra hiszpańskich wojskowych. Wspomnieć tu należy o Miguelu de Castro ,
24
25
Jerónimo de Pasamonte , a przede wszystkim Alonso de Contrerasie . Sancho de
Londoño — Maestre de Campo króla Filipa II i zaufany dowódca księcia Alby, pod
koniec życia (choć swoje ostatnie chwile spędził na froncie) oddał się pisaniu poezji,
26
w której poruszał kwestie związane z życiem żołnierzy . Z kolei Bernardino de
19

PARKER 2016, s. 154–155.
PARKER 2016, s. 248–249.
21
Vide MACKAY 2006.
22
SAAVEDRA VÁSQUEZ 2008, s. 225–257.
23
CASTRO 1900.
24
PASAMONTE 2015.
25
CONTRERAS 2012.
26
O samym Londoño i jego karierze vide wstęp do polskiego wydania jego traktatu wojskowego
(LONDOÑO 2016), a także krótką biografię (GARCIA HERNÁN 2004). Warto zaznaczyć, że w swo20
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Escalante z armią związany był już od dziecka, towarzyszył bowiem swojemu ojcu
w wyprawach. Po jego śmierci porzucił jednak rzemiosło wojenne na rzecz życia
27
duchownego i rozpoczął spisywanie swoich Dialogos del Arte Militar . Niedolom
życia weterani dawali wyraz w poezji i autobiografiach, w których stale przewija się
motyw żołnierza przygnębionego (triste) oraz załamanego (roto). Niełatwy moment
przejścia ze świata wojny do czasu pokoju ukazuje anonimowa pieśń, popularna
w okresie panowania Filipa III (1598–1621) — Mirando estaba el retrato: „Włócząc
się błagamy o jałmużnę / Święty Królu, po Twych Królestwach / My, co w ich obronie
28
/ Rany głębokie ponieśliśmy” .
Miguel de Cervantes, weteran bitwy pod Lepanto w 1571 r., kreśli dość ponury
los żołnierza po jego powrocie z wojny. W intermedium Guardia Cuidadosa („Czujny
Strażnik”) śledzimy losy zakochanego w służącej weterana, który konkuruje o jej
względy z zakrystianem. Weteran wysyła kobiecie list miłosny spisany na odwrocie
dokumentu potwierdzającego zasługi, które wyświadczył monarchii na polu bitwy.
Pieśń którą zaoferował wybrance składa się zaś z „koncertu lamentów i żalów wyni29
kłych z nieurzeczywistnionych pragnień i ciężkiego smutku” . Swojemu konkurentowi wyznaje, że „habit nie czyni mnicha i tyleż honoru ma ubogi żołnierz obdarty
w wojennych trudach, co student w wyszarzałej pelerynie, bo widać po jej zniszczeniu,
30
że jej właściciel od wielu lat się uczy” . Wojenne czyny nie pozwalają jednak weteranowi zdobyć serca służącej. Odziany w łachmany żołnierz poddaje się i stwierdza, że
31
„byle zakrystian lepszy niż żołnierz, co złota nie ma” . Podobnie jak Krystynie, bohaterce „Czujnego Strażnika”, tak i pojawiającej się w sztuce El sagaz Estacio, marido
examinado (1620) Doñi Marceli żołnierz jawi się jako marny kandydat na męża. Gdy
przyjaciel Don Pedro proponuje jej towarzystwo weterana, ta z furią odpowiada: „Niechaj Bóg Cię broni, gdyż w rynsztok mnie popychasz! Niezgorszy masz tupet! Dzikość
32
tym mężczyzną włada: dzikie oblicze jego, dzikie zmysły i dzikie maniery!” .
im Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado Londoño zamieścił
propozycję kilkudziesięciu ordynacji wojskowych, które stanowią jedne z pierwszych prób skodyfikowania prawa wojskowego, a także objęcia ochroną ludności cywilnej przed ekscesami żołnierzy. Propozycje Hiszpana w znacznej części pokrywają się z artykułami, które Jan Tarnowski zamieścił
w Consilium rationis bellicae (o tzw. humanizmie wojskowym w XVI w. vide ŁOPATECKI 2008).
27
ESCALANTE 1583.
28
MARTINEZ 2016, s. 174: „Pidiendo andamos limosna, santo rey, por vuestros reinos, los que por
defensa suya estamos en carne y huesos”. Hiszpańskie piśmiennictwo wojskowe jest tak obszernym
tematem, że wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Analiza tematów poruszanych w pismach oficerów i weteranów została zawarta w pracy GONZÁLEZ CASTRILLO 2002.
29
CERVANTES Y SAAVEDRA 1967, s. 51: „la de mis lamentos y congojas, la de mis ansias y pesadumbres” (tłum. Zofia Szleyen).
30
CERVANTES Y SAAVEDRA 1967, s. 52.
31
CERVANTES Y SAAVEDRA 1967, s. 67.
32
SALAS BARBADILLO 1958, s. 90: „Por mi vida, que quieres meterme en el lodo! ¡Basta, que
tienes donaire! ¡A propósito es el hombre, todo fieros: fiero en el rostro, fiero en las razones y fiero en
los ademanes!”.
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Czy żołnierze, oprócz ran na ciele i fizycznego kalectwa, wracali z wojny odmienieni na umyśle? Próba odgadnięcia odczuć weterana byłaby zabiegiem trudnym,
a przede wszystkim nieodpowiednim w pracy historyka. Mimo że — jak ujął to John
K e e g a n i z czym trudno się nie zgodzić — „najdoskonalsze opisy bitew to te ubrane
33
w słowa ich uczestników” , to wnikanie w sferę ich emocji przypomina jednak „świat
dziewic studiujących seks”, by posłużyć się słowami Dave’a G o r s s m a n a, autora
34
przełomowej pracy On Killing . Niemniej w badaniach historycznych natrafiamy na
poszlaki świadczące o występowaniu wśród żołnierzy zespołu stresu pourazowego
(posttraumatic stress disorder). Część historyków i psychiatrów doszukuje się w relacjach żołnierzy (lub świadków traumatycznych zdarzeń) syndromów wskazujących
na występowanie tej przypadłości. R.J. Daly na podstawie opisów wielkiego pożaru
Londynu oraz plagi, które w swoim dzienniku zamieścił Samuel Pepys, stwierdził, że
siedemnastowieczny pamiętnikarz doznał głębokiego wstrząsu, nad którego przyczy35
nami i skutkami lekarze zaczną się zastanawiać dopiero w czasie I wojny światowej .
Podobne badania z pogranicza historii i psychiatrii przeprowadził Eric T. D e a n , sku36
piając się jednak na uczestnikach wojny secesyjnej . Geoffrey P a r k e r wspomina
o żołnierzach przebywających w szpitalu w Mechelen, zdiagnozowanych przez lekarzy jako mal de corazón („chorzy na serce”), czy też estar roto („załamani”), których
37
następnie zwolniono ze służby, choć nie odnieśli poważniejszych ran fizycznych .
Z kolei Ruth M a c K a y przedstawia historię żołnierza, który „po złupieniu i spaleniu
38
wioski wraz ze swoim oddziałem, postradał zmysły”, jak opisał to ojciec weterana .
Również w toku kwerendy, której wyniki zostały przedstawione w niniejszym artykule, dostrzeżono wśród weteranów Gwardii Królewskiej Archeros kilka przypadków zbliżonych do opisywanych przez Parkera. Czy doświadczony wojną i niewolą
Cervantes chciał wykazać, słowami Mauricia (doświadczonego żeglarza i astrologa,
którego spotykają bohaterowie Persilesa i Sigismundy), traumę i nieustanny lęk, które
towarzyszyły leventes (żołnierzom służącym na pokładach okrętów i galer, toczącym
boje na Morzu Śródziemnym)? Starzec zrywa się w nocy na równe nogi, dopatrując
się zdrajców, którzy chcą zabić Arnalda i jego załogę. Uspokojony przez kapitana
odpowiada: „Tylko we mnie, człowieku sędziwym, lęki mają swe zwykłe mieszkanie,
39
tak że nawet sny mnie straszą” .
33

KEEGAN 2014, s. 18.
GROSSMAN 2009, s. 2.
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DALY 1983.
36
DEAN 1997.
37
PARKER 2016 s. 192–193, przypis 33.
38
MACKAY 2006, s. 142, przypis 39. W swojej doskonałej analizie sprzeciwu społeczeństwa kastylijskiego wobec przymusowych zaciągów w XVII w. Ruth MacKay opisuje fatalny stan weteranów, których pod groźbą śmierci zmuszano do ponownego zaciągu w 1640 r. Do służby powoływano byłych żołnierzy liczących sobie nawet po 70 lat, z których wielu miało bóle i udręki (achaques), a jak ukazuje
powyższy przykład — także problemy psychiczne. Vide MACKAY 2006, rozdz. IV: „Common claims”.
39
CERVANTES Y SAAVEDRA 1980, s. 74.
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Zanim ranni i z różnych powodów niezdolni do dalszej służby żołnierze wracali na łono społeczeństwa, armia zapewniała im opiekę i leczenie, co sięgało trady40
41
cją do czasów Królów Katolickich . W drugiej połowie XVI w. w każdym tercio
pobierano niewielką sumę z żołdu zarówno oficerów, jak i żołnierzy, którą następnie
przeznaczano na koszty leczenia, w tym żołd dla chirurgów i felczerów. Ci drudzy
odpowiedzialni byli za „pierwszą pomoc” i musieli znać się na opatrywaniu ran,
tamowaniu krwotoków, a ich zadaniem było utrzymanie rannego przy życiu do czasu
42
wysłania go do szpitala albo przybycia chirurga . Ciężko rannych transportowano
do szpitali przykościelnych, już w pierwszej połowie XVI w. zaczęły pojawiać się
jednak pierwsze polowe szpitale wojskowe, jak np. w 1544 r. w Saint Dizier, czyli
w połowie drogi między Genewą a Brukselą; z kolei po bitwie pod San Quintin
43
w 1557 r. wyznaczono specjalną grupę ludzi do opatrywania rannych żołnierzy .
Niemniej dopiero w 1585 r. w Mechelen otwarto placówkę, którą w pełni można
określić mianem „stałego, szpitala wojskowego”, który zajmował się poszkodowanymi żołnierzami aż do swojej likwidacji w roku 1717. Do końca lat trzydziestych
44
XVII w. w szpitalu pracowało 58 osób, w tym siedmiu doktorów i ośmiu chirurgów .
Mimo że w okresie pokoju do placówki mogli zgłaszać się tylko wojskowi, z których
żołdu potrącano kwotę na leczenie, to podczas kampanii „żołnierz bez owych przywilejów powinien zostać przyjęty do szpitala, gdyż odmowa byłaby rzeczą wielce
45
nieludzką” . Osiągnięcia chirurgów wprawiały w istny podziw: weterani, którzy
powracali do Hiszpanii bez nóg, rąk, ślepi czy oszpeceni na twarzy, często dożywali
sędziwej starości. Ich dalsze życie w społeczeństwie w dużej mierze zależało jednak
od administracji państwowej.
40

Opieka i troska, które królowa Izabela Kastylijska roztoczyła nad żołnierzami dowodzonymi
przez swego męża, Ferdynanda Aragońskiego, oraz częste wizytacje w obozach wojskowych, zapewniły monarchini w oczach zdobywców Granady status zarówno wojownika, jak i sprawnego kwatermistrza. Już w 1476 r., po bitwie pod Toro, w obozie wojsk kastylijsko-aragońskich ustawiono dziesięć
namiotów, które mieściły szpital polowy. W 1486 r. wydano dokument nakazujący rozmieszczenie rannych żołnierzy w dwóch kordobańskich wioskach, a także wprowadzono zaczątki systemu zasiłków dla
wdów i sierot (PARRILLA HERMIDA 1971, s. 31–33). Kwestię genezy szpitalnictwa wojskowego
i odpowiedzialności państwa za opiekę (którą np. Puell de la Villa cofa aż do XIII w.) w polskiej literaturze poruszył Karol Łopatecki (vide ŁOPATECKI 2016).
41
Jednostka organizacyjno-administracyjna armii hiszpańskiej, oficjalnie utworzona w 1536 r. na
mocy wydanej przez Karola V Ordynacji z Genui, rozwiązana wraz z dojściem do władzy Filipa V
Burbona (1700–1746) , który zreformował wojsko hiszpańskie na wzór francuski. W teorii liczebność
oddziałów wynosiła 3 tys. ludzi, najczęściej tercio nie przekraczały jednak 1500 żołnierzy (KUBIACZYK 2012, s. 13–37).
42
QUATREFAGES 1983, s. 181–182.
43
GRACIA RIVAS 2006, s. 767.
44
PARKER 2016, s. 190. O dziejach, funkcjonowaniu oraz strukturze szpitala w Mechelen vide
PARRILLA HERMIDA 1964; tam też przedruk ogłoszonych pierwotnie w 1599 r. przez arcyksięcia
Alberta ordynacji.
45
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ROZWÓJ SYSTEMU OPIEKI NAD WETERANAMI W HISZPANII DO 1632 ROKU

W szesnasto- i siedemnastowiecznej myśli politycznej jednym z dominujących
zagadnień był spór o zdefiniowanie pojęcia „wojny sprawiedliwej” oraz pogodzenie etyki chrześcijańskiej z walką zbrojną. Wspomniany wcześniej Francisco Vitoria
twierdził wprost, że chrześcijanie mogą zarówno służyć na wojnie, jak i wojnę wypo46
wiadać . Podobny pogląd wyraża Juan Ginés de Sepúlveda, usprawiedliwiający
w swoich pismach zbrojny podbój Nowego Świata i określający czyny konkwistado47
rów jako zgodne z chrześcijańską moralnością . Problem, któremu czoła musieli stawić władcy, to zatem upewnienie się, czy wojna, którą zamierzali rozpocząć, będzie
sprawiedliwa i przysłuży się np. wyswobodzeniu ludzi spod władzy tyrana. Skutki
wojny — przez renesansowych myślicieli uważanej za jeden z największych gwałtów zadawanych bliźniemu — nie były już przedmiotem zmartwień władcy, którego
zadaniem było dbać o dobro całego państwa. Mimo że Vitoria wspomina w swoich
48
dziełach o konsekwencjach konfliktu dla postronnych i żołnierzy , to genezy narodzin odpowiedzialności państwa za los weteranów należy się doszukiwać w pracach
Erazma. W swojej opublikowanej w 1517 r. rozprawie Dulce bellum inexpertis humanista stwierdza, że mądry władca powinien pamiętać, że „sprawa, o którą wznieca
wojnę, winna być tak wielkiej wagi, że zrekompensuje wielkie straty i nieszczęścia,
49
jakie sprowadzi na jego ludzi” .
Los żołnierzy viejos y estropeados („sędziwych i załamanych”) już w XVI w.
nie był jednak monarchii hiszpańskiej kompletnie obojętny. Chociaż ciężko mówić
o realnych próbach usystematyzowania prawa w zakresie pomocy weteranom i ich
rodzinom, to już za panowania Karola V (1516–1556) byli żołnierze mogli liczyć
na pewną opiekę i przywileje. 27 czerwca 1553 syn cesarza, przyszły król Filip II,
sprawujący rządy pod nieobecność ojca, przyznał pensję sześciu emerytowanym
żołnierzom z gwardii królewskiej: „są starzy, niesprawni i chorzy i nie są w sta50
nie kontynuować swej służby jak dotychczas to czynili” . Te zaczątki systemu
pomocy, którego kształtowanie możemy obserwować od lat czterdziestych XVI w.
(abstrahując od pierwszych prób, które w tym zakresie podjęli Królowie Katoliccy,
a nawet Alfons XI w swoich Partidas), były jednak wpisane w szerszy projekt
51
walki z biedą, a przede wszystkim plagą żebractwa w Madrycie i innych więk46

FERNÁNDEZ-SANTAMARIA 1977, s. 132.
MARTÍNEZ CASTILLA 2006, s. 125–130.
48
FERNÁNDEZ-SANTAMARIA 1977, s. 121–122
49
ERASMUS 1907, s. 51.
50
PUELL DE LA VILLA 2008, s. 42: „que están viejos e impedidos y enfermos, y que no pueden
continuar a Nos servir como hasta aquí lo han hecho”.
51
W samym tylko XVI w. do Hiszpanii napłynęło trzykrotnie więcej kruszcu, niż wcześniej monarchia posiadała w swoich rezerwach, z czego jedną piątą stanowiło złoto. Dominującą pozycję względem
złota zyskało tym samym srebro, co w sytuacji braku jakichkolwiek mechanizmów regulujących doprowadziło do wzrostu cen przy jednoczesnym braku podwyżek płac. Ponieważ w społeczeństwie domino47
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szych miastach, zainicjowany przez dominikanina i wykładowcę Uniwersytetu
w Salamance — Domingo de Soto. W swoim dziele Deliberación en la causa de
los pobres („Zastanowienie nad sprawą biednych”), opublikowanym w 1545 r., de
Soto postuluje rozgraniczenie „prawdziwych” żebraków — ludzi faktycznie niezdolnych do jakiejkolwiek pracy — od migających się od obowiązków wyłudzaczy. Dominikanin zaproponował nowy system rozdzielania jałmużny, który miał
52
wyeliminować żebractwo i scentralizować system pomocy potrzebującym . Tekst
nie traktuje explicite o weteranach, przedstawiona w nim reforma miała jednak
objąć wszystkich cierpiących biedę, w tym również bezdomnych żołnierzy. Mogli
być to zarówno kalecy żebracy, proszący o jałmużnę przed jednym z przytułków
53
(jak żołnierze ukazani przez Jacquesa Callota w Misères de la guerre ), jak i słu54
żący niegdyś w armii, a teraz żyjący z dnia na dzień picaros . Już jako król, Filip
II kontynuował praktykę rozdzielania pensji weteranom, choć wciąż były to pojedyncze przypadki dotyczące jedynie najciężej chorych żołnierzy, przede wszystkim oficerów. W 1564 r. pensję otrzymywał Sargento Mayor z Tercio Maestro de
Campo Don Vasco de Acuña, ze względu na ślepotę, „której doznał w wyniku ran
55
odniesionych w walce” . Od objęcia tronu przez Filipa III (1598–1621) obserwujemy próby wprowadzenia stałych pensji i zapomóg skoncentrowane już
bezpośrednio na weteranach oraz ich rodzinach. Dużym krokiem naprzód była
publikacja w 1598 r. dzieła Cristóbala Péreza de Herrery Discursos del amparo de
los legítimos pobres („Rozważania nad pomocą dla prawdziwie potrzebujących”),
w którym autor zawarł rozdział „Del amparo de los soldados, que, por accidentes
de la guerra, o vejez, estan inútiles para proseguirla” („O pomocy żołnierzom, co
na skutek wojny czy też starości swej służby nie mogą kontynuować”). Opisane
w tym obszernym ustępie projekty reform miały przełomowy charakter i zmierzały
do zapewnienia stałej i gwarantowanej przez państwo opieki nad weteranami. Herrera uważał, że żołnierzom, którzy, „narażając swe życie dzielnie służyli Waszej
Wysokości i w swym nieszczęściu odnieśli rany i nie mogą wykonywać swych
56
obowiązków [...], naszą powinnością jest udzielić [...] pomocy” . Każdy żołnierz,
który zgłasza się po pomoc do dworu — twierdzi Herrera — w oczekiwaniu na
wała ludność wiejska, w konsekwencji hiszpańskie miasta doświadczyły potężnej fali migracji szukających nowego zajęcia pracowników rolnych.
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PAZ MOLERO 2017, s. 149.
53
WOODALL, WOLFTHAL 2013, s. 37–38.
54
PEREYRA 1928, s. 74–96.
55
VALLECILLO 1854, s. 483: „Pedro Jimenez, Sargento Mayor, sirvió al Emperador y Rey mi
Señor, que haya gloria, en la guerra, y que de ciertas heridas que en ella le dieron vino a quedad ciego
de ambos ojos, como al presente lo esta, se le han librado de algunos años a esta parte treinta mil maravedis en cada un año en alcances de cuentas”.
56
PÉREZ DE HERRERA 1975, s. 269–270: „los soldados, que, profesando la milicia, y defendiéndonos con valor y virtud, sirviendo a V.M. pusieron y ponen de ordinario a riesgo sus vidas; y dellos, los
que quedaron con ellas están de suere que, por las heridas que en sus cuerpos recibieron y trabajos que
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

WETERANI WOJNY HISZPANII Z FRANCJĄ I KATALONIĄ (1635–1659)

49

audiencję powinien otrzymać przynajmniej ciepły posiłek. Autor nie poprzestaje
na drobnych kwestiach. Najważniejszym punktem programu reform było powołanie Real Casa de la Milicia, czyli „Królewskiego Domu Weterana”, w którym
żołnierze mieliby zapewniony wikt i opierunek, a także opiekę medyczną. Autor
dodatkowo postulował, aby byli żołnierze mogli nosić jedwabne czerwone opaski
57
oznaczające status emerytowanego weterana . Projekt Herrery wyprzedził swoje
czasy o przynajmniej 40 lat, niestety — mimo pewnego zainteresowania ze strony
króla Filipa III, który przeznaczył 24 tys. dukatów na utworzenie „Domu Wetera58
na” — ostatecznie nie wszedł w życie. Pewne jego elementy wprowadzono do
ordynacji królewskiej z 1611 r., w której postulowano m.in. powołanie funkcji
Protector General de la Milicia, mającego pomagać w rozpatrywaniu spraw żoł59
nierzy (w tym weteranów) przybywających do Sali Sędziów . Z kolei w 1623 r.
Jerónimo de Ceballos w Arte Real para el buen Gobierno de Reyes y Príncipes y de
sus vasallos (traktacie o sztuce rządzenia skierowanym do króla Filipa IV) jako
jeden z obowiązków monarchy wymienia „zapewnienie pensji niepełnosprawnym
60
żołnierzom i wdowom po nich” .
PAŃSTWO A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WETERANÓW

Kolejną epokę w prawodawstwie i rozwoju systemu pomocy dla weteranów —
która stanowi główny przedmiot niniejszego artykułu — otwierają rządy Filipa IV
(1621–1665), a zamyka panowanie jego następcy, Karola II (1665–1700). Powolny,
lecz systematyczny rozwój systemu opieki nad weteranami w poprzednim okresie,
zainteresowanie teologów oraz prawników sytuacją chorych i kalekich żołnierzy,
a także wybuch wojny trzydziestoletniej, wojny z Francją i powstania w Katalonii,
wręcz wymusiły na monarchii sprawniejsze działanie w obliczu wzrastającej liczby
napływających na Półwysep Iberyjski weteranów. Jednym z fundamentalnych dokumentów, na które w swoich działaniach będzie się powoływać administracja hiszpańska (a przede wszystkim organ sprawujący kontrolę nad gwardią królewską, czyli
Bureo), była ordynacja królewska z 1632 r., w której monarcha jasno stwierdził, że
żołnierzom poświęcającym służbie swoją młodość należy zapewnić pomoc i opiekę.
Z kolei w 1647 r. Rada Wojny przedstawiła propozycję utworzenia domu dla niepełnosprawnych i chorych żołnierzy. Funkcjonowanie „domów opieki” miały zapewniać biskupstwa (dokładnie w Madrycie i Sewilli), w których obowiązku leżałoby
przyjmowanie „niektórych żołnierzy, którzy nie nadają się do dalszej służby Jego
han padecido, los vemos estropeados e inútiles, o tan cargados de la edad que [...] obliga a darles el remedio”.
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VILLABA 2006, s. 44.
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Wysokości”61. Za panowania Karola II Rada Wojny wraz z monarchą podjęła prace
nad stworzeniem „domu weterana”. W consulta Rady Wojny z 1677 r. apelowano:
„niechaj Wasza Wysokość będzie łaskaw przyjrzeć się wojskowym, którzy nie są
zdolni do swej służby, byłoby bowiem korzystniej, na wzór tego jak postępuje się we
Francji, utworzyć dom, w którym żołnierze by mieszkali, otrzymywali pożywienie
62
i ubiór” . Autor tych słów miał na myśli oczywiście Hôtel des Invalides, opiekujący
63
się weteranami francuskimi, a otwarty przez Ludwika XIV w 1674 r.
Według Andrégo C o r v i s i e r a lata sześćdziesiąte XVII w. były w dziedzi64
nie interwencji państwa w sytuację weteranów przełomowym okresem . Reformy
wprowadzone we Francji i w Hiszpanii (a także w pewnym stopniu w Anglii, vide
przypis 123) były wynikiem wzrostu poczucia odpowiedzialności za wysyłanych na
wojnę żołnierzy. Niewątpliwie jedną z przyczyn była ewolucja stosowanego przez
monarchię kastylijską sytemu zaciągu. Werbunek do Armii Flandrii oraz pozostałych
sił opierał się na kontraktorach, którzy w imieniu monarchii pozyskiwali ochotników
w posiadłościach Korony; na przełomie XVI i XVII w. zaczęto jednak zwracać się
ku obowiązkowej służbie wojskowej i — co za tym idzie — przymusowym zaciągom. Od lat dwudziestych tym obowiązkiem zostali objęci bezrobotni, więźniowie,
65
przestępcy i włóczędzy .
José Contreras G a y wskazał trzy czynniki, które wpłynęły na tę fundamentalną — dla kwestii przesunięcia ciężaru odpowiedzialności za weteranów na państwo — zmianę. Po pierwsze, począwszy od lat osiemdziesiątych XVI w., zaciąg
oparty na ochotnikach zaczął być niewydolny; po drugie — ogromne brzemię konfliktu wyczerpało możliwości Kastylii zarówno ekonomicznie, jak i demograficznie;
po trzecie — nastąpiła intensyfikacja konfliktów wewnątrz Półwyspu Iberyjskiego
66
oraz zwiększyła się presja Francji na katalońską granicę . Pojawienie się bezpośredniego zagrożenia dla serca imperium, wygaśnięcie 1621 r. pokoju dwunastoletniego
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Copia de Consulta de la Junta de Guerra de España a S.M. proponiendo se funden dos casas
donde se recojan los soldados estropeados, de 6 de junio de 1647, w: GARCÍA LAFORGA 1971, s. 49:
„algunos soldados que se han inutilizado en el servicio de V.M.”
62
Consulta del Consejo de Guerra a S.M. de 7 de junio de 1677, sobre la forma de socorrer a los
inválidos o inutilizados en el servicio, w: GARCÍA LAFORGA 1971, s. 55: „que el Real ánimo de V.M.
mira a que se atienda a los militares que se han inutilizado en su servicio, ha discurrido que el más eficaz, sería, que a imitación de lo que se practica en Francia hubiese una casa donde se recogiesen, y allí
se les asistiese con la comida y vestuario”.
63
Mimo że Francja wyprzedziła Hiszpanię w zorganizowaniu scentralizowanej pomocy dla weteranów, to należy wspomnieć o zalążkach tego typu instytucji, np. o „Garnizonie Najświętszej Marii Panny
z Hal”, który w styczniu 1640 r. mieścił „dwóch oficerów, 236 żołnierzy i 108 entretenidos niezdolnych
do dalszej walki z powodu odniesionych ran”, PARKER 2006, s. 192. O Hôtel des Invalides i polityce
Ludwika XIV wobec weteranów, cf. CORVISIER 1996.
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oraz niewydolność dotychczasowego systemu rekrutacji zmusiły koronę do szybkiego znalezienie rozwiązania. Zaproponowano dwa — powołanie tzw. Unii Broni
(La Unión de Armas) oraz odwołanie się do ciążącego na arystokracji feudalnego
obowiązku służby wojskowej i tym samym jej reanimacji jako realnej siły. La Unión
de Armas, niewątpliwie jeden z najambitniejszych projektów mianowanego w 1625 r.
księciem San Lúcar la Mayor hrabiego Olivaresa, była jednym z pierwszych kroków
w kierunku uzdrowienia monarchii hiszpańskiej, której niepokojący stan hrabia książę
67
przedstawił Filipowi IV w tajnym memoriale z grudnia 1624 r. W ciągu kolejnych
dwóch lat Olivares wraz ze swoim „gabinetem” aktywnie działali na rzecz realizacji planu, uciekając się nawet do przekupstw i gróźb. Corts (parlamenty) Aragonii
i Walencji przystały na przedłożoną propozycję (choć nieznacznie zmodyfikowaną),
podobnie zresztą jak Flandria i Burgundia. Z kolei wojna o sukcesję mantuańską
68
w latach 1628–1631 pogrzebała plany hrabiego księcia we Włoszech .
Największy cios Unii Broni zadały jednak katalońskie corts (i to dwukrotnie —
w 1626 i 1632 r.). Katalonia, a w szczególności port w Barcelonie, była kluczowym
elementem morskiego odcinka „Hiszpańskiej Drogi”, stałe embargo i obecność żołnierzy różnych nacji w niechętnie nastawionej do obcych Katalonii pogarszały zatem
jej stosunki z Królestwem Kastylii. Łatwo też zrozumieć opór sporej części społe67

Chociaż analiza treści dokumentu i okoliczności jego spisania wykraczają poza tematykę niniejszego artykułu, to wydaje się niezbędnym pokrótce przybliżyć wagę i znaczenie Gran Memorial
z 1624 r. Dokument ten wpisuje się w wielowiekową w Hiszpanii praktykę spisywania instrukcji i nauk
dla monarchów. Filip II otrzymał od ojca, cesarza Karola V, Intrucciones Secretas z 1543 r. (vide FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, s. 104–119) Filipowi III swoje dzieło Discurso político al rey Felipe III al
comienzo de su reino w 1598 r. zadedykował zaś Baltasar Álamos de Barrientos. Gran Memorial Olivaresa koncentruje się wokół czterech podstawowych tematów: problemów w rządzeniu Kastylią, instytucji rządowych i sądowniczych, pozostałych królestw na Półwyspie Iberyjskim oraz zwiększenia prestiżu monarchy (przede wszystkim poprzez unię wszystkich królestw Hiszpanii). Punkty drugi i trzeci
zostały potraktowane dość pobieżnie, prawdziwy obraz swojej myśli politycznej hrabia książę przedstawia natomiast w dwóch pozostałych. Valido Filipa IV zalecał odsunięcie skorumpowanej arystokracji
od władzy i odbudowę tradycyjnego społeczeństwa, które swoje zaufanie pokładać będzie w niezależnych organach sądowniczych i urzędnikach królewskich. Polityka zewnętrzna miała cechować się z kolei konsolidacją, a dokładnie unifikacją królestw podległych koronie hiszpańskiej na wzór Kastylii i panujących w niej praw, „nie dlatego, że wywodziłyby się z Kastylii, ale dlatego, że to w Kastylii władza
królewska prowadzi najmniejsze boje prawne, a jej sprawowanie cechuje się dużą swobodą”. Jak podkreśla John Elliott, utrzymywany w ścisłej tajemnicy Gran Memorial miał uczynić z Filipa IV prawdziwego władcę i przygotować Hiszpanię do odegrania roli, którą przewidział dla niej Bóg. Król, choć
pozostający w cieniu potężnego valido, z czasem rozwinął swoją niezależność polityczną, a stanowczość, z jaką zaczął realizować własną politykę, ujawniła się podczas wypraw do Królestwa Aragonii
celem odparcia agresji francuskiej. Treść dokumentu wraz z komentarzem vide ELLIOTT, PEÑA 2013,
s. 77–125. O datowaniu dokumentu i jego treści vide RODRÍGUEZ 2012, s. 48–71.
68
STRADLING 1988, s. 176. Mimo niepowodzenia planu we Włoszech i klęski w Katalonii, Parker wskazuje na pozytywne i wymierne rezultaty funkcjonowania Unii Broni w pierwszych latach,
w tym np. zasilenie skarbca Armii Flandrii dzięki wpływom z Królestwa Sycylii oraz Neapolu, vide
PARKER 2016, s. 179.
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czeństwa (przede wszystkim burżuazji), tak silnie powiązanego gospodarczo z Francją i dostrzegającego snute przez Filipa IV i Olivaresa plany zaatakowania sąsiada
z wykorzystaniem przymusowych — i do tego absurdalnie wysokich w stosunku do
69
liczebności populacji Katalonii — zaciągów . Postawa Katalończyków i niechęć
wobec partycypowania w Unii Broni przybrały bardzo antykastylijski charakter, gdy
w 1635 r. Francja wypowiedziała wojnę Hiszpanii; ani atak na Guipúzcoa w 1638 r.,
ani francuskie wypady na przygraniczne Salces, którego zdobycie miało umożliwić
przejęcie całego hrabstwa Rosellón, nie przekonały Katalończyków do wsparcia
70
wysiłków Kastylii . Pryncypat Katalonii wpadł jednak w kleszcze dwóch potężnych
sił — wojsk kastylijskich wspieranych przez oddziały z innych królestw (w tym
Aragonii, która wsparła projekt Olivaresa, choć w stopniu mniejszym niż postulo71
wano ) oraz armii francuskiej. Rosellón od momentu wypowiedzenia wojny przez
Francję przekształciło się w rejon niemal nieustannie objęty działaniami wojennymi,
o których okrucieństwie można wyczytać choćby w zachowanym do dziś dzienniku
72
katalońskiego chłopa Joana Guàrdii .
Katalonia była stale obecna w planach kardynała Richelieu już od początku
wojny, co potwierdza prośba skierowana do księcia Halluin, gubernatora Langwedocji, o przysłanie planów Barcelony, Perpignan i Salces. Do kancelarii wpłynęły również dokumenty zawierające projekt inwazji na Katalonię, w których podkreślano
73
m.in. opór Katalończyków wobec mobilizacji . O ile Rosellón miało być celem
bezpośredniej inwazji francuskiej, o tyle wobec Katalonii Richelieu podjął zabiegi
dyplomatyczne, pragnąc wykorzystać wciąż narastające niezadowolenie miejscowej
ludności, które w 1640 r. miało się przerodzić w otwarte powstanie (zwane w Kata74
lonii Guerra dels Segadors — „wojną żeńców”) . Już 18 września 1640 wysłannik
rządu francuskiego, Bernard Du Plessis-Besançon, podkreślał, że Katalończycy „nie
tylko chcą wygonić Hiszpanów ze swojego kraju, lecz także przenieść wojnę do
75
serca monarchii, licząc na wsparcie i ochronę ze strony Francji” .
28 listopada 1640 do Rosellón wkroczyły pierwsze oddziały francuskie,
a nieco ponad dwa tygodnie później, 16 grudnia, Pablo Claris (przewodniczący
katalońskich Diputación del General) podpisał pakt z Plessis-Besançon, po czym
mianowano naczelnego dowódcę wojsk katalońskich. Sam Plessis-Besançon
objął funkcję Sargento Mayora. Połączone siły francusko-katalońskie zadały
klęskę armii hiszpańskiej u wrót Barcelony w bitwie pod Montjuic, 26 stycznia
69
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164176. Hiszpania i Katalonia pogrzebały wszelkie możliwości uniknięcia otwartej
i wyniszczającej wojny.
„ENFERMICOS Y YNAVILES”. STATUS WETERANA W OCZACH ADMINISTRACJI

Istnienie różnorodnych formacji gwardii królewskich (Guardias Reales) w Hiszpanii
swoją tradycją sięga XV w., kiedy Ferdynand Aragoński oraz Izabela Kastylijska
powołali je do życia Ordynacją z 1493 r. Gwardie stały się zaczątkiem stałej armii,
a do ich obowiązków — oprócz towarzyszenia monarsze i ochronie jego osoby —
należała obrona terytoriów Kastylii oraz permanentna gotowość do ruszenia na wojnę
poza granice Królestwa. Ze wstąpieniem Habsburgów na tron hiszpański i przybyciem do Kastylii Filipa I u boku monarchy pojawiają się kolejne jednostki gwardyjskie, reprezentujące poszczególne posiadłości królewskie: Guarda de Archeros de la
Cuchilla (Niderlandy), Guarda Española (powołana najwcześniej, złożona z Guarda
Amarilla oraz Guarda Vieja) i Guarda Alemana („cesarska” gwardia Karola V, w źródłach zwana również Guarda Tudesca). Już w instrukcji z 1494 r. możemy wyczytać, że kandydaci do wstąpienia w szeregi gwardii oprócz odpowiedniej kondycji
77
fizycznej powinni być ludźmi obytymi w wojaczce . W przyszłości, wraz z pojawieniem się kolejnych jednostek, wymóg ten został nieco zmodyfikowany. I tak
chętni do podjęcia służby w szeregach Archeros powinni byli znać język flamandzki,
pochodzić z rodzin, które oddały zasługi hiszpańskiemu królowi, oraz — w przypadku kandydatów z niższych warstw społecznych — spędzić przynajmniej sześć
78
lat na wojnie w Niderlandach . Informacja ta jasno wskazuje, że tylko niewielka
grupa weteranów mogła przekuć swoje doświadczenia wojenne w prestiżową służbę
w otoczeniu samego monarchy.
Oficjalnie gwardia królewska musiała być w stałej gotowości do wyruszenia
na wojnę — zarówno w obronie królestw wewnątrz Półwyspu Iberyjskiego, jak
76

Do dzisiaj w historiografii brak publikacji poświęconej bitwie oraz — nie licząc wymienionych
wcześniej publikacji z pierwszej połowy XX w. — kampanii z pierwszych lat wojen w Katalonii. Sanabre w swojej pracy wymienia kilka relacji francuskich, warto jednak nadmienić, że szczegółowy opis
bitwy znaleźć można również w rękopisie przechowywanym w Bibliotece Narodowej w Hiszpanii
(Sucesos del año 1641, BNE, Ms.2372, k. 29–35), a opis fortyfikowania Montjuic przed wojskami hiszpańskimi i następującego po tym starcia zostały zawarte w SALA 1641; plan położonej w górach twierdzy Montjuic, która broniła dostępu do Barcelony, znaleźć można w PONTAULT DE BEAULIEU
1659.
77
PI CORRALES 2006, s. 767–786.
78
MARTÍNEZ RUIZ 2012, s. 245. Zapis ten oficjalnie wprowadzono w ordynacji z roku 1632,
analiza przebiegu służby poszczególnych gwardzistów ukazuje jednak, że już od XVI w. szeregi
Archeros zasilali synowie ze szlacheckich rodzin, którzy nierzadko nie tylko nie służyli w wojsku, lecz
także unikali podróży do Niderlandów ze względu na nieustannie prowadzone działanie wojenne.
Cf. również historię gwardii królewskich spisaną w XVII w. z załączonym wykazem wymagań stawianych kndydatom oraz obowiązków gwardzistów: BNE, rkps 2047.
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i tych bardziej odległych — w rzeczywistości do jej głównych obowiązków należało jednak towarzyszenie monarsze podczas polowań, modlitwy, a także dbanie
79
o porządek i bezpieczeństwo . Spokój, na który na co dzień mogli liczyć służący
w niej żołnierze, został zakłócony z jednej strony przez zbliżenie się wojsk przeciwnika do terytorium Hiszpanii (atak Anglików na Kadyks w 1625 r. oraz omówione
wcześniej wkroczenie wojsk francuskich do Rosellón w roku 1641), a z drugiej
strony przez potężne rozruchy wewnątrz Półwyspu, jak Powstanie Katalończyków
w 1640 r.
Przed podjęciem tematu losów weteranów towarzyszących Filipowi IV podczas
jego wypraw (jornadas) należy wspomnieć o elitarnej formacji, którą powołano
specjalnie z myślą o zbliżającej się wojnie z Francją: Regimento de las guardias
de infanteria de Felipe IV, zwanej także nieoficjalnie Los Guzmanes (od nazwiska
hrabiego księcia Olivaresa, pomysłodawcy całego przedsięwzięcia). Regiment,
powołany na osobisty rozkaz króla w 1634 r., miał składać się z „dwóch i pół do
trzech tysięcy doświadczonych żołnierzy, którzy otrzymają przywilej towarzysze80
nia mi [królowi — P.S.] zawsze wtedy, gdy będę osobiście wyruszał” . Dodajmy,
81
że Rey Planeta wyruszył na front aż pięciokrotnie , gdzie stale rezydował w miejscowości Fraga i wykazywał zainteresowanie sytuacją żołnierzy w przyfrontowym
82
szpitalu . Lista przywilejów, na które mogli liczyć Guzmanes, była długa. Rozporządzenie z 1634 r. jest jednym z pierwszych, gdzie odnajdujemy wprost wyrażone
gwarancje przyznania weteranom specjalnych praw w zamian za udział w wojnie.
W kontekście walk, które weterani będą toczyć z administracją w drugiej połowie XVII w., zapis ten jest kluczowy i warto przytoczyć go w całości: „Służba
79

BNE, rkps 2047, k. 87–88.
BNE, rkps 2365, k. 201: „de dos mil y quinientos a tres mil infantes, soldados viejos y tenga
privilegio de mi guarda siempre que yo saliere personalmente”. To, że monarcha postanowił osobiście
doglądać sytuacji w Aragonii, było dla Olivaresa niemałym zaskoczeniem. Hrabia książę widział w królu Filipie IV władcę inteligentnego i oczytanego, przedkładającego jednak doznania estetyczne i artystyczne nad świat polityki. Olivares, pragnąc odsunąć monarchę od wpływu na kluczowe decyzje, nakazał wznieść potężny kompleks pałacowy w sercu Madrytu, nieistniejący już dziś (z wyjątkiem Casón
del Buen Retiro i wnętrza Salon de Reinos) Pałac Buen Retiro. Jak określił to John Elliott, rozpoczęcie
w 1630 r. budowy gigantycznego pałacu było tylko (i aż) kolejnym elementem wzmocnienia władzy
nad nieposiadającym iskry swojego dziadka i pradziadka Filipem IV. Nie trzeba również dodawać, że
gigantyczne sumy, które pochłonęło cało przedsięwzięcie, nie spotkały się z życzliwym odzewem dowódców i weteranów czekających od lat na swój zaległy żołd. Vide BROWN, ELLIOTT 2016.
81
W latach 1642, 1643, 1644, 1645 i 1646.
82
STRADLING 1988, s. 219. W jednym z listów spisanych przez portugalskich jezuitów, datowanym 26 maja 1644, odnajdujemy następującą informację: „S.M. (Dios le guarde) se ha resuelto de Ir á
Fraga, aunque es el hospital de los soldados, y proponiéndole por inconveniente este de ser la enfermería del ejército, respondió: no importaba, que con su presencia estarian mejor admitidos los enfermos”.
Według Filipa IV szpital dla rannych i chorych żołnierzy wymagał większej uwagi i środków, a obecność monarchy — jak sam podkreślił — miała wpłynąć na poprawę sytuacji (Vide GAYANGOS 1863,
s. 486–487).
80
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w tym regimencie ma być w pełni uznawana jak każda służba podczas wojny, aby
każdy, kto w nim służył, mógł otrzymać przywileje zgodne z treścią ordynacji,
83
którą nakazałem opublikować 28 czerwca, roku 1632” . Żywot regimentu był
krótki i naznaczony wieloma dezercjami oraz ogólnym brakiem dyscypliny. Jego
84
żołnierze wzięli jednak udział w walkach o Fuenterrabię oraz w Katalonii , gdzie
wkroczyli jako straż przednia armii w sile 11 tys. piechoty oraz 2 tys. kawalerii,
a następnie zostali wysłani do Guipúzcoa, wraz z tercio dowodzonym przez mar85
kiza de la Hinojosa . Podczas oblężenia Fuenterrabí część weteranów włączono
do kompanii złożonych z nowicjuszy (soldados bisoños), którzy, „korzystając
z doświadczenia i idąc za przykładem starszych żołnierzy, walczyli skuteczniej
86
i wysiłek większy w kampanię włożyli” .
Jak zostało wcześniej ukazane, zarówno administracja królewska, jak i duchowieństwo podejmowały próby zaradzenia nierzadko tragicznym losom weteranów.
Propozycje reform, które pojawiały się w latach 1598–1632, były jednak — jak już
wspomniano — wpisane w szerszy kontekst walki z biedą i ubóstwem, czyli problemami, którym czoła musiała stawić większość hiszpańskich (i szerzej — europejskich) miast. W przypadku weteranów wojen w Katalonii i z Francją administracja
królewska — reprezentowana przez Bureo, któremu podporządkowana była Noble
Guardia de los Archeros de Corps — musiała jednak bezpośrednio zmierzyć się
ze skargami, prośbami i petycjami, które żołnierze składali na ręce urzędników. Czy
dla administracji istniał jakikolwiek wyznacznik „statusu” weterana, a co za tym idzie
podstawa przyznania ayudas, limosnas czy gajes (zapomogi, jałmużny i uposażeń)?
Mimo że o efektywności rozpatrywanych próśb decydował w dużej mierze osobisty
osąd monarchy oraz jego doradców (niekiedy tylko podpierających się ordynacjami
królewskimi czy konstytucjami gwardii), to dokumentacja, którą poddano analizie,
pozwala w relacjach Bureo dostrzec pewne wspólne elementy.

83

BNE, rkps 2365, k. 201: „Que los servicios hechos en esta Coronelia, se ayan de reputar como de
guerra viva, para ir ascendiendo a todos los puestos que pueden tener las personas que sirven en ella,
conforme a las ordenanzas militares, que mandé publicar en veinte y ocho de Iunio año de seiscientos
y treinta y dos”.
84
HORTAL MUÑOZ 2013, s. 493.
85
DOMÍNGUEZ NAFRÍA 2006, s. 729–730.
86
PALAFOX Y MENDOZA 1793, s. 121. Autor relacji wiele miejsca poświęca skutkom ostrzału
francuskiego, określając artylerię francuską jako „uno de los medios mas violentos y sutiles que ha inventado el linage humano para destruirse” („jedno z najokrutniejszych narzędzi, jakie ludzkość wynalazła celem samozniszczenia”). Francuzi regularnie zasypywali plac dziesięcioma, dwunastoma, a nawet
szesnastoma ostrzałami, „pozostawiając zarówno ludność, jak i żołnierzy bez jakichkolwiek domostw
i schronienia [...] szukali ratunku w kościołach i szpitalach, jednak nawet te budynki nie były w stanie
wytrzymać takiego okrucieństwa”. Podczas jednego z ostrzałów kula trafiła w szpital pełen rannych
cywilów i żołnierzy, niemniej — „por particular providencia de Dios” — nikt nie ucierpiał. Cf. PALAFOX Y MENDOZA 1793, s. 133.
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Gwardziści zwracali się do Bureo w wielu kwestiach — od wypłaty zaległych
uposażeń, po wydanie przepustki (licencia) w celu odbycia leczenia, przekazanie
żołdu dla żony lub córek, dopuszczenie syna do służby czy udzielenie zapomogi;
niektórzy domagali się nawet przyznania medalu ze złota wraz z certyfikatem
podpisanym przez samego monarchę. Urzędnicy w pierwszej kolejności dążyli do
nagradzania tych gwardzistów, którzy faktycznie brali udział w wojnie, a nie spędzili
całą swoją służbę w Pałacu Królewskim w Madrycie. W 1685 r. do Bureo wpłynęła prośba Dominga de Herrera, służącego w gwardii od 16 lat i domagającego się
przyznania medalu, spłaty zaległego żołdu oraz przejścia w stan spoczynku. W liście
odnajdujemy również uzasadnienie tych roszczeń: „służył podczas wyprawy do Ara87
gonii, gdzie podążał za karocą Jego Królewskiej Mości, pilne mając nań baczenie” .
Opinia, którą przedstawił Grefier (rozpatrujący wnioski), nie pozostawia jednak wątpliwości co do dążeń administracji do podkreślenia statusu weteranów i konieczności rozdzielenia „kombatantów” od „służbistów”:
Pomimo dziesięciu lat służby i udziału w wyprawie do Aragonii, o którym wspomina, nie są to wystarczające powody, aby przyznać korzyści, o które się zwraca,
ani przenieść do rezerwy, a jeśli mowa o przyznaniu medalu to nie otrzymują go po
prostu Archeros, ale żołnierze, którzy uczestniczyli w boju, w Gwardii nie brak zaś
przykładów dla takich wyróżnień i należy zrozumieć, że Nicolas Bonetant i Pedro
Simon Duamed otrzymali medale z wielu innych powodów niż z samego faktu bycia
gwardzistami [...], w kwestii zwolnienia z czynnej służby, to decyzja taka byłaby
niewłaściwa i niezgodna z prawami, które innym (zgodnie z ordynacją z 1626 r.)
chorym, niesprawnym i najstarszym z kompanii gwarantują ten przywilej88.

W przeciwieństwie do Herrera wielu gwardzistów i żołnierzy w swoich petycjach wyraźnie podkreślało zasługi położone na placu boju, łącząc bezpośrednio
lub pośrednio swoją aktualną sytuacją zdrowotną czy materialną z przeżyciami
wojennymi. Jacques Conseillier, sześćdziesięcioletni gwardzista, podobnie jak
przywołany wcześniej Archero zwracał się o przeniesienie do rezerwy i przyznanie medalu. Mężczyzna podkreślał zły stan swojego zdrowia (es de poca salud),
równocześnie przedstawiając swoją wojskową marszrutę: Flandria (1646–1656),
87

AGP, SH, Caja 164: „servido en la Jornada de Aragon donde fue corriendo y obserbando el cochce de V. Magestad”.
88
AGP, SH, Caja 164, Informe de Grefier de 23 de Febrero de 1685: „Con que va 10 años que sirve,
y aunque es cierto hico la Jornada que refiere, no son bastantes motivos los que la lega para que se le
conceda, ni se le reserve de el servicio ordinario pues en quanto a lo primero, no toca la medalla a los
Archero, sino solo a los soldados militares no constan en este oficio los ejemplares que cita por no haver
corrido por el la direccion de estas m[e]r[ce]d[e]s aunque tengo entendido q a Niclas Bonetant, ya Pedro
Simon Duamed y a otros se les dio la medalla, seria por otros motivos mas que el sea [...] y en que toca
a reservarle tiene grande y ynconveniente y seria contra lso que tienen derecho a esto, que (conforme
a la Ordenanca del ano de 1626) son lo mas enfermicos y mas ynaviles como los mas viejos y la costumbre asentada que se tiene en esta Compania”.
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Mediolan (1656–1659) oraz służba w Guardia de los Archeros (od roku 1668 „aż
do teraz”, czyli 1686). Konetabl Kastylii, do którego pismo zostało skierowane,
w opinii dla króla podkreślił, że Conseillier „dice que a servido a V. Mag[esta]
d catorce años en guerra viva” („służył Waszej Wysokości czternaście lat na
89
prawdziwej wojnie” [podkr. — P.S.]) . Zwrot guerra viva często pojawiał się
w listach żołnierzy i niejako sygnalizował urzędnikom, że gwardzista nie tylko
„podążał za karocą króla”, lecz także faktycznie brał udział w działaniach militarnych. W podobnym tonie zwróciła się do Bureo Doña Angela de Molina, wdowa po
weteranie większości wypraw do Katalonii i Aragonii Gilsie de Hee, stwierdzając,
że mąż „40 lat służył jako gwardzista, pozostałe 20 na wojnie (guerra viva), gdzie
90
poległ” . Z kolei Carlos Constans — weteran, którego „teczka” zawiera wydrukowany załącznik szczegółowo opisujący walki stoczone przez niego w Królestwie
Neapolu — prowadząc batalię o przyznanie mieszkania, podkreślał w jednym
z listów, że jako „sługa Jego Wysokości w wielu wojnach (guerra viva)” powinien
91
otrzymać rekompensatę . Część żołnierzy podawała również swój stopień, rodzaj
wojsk oraz bitwy, w których wzięli udział. Juan Miquielsens jako kawalerzysta
uczestniczył w walkach o Barcelonę, Joseph de Luxenburgo walczył pod Valencia
de Po w 1635 r., Guillermo Nicolay brał zaś udział w starciach w Katalonii, „skąd
92
powrócił podupadły na zdrowiu i rok spędził w łóżku” . Tego typu listy, redagowane przed wręczeniem monarsze przez Bureo, opatrzone były najczęściej krótkim komentarzem, który sugerował przyznanie zapomogi, mieszkania czy medalu.
Wskazują na to m.in. liczne podkreślenia fragmentów, w których żołnierze wspominali o latach służby i miejscu stoczonych bojów.
Wielkim atutem w oczach administracji było pochodzenie danego żołnierza
z rodziny weteranów lub wysłanie przez niego własnych potomków na wojnę. Żołnierze przedstawiali niekiedy zasługi ojca lub dziadka jako jedyny argument w prośbie
np. o przyznanie zapomogi, osobiście mogąc się pochwalić głównie służbą pałacową czy udziałem w misjach dyplomatycznych. Tak postąpił Juan Pérez de Aller,
który swoją pierwszą i ostatnią wyprawę odbył do Niemiec, aby wraz z księciem de
Nagera y Maqueda zapewnić Mariannie Habsburg (przyszłej żonie Filipa IV) eskortę
w drodze do Hiszpanii. Okoliczność ta nie przeszkodziła mu w przekonaniu Bureo
do swojego dezyderatu. Pérez de Aller nie pozostawił bowiem żadnych wątpliwości,
że pochodzi z rodziny o długich tradycjach wojskowych:
Waszej Wysokości służyli również Don Pablo y Don Diego Perez de Aller, jego
bracia, z których jeden poległ pod Perpignan, drugi zaś w Królestwie Sycylii,
służąc wcześniej 40 lat w Niderlandach i we Włoszech, biorąc udział w każdej
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91
92

AGP, SH, Caja 163.
AGP, SH Caja 164.
AGP, SH, Caja 163.
AGP, SH, Caja 166.
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potrzebie, która się nadarzała, a w szczególności podczas bitwy pod Rocroi, gdzie
to strzał z muszkietu pozbawił go ręki i stracił swój dobytek93.

Niektórzy gwardziści pochodzili z rodzin, które od dekad żyły z rzemiosła
wojennego. Żołnierzem w trzecim pokoleniu był m.in. Juan de Molinet, jego rodzina
od ponad 86 lat służyła monarchii hiszpańskiej, a sam Juan od dwudziestu. Bureo
w swojej opinii skierowanej do króla Filipa III z nieskrywanym wrażeniem pisało,
94
że „rodzina de Molinet walczyła dla cesarza Karola V, króla Filipa II i Filipa III” .
Joseph de Heredia, uczestnik jednej z wypraw do Aragonii, zwracając się o pomoc
materialną dla swojej chorej żony, wspomniał w liście o swoim ojcu, także Josephie, który dziewiętnaście lat walczył w Niderlandach w tercio Maestre de Campo
Don Luisa de Benavides, gdzie dowodził kompanią muszkieterów. Tam też poległ
95
podczas jednej z bitew . Z kolei Pedro de Brujas, weteran walk w Aragonii z lat
1642 i 1643, zwrócił się w 1645 r. do Bureo o jakąkolwiek zapomogę czy dodatkowe
zajęcie, aby mógł utrzymać żyjące w wielkiej biedzie córki. Przy tej okazji Pedro
wspomniał o swoim bracie, służącym w stopniu Alféreza, który poległ pod Malaca
na Filipinach, oraz dwóch synach — walczącym w Katalonii Mauricio oraz pole96
głym pod Leocattą Francisco .
Mimo braku ordynacji i prawodawstwa ukierunkowanego na wspomaganie
weteranów administracja w opiniach przekazywanych królowi wyraźnie dążyła do
przyznawania zapomóg lub wyróżnień żołnierzom poszkodowanym podczas bitew,
szczególną uwagę zwracając na synów oraz wnuków wojskowych. Rodziny, które
porywał wir wojny, prędzej czy później powracały do monarchy z prośbą o pomoc.
Skoro wśród urzędników funkcjonował — choć niesformalizowany żadną ordynacją — podział na enfermicos y ynaviles, soldados viejos oraz gwardzistów „pałacowych”, kolejne pytanie powinno dotyczyć natury próśb i skarg, które ta pierwsza
grupa wysuwała pod adresem administracji.
„LIMOSNAS, GAJES, AYUDAS”. POMOC DLA WETERANÓW

Ponad 100 lat przed wybuchem wojny z Francją, która odmieniła życie tysięcy
uczestniczących w niej żołnierzy, przywoływany wcześniej Juan Luis Vives w liście
do króla Anglii Henryka VIII zwracał uwagę nie tylko na sytuację powracających

93

AGP, SH, Caja 166: „asismismo an servido a su Mag. Don Pablo y Don Diego Perez de Aller sus
hermanos que el uno murio en el sitio de Perpinan y el otro en el reino de Sicilia aviendo este servido
mas de 40 anos en los estados de Flandes y Italia hallandose en todas las ocasiones que se ofrecieron en
su tiempo y en particular en la Batalla de Rocroe en donde llevaron la mano izquierda de un mosquetazo
y perdio toda su ropa y a alajas”.
94
AGP, SH, Caja 165.
95
AGP, SH, Caja 164.
96
AGP, SH, Caja 162.
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z wojny żołnierzy, lecz także ich rodzin i cywilów: „potężna rzesza obywateli [...]
wiedzie swe życie [podczas wojny — P.S.] w skrajnej nędzy i rozpaczy, popadając
w tak wielką ruinę i skrajne wyczerpanie, że, powróciwszy do życia w pokoju i ładzie,
97
nie mogą odzyskać sił przez dłuższy czas” . Chociaż powracający z wojny Archeros
liczyli na wznowienie służby na dawnych stanowiskach i wypłatę zaległych uposażeń
(gajes), to skargi, które napływały do Bureo, ukazują, że ani to pierwsze, ani tym
bardziej drugie nie były czymś pewnym. Przekonał się o tym Phelipe Vanderbrucht,
Archero przez siedemnaście lat służący w gwardii, który po swojej ostatniej wyprawie na wojnę w Katalonii w 1645 r. podupadł na zdrowiu i — jak sam podkreślał —
załamał się („en la qual enfermo y viendose muy apretado”). Gwardzista zwrócił
się o pozwolenie na udanie się do mieszkania, które mu przydzielono w Saragossie,
celem odzyskania sił. Zgodę tę otrzymał, a na zwolnione w ten sposób miejsce przyjęto nowego Archero — Juana Estulsa. Vanderbruchtowi obiecano nawet dodatkowe
uposażenie na podróż i leczenie w niebagatelnej kwocie 300 reali, pieniądze te zostały
jednak zdefraudowane przez Cabo (kaprala) kompanii, wspomnianego już wcześniej
Pedra de Brujas, który przekazał je w całości nowemu gwardziście. Vanderbrucht nie
98
otrzymał tym samym ani własnego uposażenia, ani dodatkowej zapomogi .
Nawet w przypadkach, gdy żołnierze wracali na swoje stanowiska, często czekała ich jednak wieloletnia batalia o wypłatę zaległych uposażeń; nierzadko sprawę
zamykały dopiero wdowy, wiele lat po śmierci swoich mężów. Każdy Archero
otrzymywał trzy wypłaty w roku — tercios. Jedna „tercja”, czyli cztery miesiące
służby, wynosiła średnio 21 960 maravedis. Wypłaty dla Archero, który ruszał na
wojnę, były na ten czas „zamrażane”, dodatkowo gwardzista musiał z własnej kieszeni pokryć koszty związane z uzbrojeniem, oporządzeniem konia i podróżą. Stąd
też „teczki” poszczególnych gwardzistów pełne są listów i memoriales, w których
żołnierze proszą o wypłatę gajes za czas ich nieobecności. Jornadas — tak aktywnie
podejmowane przez Filipa IV w latach czterdziestych XVII w. — stanowiły potężne
obciążenie dla skarbca królewskiego. Najbardziej kosztowne wyprawy były w stanie
pochłonąć 6% ogólnych wydatków dworu; z wybuchem wojny z Francją i następnie
powstania w Katalonii wydatki bieżące wzrosły z 8 mln reali w 1635 r. do prawie
10 mln dekadę później, aby przekroczyć poziom 14 mln w połowie lat sześćdziesią99
tych . Juan Miguelens i Juan Leclerque (których sprawa była rozpatrywana łącznie) zwrócili się o wypłatę połowy tercji (nieco ponad 10 500 maravedis) za rok
100
1651, kiedy to brali udział w oblężeniu Barcelony , „z własnej kieszeni zakupując
97

VIVES 1992, s. 41–42: „la gran masa de los ciudadanos [...] arrastra su vida a la extrema pobreza
y la miseria, llegando a tal grado de agotamiento y de ruina que, al volver luego a la tranquilidad y la
paz, no puede recuperar las fuerzas durante largo tempo”.
98
AGP, SH, Caja 162.
99
JURADO SÁNCHEZ 2005, s. 103, 112–115 oraz Załącznik IX.
100
Oblężenie Barcelony było jednym z największych przedsięwzięć wojskowych Hiszpanii w połowie XVII w. Ofensywa pod dowództwem nieślubnego syna Filipa IV, Juana José de Austria, zadała
ostateczny cios powstaniu Katalończyków. Wielu gwardzistów miało później w listach do Bureo podDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

60

PAWEŁ SZADKOWSKI

uzbrojenie oraz konie”101. Często zamiast prosić o wypłatę zaległego uposażenia
weterani próbowali jednak przemienić dług monarchii na zabezpieczenie przyszłości swojej rodziny — żon, córek i synów. Pedro de Brujas już w 1638 r. w liście,
w którym opisuje śmierć w boju swojego brata i jednego z synów, zwrócił się do
monarchy z prośbą, by w razie jego śmierci przekazać zaległe kwoty jego czterem córkom. Pedro brał udział w kolejnych wyprawach (poświadczone są te z lat
1642, 1643 i 1645), a w 1649 r. do Bureo ponownie wpłynęła jego prośba o spłatę
102
należności „z sumy, którą Wasza Wysokość nadal jest mu winien” , z zamiarem
przekazania pieniędzy na ślub córki. Antonio Choquet, weteran wojen w Niderlandach (służył jako pikinier), a następnie Archero i uczestnik wypraw do Katalonii
i Walencji w latach 1645 i 1646, wnioskował z kolei o pomoc finansową w opiece
nad ciężko chorą żoną, którą najpierw sprowadził z Flandrii do Hiszpanii, a następ103
nie stracił niemal cały majątek na jej leczenie . Niekiedy głosy wybrzmiewające
z urzędowych pism są bliskie rozpaczliwego wołania o ratunek. Służący od 28 lat
w gwardii weteran wypraw do Francji, Portugalii, Sewilli i Katalonii, Pedro Renier,
zwrócił się w 1643 r. do monarchy o pomoc, gdyż jego dziewięcioro dzieci i żona
mieli żyć w biedzie. Wszystko, co posiadali w swej ojczyźnie, zostało spalone przez
Francuzów. Pedro zaproponował nawet anulowanie należności, które winna mu była
korona, i zamianę długu na mieszkanie dla córki. Dla samego siebie za pośrednictwem Bureo prosił: „Wasza Wysokość w swej wspaniałomyślności przeniesie go do
jakiegokolwiek arcybiskupstwa bądź biskupstwa, czy też osadzi w posiadłościach
104
któregokolwiek z zakonów” . Również w listach innego Archero, Josepha de
Heredia, próżno doszukiwać się próśb o spłatę należności, mimo jego uczestnictwa
w wyprawie do Aragonii, „w której się odznaczył”; jedyne o co Heredia próbował
105
się wystarać, to pomoc dla żony, która od dwóch lata chora była przykuta do łóżka .
Granica pomiędzy prośbami zrujnowanych weteranów o pomoc a przesadnym
wykorzystywaniem względów monarchii była jednak cienka. Wspomniany Pedro
de Brujas, oskarżony przez Phelipe Vanderbruchta o defraudację pieniędzy, nie
tylko próbował wywalczyć pieniądze na ślub córki, lecz także wstawił się za swoim
synem, którego czekała rozprawa w sądzie. Konflikt na linii Pedro–Bureo zaognił
się w 1652 r., kiedy to sąd nie zechciał ponownie przesłuchać jego syna, Francisca. Emerytowany już wtedy weteran wręcz wymusił na administracji wznowienie
sprawy, a w razie ostatecznej odmowy — natychmiastowe mianowanie na miejsce
Francisca jego syna, a swojego wnuka, Pedra. Bureo ugięło się pod kanonadą próśb

kreślać swój zbrojny udział w tej właśnie wyprawie. Zdobycie Barcelony w ostatnich latach doczekało
się wyczerpującego opracowania, vide MESEGUER I BELL 2012.
101
AGP, SH, Caja 165.
102
AGP, SH, Caja 163.
103
AGP, SH, Caja 163.
104
AGP, SH, Caja 167.
105
AGP, SH, Caja 164.
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i petycji wiekowego Archero i nie usunęło Francisca ze stanowiska ze względu na
„wzorową służbę i zasługi, które oddał Waszej Wysokości”, nawet mimo tego, że
sam kapitan gwardii, nie kryjąc oburzenia, określił syna Pedra jako „krzykliwego,
106
bezczelnego, rodzącego problemy i ponurego” .
Finanse, zdrowie i rodzina to trzy najważniejsze kwestie, o które weterani prowadzili nierzadko wieloletnie boje z Bureo i monarchią. Szczególną uwagę gwardziści przywiązywali do zapewnienia bytu swoim rodzinom. Podupadli na zdrowiu,
często niezdolni samodzielnie funkcjonować, traktowali zapewnienie córce mieszkania czy synowi służby w gwardii jako formę emerytury i gwarancję spokoju w ostatnich latach życia. Mimo że Archeros mogli liczyć na przeniesienie do rezerwy lub
przyznanie regularnych „emerytur” (pensiones), to przywileje takie przysługiwały
jedynie części żołnierzy. Opieszałość administracji i problemy finansowe monarchii
doprowadzały do sytuacji, w której weteranom nie starczało życia na domknięcie
swoich spraw. Nawet tak wiekowi gwardziści jak Gils de Hee (40 lat służby jako
Archero), Pedro Renier (28 lat) czy Baltazar Enrique (24 lata) nie zawsze otrzymywali wszystkie wypłaty i często nie byli w stanie zapewnić bezpieczeństwa finansowego żonom i dzieciom. Ciężko rozstrzygnąć, czy kłopoty finansowe weteranów
i ich rodzin wynikały przede wszystkim z narastających długów ze strony skarbca czy
107
w równym stopniu ze stylu życia żołnierzy . Pewne jest natomiast, że po — często
przedwczesnej na skutek chorób i kalectwa — śmierci weterana, walkę o zapewnienie bytu rodzinie przejmowały wdowy i córki (synowie albo wstępowali do Gwardii
dzięki staraniom ojców, albo zasilali szeregi armii we Flandrii, w Katalonii czy Portugalii, bądź też odbywali służbę w jednym z licznych garnizonów). Również w tym
przypadku ciężki los weteranów, który odnajdujemy w archiwalnych dokumentach,
pokrywa się z obserwacjami Cervantesa — gdy Periandro rusza na pomoc rannemu
marynarzowi, ten obolały odpowiada jedynie: „Mam dzieci dwoje, jedno trzyletnie,
drugie czteroletnie, ich matka nie przekroczyła lat dwudziestu dwóch, ale jej bieda
przekracza wszelkie wyobrażenia, a utrzymywała się przy życiu jedynie dzięki pracy
108
tych dwu rąk” .
106

AGP, SH, Caja 163.
Żołnierze — nie tylko gwardziści — byli grupą wyróżniającą się na ulicach siedemnastowiecznego Madrytu. Rzesze weteranów, często kalekich i bezdomnych, zgłaszały swoje pretensje i prośby do
Sali Sędziów (La Sala de Alcaldes y Corte). Jeden z większych bojów, które sędziowie stoczyli z żołnierzami, dotyczył ograniczenia prawa do noszenia broni, co uderzało w przywileje wojskowe (fueros).
Nie wszyscy Archeros dążyli jednak do zapewnienia swoim rodzinom opieki, nierzadko popadali
w konflikt z prawem, a nawet byli dyscyplinarnie usuwani ze swoich stanowisk. Niejaki Luis de Anibal,
zaprzysiężony do Gwardii 1 sierpnia 1684, już po tygodniu musiał stawić czoła oskarżeniom. 7 sierpnia
jego żona — Doña Catalina Maria González — zwróciła się do Bureo o pomoc i ochronę, jej mąż bowiem „aver querido matar a su muger” („próbował zabić swoją żonę”) we śnie, zadając ciosy sztyletem
(swój czyn motywował rozwiązłym życiem małżonki). Anibal został usunięty ze stanowiska i postawiony przed sądem. AGP, SH, Caja 162.
108
CERVANTES Y SAAVEDRA 1980, s. 152.
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POŚMIERTNA WALKA: WDOWY I CÓRKI. PRÓBY REGULACJI PRAWA

„Mąż służył czterdzieści lat jako Archero, następnie dwadzieścia lat na wojnie
w Niderlandach, gdzie zginął, mając ponad osiemdziesiąt lat, pozbawiając ją w ostat109
nich latach jakichkolwiek środków do życia” . Tak sytuację Doñi Angeli de Moliny,
wdowy po Gilsie de Hee, określiło Bureo w 1689 r. Wiele kobiet znajdowało się w jeszcze gorszym położeniu, a ich sytuacja materialna nie pozwalała nawet na pochowanie
męża. Doña Dorota Fadrique, wdowa po weteranie większości wypraw do Katalonii,
po śmierci małżonka została sama z córkami i zwróciła się o pomoc finansową w celu
110
pokrycia kosztów pochówku męża . Ponieważ los żon i córek zmarłych weteranów
często był wręcz tragiczny, to właśnie ich petycje w drugiej połowie XVII w. rozbudziły wśród urzędników dyskusję nad wdrożeniem stałej pomocy dla rodzin żołnierzy, a tym samym istotnie wpłynęły na wzrost poczucia odpowiedzialności państwa
za ludzi wysyłanych na wojnę.
Żony zmarłych Archeros mogły liczyć na trzy rodzaje zapomogi: wypłatę
zaległych uposażeń męża, przyznanie połowy pensji emerytowanych (jubilados)
gwardzistów oraz jednorazową wypłatę w formie jałmużny (limosna), najczęściej
przeznaczanej na pochówek męża. Przeniesieni do rezerwy oraz emerytowani gwardziści otrzymywali mieszkanie (casa de aposento), które po ich śmierci przekazywano jednak kolejnym Archeros, tym samym często po śmierci głowy rodziny
żony wraz z dziećmi traciły dach nad głową. Jednocześnie wiele żon i córek nie
było stać na podstawowe potrzeby, gdyż uposażenie męża i ojca nie było wypłacane.
Częściowe rozwiązanie problemu nadeszło wraz z ordynacją królewską z 28 listopada 1634. Już sam tytuł dokumentu, Sobre fuero, y preeminencias á las Viudas
de Militares („O prawach i przywilejach wdów po żołnierzach”), zdradza, że jego
celem było rozszerzenie przywilejów wojskowych także na żony żołnierzy. W ordynacji możemy znaleźć następujące postanowienie: „Aby żony kapitanów i żołnierzy
ze wspomnianych Gwardii cieszyły się tymi samymi przywilejami i korzyściami,
które posiadali ich mężowie [...], nakazuję tym samym, aby wdowy po członkach
111
Guardas de Castilla cieszyły się tymi samymi przywilejami co ich mężowie” .
Filip IV w swoim rozkazie ograniczył się do najstarszej formacji gwardii,
utworzonej jeszcze przez Królów Katolickich, czyli Guardias de Castilla, analiza
dokumentów gwardzistów oraz rocznych spisów wypłat (roolos) za lata 1622–
1668 pokazuje jednak, że postanowienia zawarte w ordynacji z roku 1634 przeniosły
się również na grunt praktyki stosowanej wśród Guardia de Corps. W pierwszej poło109

AGP, SH, Caja 164.
AGP, SH, Caja 164.
111
Real Cedula de 28 de Noviembre de 1634. Sobre fuero y preeminencias á las Viudas de Militares,
w: PORTUGUÉS 1764, s. 131: „Que las mugeres viudas de los Capitanes, y hombres de armas de las
dichas Guardas gozen de las preeminencias, y exempciones que gozaron, y debieron gozar sus maridos
[...] ordeno y mando, que las mugeres viudas de las gentes de mis Guardas de Castilla, entretanto que lo
son, gozen de las mismas preeminencias que gozaron sus maridos”.
110
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wie XVII w., przede wszystkim do lat czterdziestych, wdowy w swoich listach zwracają się do monarchy o jakąkolwiek „zapomogę” (ayuda) lub „jałmużnę” (limosna).
Doña Maria Loba, wdowa po Salomonie Mickelmansie, cały swój majątek przeznaczyła na leczenie męża, który po powrocie z wyprawy do Portugalii podupadł na
zdrowiu. W 1629 r. kobieta „prosi Waszą Wysokość, wielce szczodrego w dawaniu
jałmużny, o przekazanie podobnej, jak uczynił to w przypadku wdów po innych
112
Archeros” . W 1641 r., siedem lat po ogłoszeniu ordynacji, Bureo zdecydował się
wypłacić jałmużnę i dodatkowo zasiłek w wysokości trzech reali dziennie Doñi
Mari de Ervite, córce Juana de Ervite, wyłącznie na podstawie oceny zasług ojca
113
i dziadka, bez odniesienia się do spraw innych wdów . Warto podkreślić, że Maria
Loba — mimo problemów ze zdrowiem męża będących skutkiem jednej z wypraw,
które ostatecznie doprowadziły do jego śmierci — otrzymała jedynie jednorazową
jałmużnę, nie zaś stały zasiłek jak Juana. Od początku lat czterdziestych zaczynają
się jednak pojawiać przypadki, w których administracja postępowała według przyjętego schematu czy zwyczaju (od 1634 r. nie pojawia się żadna znana nam ordynacja rozszerzająca postanowienia poprzedniej, należy mówić zatem — podobnie jak
ujmowały to wdowy — o „zwyczaju”). Najwcześniejszą zapowiedź stosowania tej
114
praktyki odnajdujemy w liście z 1646 r. , w którym Bureo stwierdza: „Wasza Wysokość powinien uczynić Jej [Doñi Antoni de la Mota y Contrazar — P.S.] łaskę i przekazać pierwsze wolne mieszkanie przynależne Gwardii [...]. Zdaniem Bureo Wasza
Wysokość powinien przekazać jej połowę uposażenia męża, tj. 32 850 maravedis,
115
w postaci pensji, co Wasza Wysokość zwykł czynić w przypadku innych wdów” .
Dwa lata później prośbę wdowy powtórzyła córka, zwracając się z pytaniem o możliwość przekazania jej środków po śmierci matki. Jednorazowe jałmużny nadal były
przyznawane, choć ich wypłacanie ograniczono do „zasiłków pogrzebowych”. Doña
Joanna Virant w 1655 r. nie tylko prosiła o „jałmużnę z kieszeni królewskiej” na
spłatę kosztów pochówku, lecz także o przyznanie pełnej oraz połowy pensji dla
116
siebie i matki, „tak jak Wasza Wysokość uczynił to w przypadku innych kobiet” .
112

AGP, SH, Caja 165: „mande al Patriarcka limosnero mayor le acuda con la limosna q la piedad
de V.M. haze merced a las tales biudas de sus Archeros q en ello la recivira de V.M.”
113
AGP, SH, Caja 165.
114
Opinia Bureo pochodzi z 1646 r., jednak, jak zaznaczono w tekście, prośba o pomoc wpłynęła
w 1642 r. Wymienione w dokumencie nazwiska innych wdów sugerują, że przyznawanie stałej pensji
oraz mieszkania było praktykowane już od kilku lat.
115
AGP, SH, Caja 165.
116
AGP, SH, Caja 168. Ojciec Joanny, Pedro, mógł poszczycić się wieloletnią i wybitną karierą
wojskową. Pedro służył jako żołnierz w oddziałach księcia Parmy, Juana de Austria, a także pod dowództwem arcyksięcia Albrechta Habsburga. W 1616 r. został zaprzysiężony na gwardzistę i od tego
czasu brał udział „we wszystkich możliwych wyprawach” przez kolejne 40 lat, z czego ostatnie 12 spędził jednak na emeryturze; nie można zatem wykluczyć, że walczył także w Rosellón czy w Katalonii.
W dokumentach gwardzista został określony jako Archero defuncto, czyli „niesprawny”. Mimo że w toku kwerendy nie odnaleziono (wśród Archeros) innych gwardzistów określonych explicite jako
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

64

PAWEŁ SZADKOWSKI

Praktyka przyznawania wdowom i sierotom połowy uposażenia zmarłego gwardzisty — mimo że zapewniała bezpieczeństwo i stałe źródło dochodu — nie była jednak
wolna od wad. Po pierwsze nie wszystkie kobiety mogły starać się o wpisanie do
księgi (co równało się z przyznaniem uposażenia), po drugie — jedynie niewielka
liczba wniosków wpływających do Bureo była rozpatrywana pozytywnie. W 1680 r.
list niejakiej Doñi Marii Dirsen, sieroty po Felipe Dirsenie, został opatrzony długim
komentarzem, w którym urzędnik motywował odrzucenie prośby kobiety tym, że
„nie jest możliwym przyznanie mieszkania po jej ojcu, gdyż przysługuje to córkom
emerytowanych bądź nadal służących gwardzistów”; dodał jednak, że „w tej sytuacji Wasza Wysokość powinien postąpić podobnie jak w przypadku innych kobiet
i wydać rzeczonej Doñi Marii Dirsen 100 dukatów, jednorazowo wypłaconych
117
ze skarbca” . W drugiej połowie XVII w. wiele wdów kończyło swoje listy zwrotem: „V.M. mande que se le de las tocas que se acostumbran dar a las biudas de los
Archeros que son cien ducados” („Wasza Wysokość rozkaże przekazać, jak zwykło
to się czynić wobec wdów po Archeros, 100 dukatów”). Wdowy, które nie mogły
starać się o stałą pensję — czy też im jej odmówiono — zwracały się o przyznanie
jednorazowej wypłaty w wysokości 100 dukatów, jak uczyniły to np. Dorota Fadri118
119
120
que w 1682 , Maria Álvarez w 1687 czy Doña Angela Cloner w 1691 r. Czy
wdowy, których mężowie przed śmiercią przeszli na emeryturę, mogły — oprócz
wyżej wymienionej, przysługującej im kwoty — domagać się stałej pensji poprzez
wpisanie do ksiąg wypłat? W latach 1640–1659 — okresie, gdy żołnierze powracali z wypraw królewskich oraz stłumione zostało powstanie w Katalonii — stałe
wypłaty przez 19 lat otrzymywały trzy wdowy, jedna przez trzynaście lat, dwie
przez sześć, jedna przez pięć, jedna przez trzy lata i dwie przez dwa; w 1659 r. do
121
tej listy dopisano trzy kolejne nazwiska . Kobiety figurowały w jednej kolumnie
z reservados i jubilados, obowiązywał je podobny system wypłat jak innych gwardzistów (wypłata jednej „tercji” co cztery miesiące), a każdego roku otrzymywały
średnio 65 700 maravedis (równowartość rocznego uposażenia Archero). Niektórym
kobietom — jak wspomniano — przyznawano jedynie połowę tej kwoty. Doña Garcia Gutierrez, wdowa po weteranie wypraw do Królestwa Walencji oraz Aragonii,
w 1653 r. zwróciła się o przyznanie uposażenia męża do chwili powrotu do Hiszpanii
defunctos, to jest to drobna poszlaka wskazująca na możliwość występowania, obok — reservados
i jubilados — takiej grupy „gwardzistów inwalidów”. Chociaż w księgach wypłat nie funkcjonuje taka
nazwa, to wielu gwardzistów w czasie wojen doznało uszczerbku na zdrowiu czy nabawiło się poważnych chorób; niewątpliwie żołnierzy takich przenoszono do rezerwy lub przyznawano im emeryturę.
117
AGP, SH, Caja 163. Felipe najprawdopodobniej zmarł w trakcie służby. Wcześniej ani nie przyznano mu emerytury, ani sam nie podjął starań o uzyskanie gwarancji przekazania mieszkania córce
(co, jak wiemy, było wśród Archeros powszechną praktyką).
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AGP, SH, Caja 164.
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AGP, SH, Caja 162.
120
AGP, SH, Caja 163.
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AGP, Reg, 5731, Roolos de la Guardia de Corps 1622–1668, b.p., wykaz za lata 1640–1659.
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syna, który miał zapewnić jej dalszą pomoc. Jeszcze w tym samym roku kobieta
pojawiła się w wykazie płac i nie dość, że przez kolejne lata pobierała pensję, to
wypłacono jej również „4860 maravedis, czyli równowartość 54 dni z połowy upo122
sażenia, jakie pobierał jej mąż” . Mimo że otrzymała tylko połowę kwoty, to i tak
była jedną z nielicznych kobiet, które doczekały się stałej, regularnie wypłacanej
pensji.
Podczas gdy synowie żołnierzy ruszali w ślady ojców i zaciągali się do armii
bądź wstępowali do gwardii, żony i córki zdane były na często nieregularnie wypłacane uposażenie swoich mężów i ojców. Stwierdzenie, że jeśli Archero przed śmiercią wystarał się o mieszkanie dla rodziny, to jego żona i potomstwo miały większe
szanse na stabilne życie, może wydawać się banalne; źródła nie pozostawiają jednak
wątpliwości, że rodziny weteranów prowadziły z administracją często przegrane
batalie, a liczne warunki, które stawiano małżonkom i córkom, uniemożliwiały części z nich pozyskanie środków na życie. I chociaż wyraźnie widać, że system opieki
nad wdowami na przestrzeni 60 lat (ok. 1620–1680) wyraźnie ewoluował na korzyść
rodzin weteranów od jednorazowych limosnas do stałych pensji, to dalsza egzystencja wciąż często zależała od kaprysu i osobistych poglądów urzędników.
ZAKOŃCZENIE

W 1593 r. — na długo przed Hiszpanią i Francją — w parlamencie angielskim rozgorzała dyskusja nad wprowadzeniem prawa zapewniającego opiekę i zapomogę
weteranom wojen (przede wszystkim z Hiszpanią). Sir Michael Hicks w Izbie Gmin
gorączkował się, że „biedni żołnierze, których wołania o pomoc słyszycie całymi
dniami na ulicach, znienawidzą nas, jeśli pomoc, co do której zapewnienia nieustannie goszczą na naszych ustach, nie przemieni się w czyny”. Dodał także, że
123
nieudzielenie wsparcia poszkodowanym weteranom będzie wstydem dla rządu .
Chorzy, niepełnosprawni, często niezdolni do powrotu do normalnego życia żołnierze zwracali się do swojego pracodawcy (monarchy) o zapomogę, leczenie czy
pomoc dla swoich rodzin. Podobnie jak w słowach sir Michaela Hicksa, tak samo
w dokumentach administracji hiszpańskiej i ordynacjach królewskich na znaczeniu
zyskuje kwestia odpowiedzialności państwa. System opieki nad weteranami — choć
nadal w wielu aspektach wadliwy — przede wszystkim zmierzał ku zapewnieniu
pomocy żołnierzom faktycznie zasłużonym i poszkodowanym. Już w ordynacji
z 1632 r. mowa o ludziach, którzy „oddali swą młodość” dla monarchii. Ta zaś nie
tylko przejmowała odpowiedzialność za zdrowie i byt swoich żołnierzy, lecz także
rozciągała tę opiekę na ich rodziny. Panowanie dwóch ostatnich Habsburgów to
zarazem okres wdrażania pierwszych reform, których celem było skonstruowanie
122
123

AGP, Reg, 5731, b.p., wykaz za 1653 r.
HUDSON 2012, s. 121.
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powszechnego, scentralizowanego i dostępnego dla wszystkich weteranów systemu
pomocy, uwzględniającego zapomogi, renty, szpitale i domy opieki. Dopiero czasy
pierwszego Burbona, Filipa V (1700–1746), przyniosły stałe renty dla weteranów,
w zależności od zajmowanego stopnia, oraz bataliony inwalidów. Mimo to reformy,
które podjęto w drugiej połowie XVII w. były istotnym krokiem naprzód w przejmowaniu odpowiedzialności za ludzi, którzy wyświadczali usługi państwu, często
płacąc za to najwyższą cenę. Wysiłki podjęte w połowie XVII w. przez administrację
hiszpańską zdają się niczym odpowiedź na słowa Cervantesa, wypowiedziane ponad
pół wieku wcześniej: „Rozewrzyj swe ramiona ojczyzno i obejmij nimi / tych, co
124
wracają zagubieni, choć broni swej nie złożyli” .
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rkps 2365, Real orden para la creación de una Coronelía de dos mil quinientos a tres
mil infantes para la guarda del Rey siempre que saliese con relación de sus privilegios
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CERVANTES Y SAAVEDRA 1995, s. 1400: „Abre tus brazos y recoge en ellos / los que vuelven
confusos, no rendidos”.
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of Jacques Callot, Yale University Press 2013
WYROBISZ 1995 = Andrzej Wyrobisz, Żołnierze, weterani, inwalidzi wojenni — nowy
problem społeczny w miastach europejskich w XVI–XVIII w., w: Wojsko. Społeczeństwo.
Historia. Prace ofiarowane Profesorowi Mieczysławowi Wrzoskowi w sześćdziesiątą
piątą rocznicę Jego urodzin, red. Wojciech Fedorowicz, Jan Snopko, Białystok 1995,
s. 91–96
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Veterans of Spain’s war with France and Catalonia (1635–1659)
facing the Spanish administration
The aim of the article is to analyse the system of care for veterans in 17th-century Spain
and thus to outline the subject, barely present in historiography, of veterans in the modern
period. Although the Castilian monarchy had taken notice of maimed and impoverished
soldiers already since the times of Charles V, it was not until the reign of King Philip V
that reforms became possible to create an organised and centralised system of aid for
veterans. The turn of the Spanish monarchy towards forced levy and the inflow of veterans
of wars in the Netherlands, France and the Empire brought about a change in the perception
of the responsibility of the state for its soldiers. The Renaissance theory of a just war,
developed in Spain by e.g. Juan Luis Vives and Francisco Vitoria, required the monarch to
care for the welfare of the state and its interests, but it did not stress the responsibility a ruler
should take for his subjects fighting in a war (as e.g. Erasmus of Rotterdam advocated).
However, the first half of the 17th century was marked by a dynamic development of support
the state began to provide to veterans. Within less than 40 years (from the publication
of Cristóbal Pérez de Herrera’s groundbreaking Amparo de Pobres in 1598 to the royal
ordinance of 1632 which marked an explicit takeover of responsibility for the veterans
by the monarch) Spain would create the first elements of a centralised, administrationcontrolled system of support for former soldiers. To present its functioning and effectiveness
the author uses examples of veterans of the Franco-Spanish War (1635–1659) as well as
participants in the fight against insurgents in Catalonia (1640–1652), specifically, members
of one of the royal guards (the so-called Archeros), who accompanied King Philip IV
during his expeditions to the Crown of Aragon. The article does not focus exclusively on
the veterans’ requests for financial support for themselves or their families; the author also
presents the attitude of the administration to widows and daughters, often living on the brink
of poverty after the death of a guardsman.
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Instytut Historii im. Tadeusza Manteuﬄa

„l’humanité [...] m’oblige à contribuer aux progrès
de l’instruction en Pologne”, czyli o kulisach ustanowienia
Komisji Edukacji Narodowej
Słowa kluczowe: Komisja Edukacji Narodowej, sejm rozbiorowy 1773–1775, pierwszy rozbiór, Otto Magnus von Stackelberg, Stanisław August, Rada Nieustająca, dyplomacja
Keywords: Commission of National Education, Partition Diet 1773–1775, First Partition
of Poland, Otto Magnus von Stackelberg, Stanisław August, Permanent Council, diplomacy

Losy Komisji Edukacji Narodowej1 są jednym z najlepiej przebadanych zagadnień
z zakresu dziejów Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich, o czym świadczy
2
ogromna literatura przedmiotu , a mimo to badacze w niewielkim stopniu interesowali się samym początkiem tej instytucji — nie genezą czy dojrzewaniem idei, ale
okolicznościami podjęcia decyzji o jej powstaniu na sejmie rozbiorowym obradującym w Warszawie w latach 1773–1775 r. pod auspicjami Rosji, Austrii i Prus.
Powołanie komisji edukacyjnej jesienią 1773 r. wiązało się ściśle z zakulisowymi
negocjacjami wokół narzuconej przez zaborców reformy rządu i ratyfikacji traktatów
rozbiorowych. Rzecz tę przedstawił w wielkim skrócie Władysław K o n o p c z y ń 3
s k i w pracy poświęconej ustanowieniu Rady Nieustającej . Badacz ten, skupiwszy
się na kwestiach ustrojowych, nie przeanalizował szczegółowo interesującego mnie
zagadnienia, bo nie taki cel sobie postawił. Konopczyński zwrócił jednak uwagę na
zaangażowanie rosyjskiego ambasadora Ottona Magnusa von Stackelberg w dzia4
łania, których celem było utworzenie KEN . Próbę szczegółowego opisu dyskusji
wokół projektu komisji edukacyjnej na forum delegacji sejmowej, tj. pełnomocnego
5
ciała wyłonionego ze składu sejmu dla lepszej kontroli obrad przez zaborców , pod-

1

W artykule posługuję się utrwaloną w historiografii nazwą Komisji Edukacji Narodowej, mimo
że przez pierwsze kilka lat istnienia gremium nie była ona ustalona. Oboczności nazwy w początkach
funkcjonowania nowej instytucji omawia BARTNICKA 2014, s. 111, przypis 8.
2
Cf. np. Komisja 1979.
3
KONOPCZYŃSKI 1917, zwłaszcza s. 252–253, 259, 262, 281, 361.
4
Konopczyński wykorzystał do tego gabinetowe protokoły rozmów króla Stanisława Augusta z rosyjskim ambasadorem, cf. Entretiens 2017.
5
O delegacji sejmowej: ŁASZEWSKI 1971; DUKWICZ 2007.
Digitalizacja
publikacji
finansowana
w CIX,
ramach
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PR ZEGLĄD
HISTORYCZNY,
TOM
2018,umowy
ZESZ. 1, 830/P-DUN/2018
ISSN 0033–2186
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

74

DOROTA DUKWICZ

jął Józef L e w i c k i6. Jego istotna praca przedstawia poczynania sejmu rozbiorowego w tym zakresie najbardziej szczegółowo. Lewicki śledził jednak wyłącznie
wątek jezuicko-edukacyjny, abstrahując od szerszego, politycznego kontekstu obrad
sejmu. Garść szczegółów na temat udziału nuncjusza papieskiego w ustanowieniu
7
komisji dorzucił Łukasz K u r d y b a c h a . Ambroise J o b e r t, autor do dziś najważniejszej, całościowej monografii KEN, bazował natomiast głównie na dokonaniach
Konopczyńskiego i — opisując okoliczności ustanowienia komisji — poszedł całkowicie za ustaleniami poprzedników, nic od siebie nie dodał, a nawet spłycił wywód.
Tam, gdzie Konopczyński stawiał znak zapytania, Jobert — bez nowych ustaleń źró8
9
dłowych — stawiał kropkę . Za Jobertem poszli inni .
Większość dotychczasowych badaczy — poza Konopczyńskim — zajmowała
się zatem powstaniem Komisji Edukacji Narodowej, wyodrębniając ten problem
z szerszego kontekstu spraw sejmowych. Dlatego w moim przekonaniu warto
powrócić do tego zagadnienia, aby wskazać, jakie miejsce zajmował projekt edukacyjny pośród innych spraw, nad którymi pracował sejm rozbiorowy. Dlaczego
i w jaki sposób tak szybko i bez kłopotów udało się uchwalić projekt powołania
komisji, podczas gdy inne, żywotne z punktu widzenia interesu państwa sprawy ciągnęły się długo i często nie znalazły swojego szczęśliwego finału na sejmie? O czym
świadczy fakt nadzwyczaj sprawnego przeprowadzenia projektu edukacyjnego przez
obrady delegacji i sejmu? Jaką rolę w dziele uchwalenia komisji odegrał kierujący de
facto obradami ambasador rosyjski Stackelberg? Czy dwaj pozostali ambasadorowie
państw zaborczych — Prus, Gédéon Benoît, i Austrii, Karl Emmerich Revitzki —
byli zainteresowani sprawami edukacji w Rzeczypospolitej? W niniejszym tekście nie będę powtarzać wszystkich znanych z literatury przedmiotu okoliczności
uchwalenia projektu komisji edukacyjnej, odwołując się, jeśli będzie to możliwe,
do ustaleń poprzedników, pominę także wiele szczegółów omówionego w literaturze
wątku zabezpieczenia na rzecz przyszłej komisji majątków po skasowanym zakonie
jezuitów. Skoncentruję się na kulisach obrad sejmowych i sprawach mniej znanych
lub takich, które do tej pory umykały badaczom. Na nowe ustalenia w badaniach
nad powstaniem KEN pozwoliło sięgnięcie do źródeł wykorzystywanych przez
badaczy dziejów politycznych, tj. przede wszystkim do raportów dyplomatycznych
ambasadorów państw zaborczych, zwłaszcza Rosji. Są to źródła, które ujawniają
kulisy obrad sejmu i delegacji sejmowej, a które — jeśli nie liczyć jednej wzmianki

6

LEWICKI 1923 — jest to nieco skrócona i uzupełniona wersja tekstu LEWICKI 1922, 1923.
KURDYBACHA 1948, s. 6–19.
8
JOBERT 1979. Francuski badacz jako rzecz udowodnioną przytoczył zaopatrzone przez Konopczyńskiego słówkiem „jakoby” twierdzenie krakowskiego historyka o wyrobieniu sobie w Petersburgu
przez biskupa wileńskiego Ignacego Masslaskiego zgody na przewodniczenie KEN, cf. KONOPCZYŃSKI 1917, s. 252; JOBERT 1979, s. 13; cf. niżej, przypis 73.
9
Cf. np. GRABSKI 1984, s. 93–95.
7
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i krótkiego cytatu zamieszczonego w Genezie Konopczyńskiego10 — nie były dotąd
wykorzystywane do studiów nad dziejami KEN.
11
Sejm rozpoczął obrady w kwietniu 1773 r. Sprawa reformy edukacyjnej pojawiła się już na początku obrad. W pierwszej połowie maja w izbie poselskiej toczyła
się walka o wpływy pomiędzy królem Stanisławem Augustem a rosyjskim ambasadorem Stackelbergiem. Od tego, kto zdobędzie przewagę, zależeć miały dalsze losy
sejmu. Istotą tych zmagań był spór o to, czy wyłoniona z sejmu delegacja, która
miała przygotować traktaty rozbiorowe, będzie pełnomocna — jak zażyczył sobie
Stackelberg, przekazując to przez kuchmistrza koronnego i marszałka konfederacji sejmowej Adama Ponińskiego — czy też, wedle projektów króla, sejm będzie
musiał ostatecznie zatwierdzać jej decyzje w pełnym składzie. Na fali patriotycznego uniesienia wywołanego protestem, którego głównym bohaterem był podkomorzyc i poseł nowogródzki Tadeusz Rejtan, król zaczął zdobywać przewagę w izbie
12
poselskiej . Monarcha złożył wówczas bez uzgodnienia z zaborcami własny projekt
limity sejmowej chroniący resztki suwerenności sejmu. W izbie poselskiej rozgorzała kilkudniowa dyskusja, która koncentrowała się wokół problemu suwerenności sejmu i Rzeczypospolitej. Wówczas, 11 maja 1773, po raz pierwszy pułkownik
wojsk koronnych i poseł krakowski Feliks Oraczewski zwrócił się w mowie do króla
o przedstawienie projektu edukacji krajowej, którą — według określenia Konopczyńskiego — wskazał „jako najlepsze lekarstwo na słabość charakterów i sprze13
dajność obywateli” . Oraczewski żądał także, aby wpisać zalecenie uchwalenia
projektu dotyczącego edukacji do instrukcji dla przyszłych delegatów. Ostatecznie
14
do tego nie doszło .
Wystąpienie Oraczewskiego, który był aktywnym członkiem obozu prokró15
lewskiej opozycji, wpisuje się w majową ofensywę sejmową Stanisława Augusta .
W ten sposób — jak się wydaje — monarcha ujawnił zainteresowanie problemem
edukacji i wskazał tę sprawę jako ważny element swojej aktywności. Niewątpliwie
wystąpienie z 11 maja, w którym Oraczewski bronił także królewskiego projektu
limity sejmowej (by następnie poprzeć ją w głosowaniu), przyczyniło się do tego,
10

Cf. niżej przypis 73.
Przebieg sejmu, obrady delegacji i kolejno podejmowane przez posłów i delegatów zagadnienia
oraz udział ambasadorów państw zaborczych opisuję na podstawie: KONOPCZYŃSKI 1917, s. 200–
335; UGNIEWSKI 2006, passim; DUKWICZ 2015, s. 178–286.
12
MICHALSKI 2007b, s. 190–199; KONOPCZYŃSKI 1917, s. 203–209; DUKWICZ 2015,
s. 183–190.
13
KONOPCZYŃSKI 1917, s. 208; LEWICKI 1923, s. 18–19 (tu najobszerniejsze omówienie wystąpienia Oraczewskiego); JOBERT 1979, s. 9. Całość mowy Oraczewskiego z 11 maja: ORACZEWSKI 1773; przedruk fragmentów w: Komisja 1954, s. 18–19.
14
Nie było mowy o edukacji w królewskim projekcie instrukcji danej delegatom; instrukcja nie
miała jednak charakteru obligatoryjnego i nie odwoływano się do niej w trakcie obrad, cf. Instrukcja
delegatom, w: Protokół 1775, zagajenie 1, s. 7–10; DUKWICZ 2015, s. 189–190.
15
CHOJECKI 1972, s. 547, 550, 552–553, 555; MICHALSKI 1979, s. 153.
11
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że Stackelberg nie zgodził się na wejście posła krakowskiego w skład uchwalonej
16
ostatecznie wedle rosyjskiego planu pełnomocnej delegacji sejmowej . Tym samym
wykluczony z grona decyzyjnego Oraczewski został szermierzem sprawy edukacyjnej na sesjach plenarnych sejmu, które odbywały się zarówno przed zakończeniem
obrad delegacji, jak i po nich oraz pomiędzy jej kolejnymi zagajeniami. W delegacji w roli „posła sprawozdawcy” projektu komisji edukacyjnej zastąpił go sędzia
grodzki i poseł piński Ignacy Kurzeniecki, który dołączył jednak do tego grona
dopiero w drugim zagajeniu. Należał on do tych, którzy weszli w skład delegacji na
skutek starań króla i w wyniku dążenia posłów do rozszerzenia grona decyzyjnego.
Pierwsze zagajenie delegacji trwające od czerwca do września 1773 r. poświęcono uchwaleniu traktatów rozbiorowych, a w zakulisowych rozmowach stronnictwa
rosyjskiego z królem i jego przedstawicielami rozpoczęto negocjacje poświęcone
17
reformie ustrojowej . Obie te sprawy (cesje terytorialne i reforma rządu) były priorytetem z punktu widzenia zaborców, a zwłaszcza Rosji. Podczas pierwszego zagajenia problem powołania komisji edukacyjnej nie był poruszany. Mimo to prace nad
nim szły dwutorowo. Z jednej strony toczyły się w gronie królewskich współpracow18
ników , z drugiej — grunt pod przeprowadzenie reformy przygotowywała prasa.
Mniej więcej od połowy 1773 r. problem reformy edukacji stał się przedmiotem —
jak byśmy to dziś nazwali — kampanii prasowej na łamach „Monitora”, „Wiadomo19
ści Warszawskich” oraz „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych” .
Prace nad projektami komisji edukacyjnej zintensyfikowano po wydaniu przez
papieża Klemensa XIV brewe kasującego zakon jezuitów Dominus ac redemptor
noster (21 lipca 1773). W Warszawie od początku sierpnia nieoficjalnie wiedziano
o sprawie, a Stanisław August dzięki reprezentującemu polskie interesy przy Watykanie kardynałowi Tomasso Anticiemu na kilka dni przed oficjalną notyfikacją miał
20
pewne informacje o decyzji papieża . Oficjalne przekazanie królowi informacji
21
o kasacie jezuitów przez nuncjusza Giuseppe Garampiego nastąpiło 9 września 1773 ,

16

KONOPCZYŃSKI 1917, s. 209.
Sprawę reformy najpełniej omówił KONOPCZYŃSKI 1917, passim.
18
O intensyfikacji od sierpnia 1773 r. rozmów na temat kasaty jezuitów i prac nad projektami edukacyjnymi wspomniał KONOPCZYŃSKI 1917, s. 252.
19
LEWICKI 1923, s. 9–15; cf. Odgłosy opinii publicznej, w: Komisja 1954, s. 14–18.
20
Jobert jako datę dotarcia do Warszawy informacji podał 10 sierpnia 1773, z tym że nie chodzi tu
zapewne o potwierdzoną wiadomość (JOBERT 1979, s. 10). Kurdybacha, podobnie zresztą jak Jobert,
idąc za informacjami Augustyna Theinera, pisał, że Antici powziął pewną wiedzę na temat kasaty na
zorganizowanej 18 sierpnia 1773 przez Klemensa XIV konferencji. Informacja do Warszawy dotrzeć
mogła zatem dopiero kilka dni później. Lewicki zwrócił uwagę na publikację jeszcze w lipcu w gazetach informacji o brewe kasacyjnym, cf. KURDYBACHA 1948, s. 6–7; LEWICKI 1923, s. 21; KONOPCZYŃSKI 1917, s. 252.
21
W gabinetowych protokołach rozmów Stanisława Augusta z nuncjuszem Garampim pod datą
9 września 1773 zapisano: „Note de Mr. le nonce au sujet des écrits introduits en Pologne, relativement
17
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ale na prośbę króla nuncjusz wstrzymał publiczne ogłoszenie brewe22. Już podczas
wręczania dokumentu monarsze nuncjusz miał sugerować mu zatrudnienie byłych
23
zakonników w szkolnictwie pod królewskim patronatem . Kurdybacha w uwadze
nuncjusza dopatrywał się jedynie czystej kurtuazji, w istocie stojącej w sprzeczności z rzeczywistymi poglądami Garampiego. Niezależnie od rzeczywistych intencji
nuncjusza formalna notyfikacja kasaty spowodowała jednak konieczność zmierzenia
się króla i sejmujących z upadkiem znaczącej części funkcjonujących w Rzeczypospolitej szkół zakonnych oraz otworzyła sprawę przejęcia przez państwo kontroli
nad majątkami pojezuickimi. Tym samym powstał dogodny pretekst do postawienia
sprawy edukacji na forum delegacji. Jak wspomniałam, nie doszło jednak do tego
aż do zakończenia pierwszego zagajenia. Delegacja zajęta była finalizowaniem trak24
tatów rozbiorowych . Ambasadorowie państw zaborczych — a zwłaszcza Stackelberg — pilnowali, aby podczas obrad nie pojawiły się inne tematy, które mogłyby
odsunąć w czasie formalne przyjęcie rozbioru przez delegatów.
Sprawa powróciła dopiero po zakończeniu pierwszego zagajenia delegacji,
podczas burzliwych obrad na sesjach plenarnych sejmu, które trwały od 15 (przy
czym dodatkowa sesja delegacji odbyła się jeszcze 18 września) do 30 września
25
1773 . W Izbie poselskiej stronnicy królewscy zaatakowali delegację, oskarżając
jej członków o przekroczenie kompetencji. W odpowiedzi Poniński w porozumieniu
z rosyjskim ambasadorem zażądał kolejnej limity sejmowej, aby delegacja mogła
dokończyć swoje dzieło. Sam Stackelberg w reakcji na protesty posłów zagroził
oponentom karami, do gróźb przyłączył się także Benoît. Nie zważając na szantaż,
prokrólewska większość poselska wstrzymała wydanie pełnomocnictwa dla króla do
momentu dokonania wymiany ratyfikacji traktatów cesyjnych i przeforsowała notę
adresowaną do ambasadorów państw zaborczych, w której domagano się zwiększenia swobody obrad delegacji oraz odłożenia ratyfikacji uchwalonych już traktatów
rozbiorowych do czasu przygotowania wszelkich aktów dodatkowych. Chodziło
o żywotne z punktu widzenia interesu państwa regulacje dotyczące ustalenia nowego
przebiegu granic, spraw handlowych i wyznaniowych. Dopiero po ich załatwieniu
można by przejść do spraw ustrojowych, tj. przede wszystkim reformy rządu, czyli
ustanowienia Rady Nieustającej, na czym zależało zaborcom. Wobec napiętej sytuacji, która panowała w Warszawie, Stackelberg obawiał się, czy w ogóle uda się
wznowić prace w wąskim gronie delegatów. Szukając kompromisu umożliwiającego

à l’extinction des jésuites”, Extrait 1772–1778, k. 102. Kurdybacha podał o dzień późniejszą datę oficjalnego przekazania brewe kasacyjnego, KURDYBACHA 1948, s. 8.
22
KURDYBACHA 1948, s. 9; UGNIEWSKI 2006, s. 125.
23
KURDYBACHA 1948, s. 8–9.
24
O ile w dyskusjach nie podnoszono sprawy edukacji, o tyle po rozejściu się informacji o kasacie
jezuitów, podczas wrześniowych rokowań z posłem pruskim G. Benoît, kilkukrotnie, choć bez jakichkolwiek konkluzji, sprawa ta stawała na forum delegacji, LEWICKI 1923, s. 19–22.
25
KONOPCZYŃSKI 1917, s. 245–251; DROZDOWSKI 1975, s. 116–120.
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uchwalenie kolejnej limity sejmu i ponowne otwarcie obrad delegacji już 20 września 1773, rosyjski ambasador poufnie zaoferował Stanisławowi Augustowi swobodę
26
nominacji komisarzy do likwidacji dóbr pojezuickich . Gdyby nie propozycja Stackelberga, komisarzy wyznaczyliby, zgodnie z praktyką sejmową, kierujący obradami
delegacji Poniński i biskup kujawski Antoni Ostrowski. Propozycja Stackelberga
oznaczała natomiast, że oto król poprzez zaufanych ludzi może uzyskać kontrolę nad
majątkiem zakonnym i wykorzystać go zgodnie z własnymi zamierzeniami. Ofertę
ambasadora należy interpretować jako gest pojednawczy wobec Stanisława Augusta.
Kryła się za nim nadzieja na uległość monarchy w sprawach, na których zaborcom
w tym momencie najbardziej zależało, a więc w sferze doraźnej — ratyfikacji rozbioru, w sferze ogólnej — zgodzie na wprowadzenie reformy ustrojowej.
Stanisław August odczytał propozycję Stackelberga jako „zielone światło”
dla swoich planów i już następnego dnia na sejmie nie kto inny jak Oraczewski,
nawiązując do swojego wystąpienia z 11 maja, po raz pierwszy na forum publicum
połączył sprawę majątków pojezuickich z planowanym powstaniem komisji edu27
kacyjnej . Uważam, że mowę posła krakowskiego z 21 września 1773 wygłoszoną
w izbie poselskiej należy uznać za początek królewskiej ofensywy legislacyjnej
zmierzającej do utworzenia KEN. Kolejną odsłoną owej ofensywy była mowa
wspomnianego wyżej Kurzenieckiego z 27 września, wygłoszona w kulminacyjnym momencie debaty wokół sprawy ratyfikacji traktatów rozbiorowych. Większość
posłów trwała w oporze, odmawiając ratyfikacji układów z zaborcami, a król nie
chciał dać zgody na wprowadzenie Rady Nieustającej. Trzej ambasadorowie ustami
kanclerza wielkiego koronnego Anderzja Młodziejowskiego postawili więc sejmującym ultimatum. Zapowiedzieli uznanie odmowy ratyfikacji traktatów cesyjnych za
casus belli i odrzucili propozycję zajęcia się sprawami ustrojowymi przed ratyfikacją
rozbiorów. Zastrzegając sobie obecność na wszystkich głosowaniach, obiecali jednocześnie — wedle pruskiej relacji — że „w pozostałych sprawach będą mieli oni
[delegaci — D.D.] pełną wolność stanowienia tego wszystkiego, co jest obojętne
z punktu widzenia interesu mocarstw sąsiednich i co nie narusza charakteru ustroju
28
republikańskiego, pozostawiając go w równowadze” . W takim sformułowaniu
26

KONOPCZYŃSKI 1917, s. 252. Pod datą 20 września 1773 r. w protokole rozmów króla z ambasadorem zanotowano: „Billet de Stackelberg par lequel il offre au roi de lui procurer la nomination de
commissaires pour l’affaire des Jésuites”, Entretiens 2017, s. 84.
27
LEWICKI 1923, s. 22–23; Mowa [...] Oraczewskiego posła krakowskiego na sejmie 1773. Dnia
21 septembra miana, w: Zbiór 1777, s. 65–75.
28
„qu’au reste ils airaient pleine liberté de statuer tout ce qui pouvait être indifférent aux puissances
voisines et ce qui ne changerait pas la nature de gouvernement républicaine, en renversant l’équilibre”,
G. Benoît do Fryderyka II, 29 września 1773 (nr 651), GStA PK Berlin, nr 52f. Podobnie rzecz ujął
Stackelberg, relacjonując te same wydarzenia: „nous avons assuré, que relativement á tout ce qui ne
regardait point directement les intérêts immédiats de nos cours, á l’égard de la forme du gouvernement,
nous ferions décider la pluralité”, O.M. Stackelberg do N.I. Panina, 21 września/ 2 października 1773,
AVPRI, nr 1042, k. 71–72v.
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można dostrzec m.in. obietnicę swobody decydowania w sprawach edukacji. Nie
wiadomo jednak, czy tak w rzeczywistości było, gdyż w diariuszu sejmowym nie
29
odnotowano podobnych sformułowań .
Jak wspomniano, wśród posłów, którzy zabrali głos tego samego dnia (27 września), znalazł się m.in. Kurzeniecki. Poseł piński wyraźnie wyeksponował twierdzenie,
że sprawa edukacji jest prerogatywą królewską. Poza tym uznał, że dobra pojezuickie
powinny zostać oddane we władanie Rzeczypospolitej, a więc w praktyce o ich losach
30
powinien zdecydować sejm . Postulat zgłoszony przez Kurzenieckiego zgodny był
z wolą króla i duchem obietnic Stackelberga. W myśl postanowień papieskich kasata
jezuitów uznana została jednak za sprawę czysto kościelną, a majątek zakonu mieli
przejąć biskupi i przeznaczyć go na zbożne cele. Opinię tę podzielała część hierarchów
Rzeczypospolitej oraz nuncjusz Garampi, słusznie zresztą obawiający się grabieży
dóbr. Ostatecznie jednak episkopat zgodził się na udział władz świeckich w admini31
strowaniu majątkami zlikwidowanego zakonu . Problem zagospodarowania dóbr
zakonnych powracał zaś w toku prac sejmu i delegacji jeszcze wielokrotnie.
Dzień po burzliwych obradach z 27 września Stanisław August zaprzestał
oporu, wycofał się z obrad sejmowych pod pretekstem choroby i udzielił zgody na
powołanie Rady Nieustającej. Trzy dni później (30 września 1773) pod kolejnymi
groźbami ugięła się izba poselska. Pomimo sprzeciwu jedenastu posłów podpisano
traktaty cesyjne i uchwalono następną limitę sejmową (do 22 stycznia 1774) skła32
dającą w ręce delegacji władzę decydowania o kolejnych uchwałach i reformach .
Niejako w nagrodę za ustępstwo wśród różnych koncesji uczynionych na rzecz
Stanisława Augusta, 1 października 1773, dzień po ratyfikacji traktatów rozbiorowych, Stackelberg przez kanclerza Młodziejowskiego przyrzekł, że będzie współdziałał z królem na rzecz ustanowienia komisji edukacyjnej i obiecał monarsze
33
swobodę w kształtowaniu jej składu . Jednocześnie mimo rosyjskiego poparcia dla
29

Diariusz 1773–1775, k. 363–364.
Mowa Kurzenieckiego z 27 września 1773, Diariusz 1773–1775, między k. 364–365.
31
Wiadomo, że biskupi kilkakrotnie spotykali się na specjalnych konferencjach, aby wypracować
wspólne stanowisko względem kasaty i wedle doniesień Garampiego przeważyła zgoda na przyjęcie
propozycji króla popieranego w tej kwestii przez Stackelberga i Benoîta. Monarcha w rozmowach
z nuncjuszem zaznaczał konieczność włączenia się władz państwowych w administrowanie majątkami
jezuickimi, z czym zgodzili się ostatecznie biskupi, KURDYBACHA 1948, s. 11–13. Według Joberta
biskupi Młodziejowski i Massalski mieli oficjalnie zaproponować oddanie dóbr do dyspozycji Rzeczypospolitej pod warunkiem spożytkowania ich na cele edukacyjne oraz na utrzymanie eksjezuitów,
a uchwałę w tej sprawie sejm miał podjąć 27 września 1773. W diariuszu sejmowym z okresu obrad
sejmu in pleno nie znalazłam jednak potwierdzenia informacji o takiej uchwale, JOBERT 1979, s. 10–
11; tę samą informację już bez daty dziennej powtórzył m.in. GRABSKI 1984, s. 94. Wydaje się, że
Jobert miał tu na myśli stanowisko biskupów wypracowane na spotkaniach z nuncjuszem, które nie
znalazło jednak swego odzwierciedlenia w uchwale sejmowej.
32
KONOPCZYNSKI 1917, s. 251.
33
KONOPCZYNSKI 1917, s. 252. „Stackelberg assure le grand chancelier qu’il veut agir de concert avec le roi dans ce qui regarde l’établissement d’une commission pour régler l’éducation nationale
30
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biskupa wileńskiego Ignacego Massalskiego, bliskiego współpracownika ambasady,
Stackelberg zobowiązał się wobec Stanisława Augusta, że nie udzieli biskupowi
wsparcia w staraniach o prezesurę komisji. O tym, że Massalski miał podjąć takie
zabiegi w Petersburgu, król dowiedział się od Stackelberga za pośrednictwem kanc34
lerza . Jednak w znanej mi korespondencji Stackelberga z Petersburgiem z 1773 r.
nie znalazłam potwierdzenia tego faktu. Możliwe zatem, że był to jedynie blef ambasadora mający uczynić jego własne ustępstwa na rzecz króla bardziej znaczącymi
w oczach monarchy. Nie można jednak wykluczyć, że sam Massalski mógł w poszukiwaniu protekcji pisać do Panina lub Katarzyny II. Nie odbiło się to jednak żadnym
35
echem w instrukcjach wysyłanych do Stackelberga .
W kolejnym dniu (2 października 1773) już sam Młodziejowski, bez wątpienia
w porozumieniu ze Stackelbergiem, doradzał Stanisławowi Augustowi wciągnięcie
do współpracy w dziele edukacyjnym Ponińskiego, jednego z najbliższych współpracowników ambasadora. Sugerował, że marszałek konfederacji mógłby naciskami
na delegację doprowadzić do pozostawienia królowi wyboru komisarzy do likwi36
dacji dóbr pojezuickich (oraz do przeprowadzenia rozgraniczenia z zaborcami) .
W ten oto sposób urzeczywistniłaby się wspomniana wyżej ambasadorska obietnica
złożona królowi 20 września. Dodajmy, że o ile mógł sobie tego życzyć Stackelberg
et que le choix des personnes pour cette commission dépendra de Sa Majesté”, Entretiens 2017, s. 87.
O zgodzie na KEN jako pierwszej koncesji Stackelberga na rzecz zbliżenia z królem cf. MICHALSKI
2009, s. 38. Warto na marginesie dodać, że, zaangażowawszy się w popieranie królewskiego projektu
edukacyjnego, Stackelberg jednocześnie zwodził nuncjusza zaniepokojonego perspektywą przejęcia
przez władze świeckie kontroli nad szkolnictwem zakonnym. Ambasador miał obiecywać Garampiemu, że nie dopuści do realizacji królewskich zamierzeń i dopiero 14 października 1773 ujawnił swoje
poparcie dla powstania Komisji, KURDYBACHA 1948, s. 15–16, 20.
34
„Il [Stackelberg — D.D.] a ajouté aussi que l’évêque de Vilna [Massalski — D.D.] avait écrit à sa
cour pour être président de cette commission et qu’on a enjoint à Stackelberg de favoriser l’évêque,
mais que malgré tout cela, rien ne se ferait sans l’agrément de Sa Majesté”, Entretiens 2017, s. 87; KONOPCZYNSKI 1917, s. 252. Na marginesie warto dodać, że podczas drugiego zagajenia delegacji obradujący wiedzieli o ambicjach Massalskiego, ale nie spotkało się to z przychylnym przyjęciem. Jak
pisał Jobert (JOBERT 1979, s. 14), „zgromadzenie ostro skrytykowało koncepcję mianowania dożywotniego komisarza, propagowaną przez Massalskiego”. Pomysły biskupa wileńskiego nasuwają skojarzenia z ambicjami Augusta Sułkowskiego, który (bezskutecznie) zabiegał o dożywotnią funkcję
„pierwszego reprezentanta” — „wielkiego oratora” w przyszłej Radzie Nieustającej, cf. KONOPCZYŃSKI 1917, s. 219–220, 261.
35
Jesienią 1773 r. Massalski nie cieszył się żadnymi nadzwyczajnymi względami w Petersburgu,
o czym świadczy nie tylko brak formalnego poparcia dla jego aspiracji pozostania dożywotnim komisarzem, lecz także m.in. to, że dla zaspokojenia pretensji biskupa Stackelberg dość długo zabiegał o zdjęcie rosyjskiego sekwestru z dóbr, z których dochody czerpał Massalski. Taką zgodę ambasador uzyskał
dopiero w styczniu 1774 r., N.I. Panin do O.M. Stackelberga, 31 grudnia 1773/ 11 stycznia 1774,
AVPRI, nr 1045, k. 121–122v.
36
„Le grand chancelier conseille au roi d’engager Poninski à insinuer à la Délégation de laisser à Sa
Majesté le choix des commissaires pour les affaires des Jésuites et pour la démarcation des limites”,
Entretiens 2017, s. 88.
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i Stanisław August, o tyle sam Poniński nie był taką współpracą zainteresowany,
jako ten, który niebawem stał się jednym z największych beneficjentów rozkradania
majątków pojezuickich, o czym niżej.
Nim sprawa wyboru komisarzy w ogóle stanęła na forum delegacji, ok. 2 października 1773 z królewskiej kancelarii wyszły listy adresowane do prowincjałów
jezuickich z obietnicą złagodzenia losu zakonników i dalszego ich zatrudnienia
37
przy wychowaniu młodzieży . Była to niewątpliwie próba — dodajmy nieudana —
przejęcia przez króla inicjatywy w sprawie dóbr pojezuickich. Warto na marginesie
dodać, że Stackelberg, przesyłający do Petersburga szczegółowe relacje ze swoich
poczynań oraz z rozwoju wypadków w Warszawie, właśnie w raporcie z 2 października 1773 po raz pierwszy poinformował swój dwór o tym, że w Polsce myśli
38
się o spożytkowaniu dóbr pojezuickich na edukację publiczną . Lakoniczna forma
doniesienia wskazuje na to, że ambasador uznał tę kwestię za mało interesującą
dla swoich petersburskich mocodawców, a zatem zaliczał ją do drugorzędnych —
z punktu widzenia interesów rosyjskich — spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej.
Tymczasem 2 października 1773 od kwestii wyznaczenia komisarzy do prze39
prowadzenia rozgraniczenia z zaborcami zaczęło się drugie zagajenie delegacji .
Delimitacja oraz sprawy handlowe — które także były przedmiotem obrad podczas drugiego zagajenia — były problemami kluczowymi dla Rzeczypospolitej.
40
Mimo to sprawa wytyczenia nowych granic nie doczekała się finału na sejmie ,
traktaty handlowe na nowo regulujące relacje gospodarcze pomiędzy Rzecząpospolitą a państwami zaborczymi uchwalono dopiero w ostatnich tygodniach pracy
41
delegacji, w marcu 1775 r. Jedynie powołanie komisji edukacyjnej, czyli trzecia
ważna sprawa, którą zajmowała się delegacja podczas drugiego zagajenia, nastąpiło
niezwłocznie po zgłoszeniu projektu. Trzeba zatem powrócić do pytania, dlaczego
Stackelberg, który miał decydujący wpływ na prace delegacji, pozwolił, aby kontrolowana przez stronnictwo prorosyjskie delegacja w ogóle zajęła się sprawami
z punktu widzenia zaborców drugorzędnymi, odsuwając na dalszy plan kluczową
reformę ustrojową.
37

Lewicki podał tę informację tylko w: LEWICKI 1922, 1923, z. 4, s. 292; listy opublikował zaś
w: LEWICKI 1923, s. 77–79.
38
Ambasador, przesyłając w osobnej, krótkiej depeszy wręczone mu przez nuncjusza Garampiego
brewe kasacyjne, wspomniał en passant, że w Rzeczypospolitej myśli się o spożytkowaniu dóbr zakonnych na cele edukacyjne, O.M. Stackelberg do N.I. Panina, 21 września/ 2 października 1773, AVPRI,
nr 1042, k. 75.
39
Notabene Stackelberg dopuścił długie rozmowy na temat wyboru komisarzy granicznych, ich
przysięgi i instrukcji, aby w ten sposób skanalizować uwagę delegatów i nie dopuścić do dyskusji na
istotniejszy temat, tj. kwestii samego przebiegu granic oraz nadużyć granicznych czynionych przez
wojska zaborcze, O.M. Stackelberg do N.I. Panina, 27 września/ 8 października 1773, AVPRI, nr 1042,
k. 99–100.
40
Cf. MICHALSKI 2005, passim.
41
Cf. DROZDOWSKI 1971, passim.
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Powodem była różnica zdań, która pojawiła się w łonie „koncertu trzech dworów” (jak nazywano porozumienie mocarstw zaborczych i zarazem współpracę
42
trzech ambasadorów w Warszawie) . Austriacki ambasador Revitzki po uchwaleniu traktatów cesyjnych zaprotestował wobec Stackelberga przeciwko nadmiernemu
jego zdaniem osłabianiu pozycji króla w projektowanej reformie ustrojowej. Rosyjski dyplomata odwołał się do Petersburga, austriacki do Wiednia, a w Warszawie
nastał czas oczekiwania na nowe instrukcje. Nie przerwało to wprawdzie toku zakulisowych negocjacji z królem na temat projektu nowego rządu, wstrzymało jednak
prace ustrojowe na forum delegacji, która właśnie zaczynała drugie zagajenie. Zanim
trzej ambasadorowie podjęli zgodnie decyzję o zawieszeniu prac delegacji (przerwa
trwała od 16 października do 16 listopada 1773) Stackelberg próbował przeczekać,
pozwalając, aby delegaci podjęli tematy, które uznali za ważne, a jednocześnie
„obojętne” z punktu widzenia interesów mocarstw. Korelacja czasowa zawirowania wokół reformy ustrojowej z przygotowaniem przez króla ofensywy legislacyjnej
i koncesjami Stackelberga w sprawie komisji edukacyjnej spowodowały, że powstała
dogodna koniunktura polityczna dla przeprowadzenia na forum delegacji reformy
oświaty. Tym bardziej że uchwalenie „obojętnego”, ale pożądanego przez Stanisława
Augusta projektu KEN mogło tylko ułatwić Stackelbergowi negocjacje z królem na
temat ograniczenia prerogatyw korony na rzecz przyszłej Rady Nieustającej.
I tak na piątej sesji drugiego zagajenia delegacji (7 października 1773), gdy uporano się z wyborem komisarzy do rozgraniczenia, omawianą tu sprawę wywołał w dyskusji wojewoda gnieźnieński August Sułkowski, bliski współpracownik Stackelberga.
Sułkowski mówił o potrzebie zabezpieczenia majątków jezuickich na rzecz instytucji
edukacji oraz zadeklarował się jako zwolennik oddania spraw nauczania i wychowania
młodzieży w ręce monarchy. Po nim głos zabrał m.in. podkanclerzy litewski Joachim
Chreptowicz, który poparł potrzebę ustanowienia przy królu komisji do spraw edukacji. I dopiero po nich, na tak przygotowanym gruncie, Kurzeniecki wystąpił z postulatem ustanowienia osobnego kolegium do spraw edukacji i powierzenia zarządu
całością monarsze. Poseł piński poinformował obradujących, że do laski wpłynął już
stosowny projekt. Chodziło o poddany tego dnia pod obrady projekt Chreptowicza,
przygotowany pod auspicjami Stanisława Augusta. Plan edukacji narodowej Chreptowicza przewidywał kierownictwo nad nią monarchy. Na podkreślenie zasługuje to, że
współpracownicy Stanisława Augusta cały czas mocno akcentowali włączenie kontroli
nad edukacją do prerogatyw korony, a działo się to w okresie, gdy — jak wspomniałam
43
wyżej — w związku z reformą rządu ważyły się losy królewskich uprawnień .
O tym, że koncepcja Chreptowicza nie była wówczas jedyną gotową, świadczy uwaga Augusta Sułkowskiego o projekcie autorstwa Massalskiego (kontrprojekt
biskupa wileńskiego oddawał zarząd edukacji w ręce pięcioosobowej dożywotniej
42

KONOPCZYŃSKI 1917, s. 254–259.
Omówienie i krótka analiza dyskusji z 7 października 1773, LEWICKI 1923, s. 30–34; mowa Kurzenieckiego w: Komisja 1954, s. 20–24; zapis całości dyskusji w: Protokół 1775, zagajenie 2, s. 21–28.
43
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rady)44. Do czytania złożonego do laski projektu podkanclerzego na sesji 7 października nie doszło, gdyż delegaci zajęli się czymś innym. Przyjrzenie się tej sesji pozwala
zaobserwować, jak w praktyce na forum delegacji realizowała się królewsko-ambasadorska współpraca na rzecz powołania komisji edukacyjnej i jak w gruncie rzeczy jednym głosem mówili współpracownicy króla i ambasadora. Dzięki współdziałaniu obu
ośrodków oficjalnie wprowadzono pod obrady pierwszy projekt przyszłej Komisji.
Wystarczy stwierdzić — nie wchodząc w szczegóły obszernie zrelacjonowanych
w literaturze przedmiotu dyskusji na forum delegacji — że między 7 a 11 paździer45
nika 1773 gremium to zapoznało się z kilkoma projektami komisji edukacyjnej .
Forum, na którym od początku października dyskutowano nad projektami, stały się
46
też królewskie „obiady czwartkowe” . W toku prac delegacyjnych jako dominujący
wyłonił się wspomniany „królewski” projekt Chreptowicza. Jednak wobec istnienia
innych projektów nie było na niego jednoznacznej zgody, a do dyskusji na forum
delegacji wkradał się chaos. Wówczas, 11 października, z postulatem wypracowania
pośredniego rozwiązania w delegacji jako pierwszy wystąpił pisarz wielki koronny
Kazimierz Raczyński, wieloletni rosyjski współpracownik i jurgieltnik. Poparł go
Młodziejowski, który zapowiedział na kolejny dzień przygotowanie kompromisowego rozwiązania. Na tej samej sesji, wzywając do porozumienia, głos zabrał sam
Stackelberg, obecny w sali posiedzeń delegacji. Dzień później (12 października),
znów na skutek współdziałania w delegacji ludzi króla i ambasadora, wyłoniono
47
subdelegację, aby zakończyć w ten sposób jałowe dyskusje w szerokim gronie .
Subdelegacja (zwana w literaturze przedmiotu komisją), w skład której weszło pięt48
nastu delegatów , miała zredagować ostateczny projekt konstytucji powołującej
KEN. Pomysł wyłonienia węższego grona do ułożenia kompromisowego projektu
zgłosił hetman polny koronny Franciszek Ksawery Branicki, bliski współpracownik Stanisława Augusta i przywódca stronnictwa królewskiego w delegacji. Należy
przyjąć, że było to działanie uzgodnione z królem, a prawdopodobnie także z ambasadorem. Widać zatem, jak wobec swoistego pata negocjacyjnego wokół projektów
edukacyjnych rosyjscy i królewscy współpracownicy parli do kompromisu. Nawet
sam Stackelberg — mimo że uważał, że sprawa nie dotyczy interesów żadnego
49
z trzech zaborców — zdecydował się na osobistą ingerencję w obrady .
Z pisanego 13 października 1773 raportu Stackelberga dowiadujemy się, że
skutkiem jego interwencji doszło do negocjacji wszystkich zaangażowanych stron

44

Omówienie projektów oraz ich publikacja, LEWICKI 1923, s. 34–40, 60–75.
Opis dyskusji łącznie z burzliwą sesją 11 października, LEWICKI 1923, s. 40–45; całość dyskusji z 11 października 1773 w: Protokół 1775, zagajenie 2, s. 38–42.
46
LEWICKI 1923, s. 34.
47
Opis dyskusji z 12 października 1773, LEWICKI 1923, s. 45–47.
48
Skład subdelegacji podał Lewicki 1923, s. 47; Protokół 1775, zagajenie 2, s. 48.
49
Ponad to, co napisał Lewicki, warto dodać, że Stackelberg był obecny na sesji delegacji nie tylko
11, lecz także 12 października 1773, Protokół 1775, zagajenie 2, s. 46.
45
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w siedzibie rosyjskiej ambasady50. Na marginesie warto zauważyć, że w analogiczny
sposób negocjowano m.in. sprawę reformy ustrojowej, z tą różnicą, że w tamtych
zakulisowych rozmowach toczonych pomiędzy czerwcem a listopadem 1773 r.
uczestniczyli także ambasadorowie Prus i Austrii, w tym przypadku zaś jedynie
51
Rosji . Co ciekawe w trakcie negocjacji ustrojowych pojawił się także wątek dotyczący komisji edukacyjnej. W toku jesiennych prac nad reformą ustrojową Stackelberg zdecydował o zależności KEN wyłącznie od sejmu, odrzuciwszy pomysły
Augusta Sułkowskiego, aby poddać komisję edukacyjną kontroli Departamentu
52
Spraw Kościelnych Rady Nieustającej . Nie wiemy, jaką rolę w odrzuceniu propozycji Sułkowskiego odegrał król. Nie znamy też dokładnej daty tej koncesji, ale
zapewne doszło do niej już po uchwaleniu przez delegację powstania KEN. Ta decyzja ambasadora doskonale wpisuje się w dążenie do ułatwienia powołania i funkcjonowania Komisji, na czym zależało królowi.
50

Stackelberg 13 października donosił do Petersburga, że sprawa jezuitów zaprząta delegację. Dalej
ambasador wyraźnie stwierdzał, że chociaż sprawa nie dotyczy trzech dworów rozbiorowych, sam się w nią
jako rozjemca zaangażował i u niego odbyło się spotkanie partii królewskiej i ambasadorskiej, aby opracować sposób przejęcia dóbr zakonnych i ustanowienia komitetu edukacji narodowej. Jak sądził dyplomata,
dyskusja nad sposobami przejęcia dóbr zakonnych zajmie jeszcze kilka dni. „Indépendamment du devoir
l’humanité qui m’oblige à contribuer aux progrès de l’instruction en Pologne — komentował sprawę Stackelberg — je suis bien aise de pouvoir dans cette occasion joindre et rapprocher les deux partis. J’espère qu’en
cherchant la vérité et en conférant ensemble dans ma maison, où ils se témoignent plus d’égard qu’á la
délégation, les esprits se rapprocheront et la pacification sera moins difficile. J’ai même fait venir Mr. de
Branicki et les choses sont allées si bien, que le roi est convenu de la présidence de l’évêque de Vilna et de
l’admission du prince palatin Sulkowski dans le conseil d’instruction qui sera composé de huit personnes”,
O.M. Stackelberg do N.I. Panina, 2/13 października 1773, AVPRI, nr 1043, k. 1–2. W odniesieniu do prac
nad ostateczną wersją projektu Jobert bez żadnego odsyłacza do źródeł lub literatury stwierdził, że „na rozkaz
Stackelberga specjalny komitet ustalił kompromisową formułę, którą delegacja uchwaliła 14 października”.
Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy francuski badacz miał tu — co bardziej prawdopodobne — na myśli
subdelegację wyłonioną m.in. wskutek ambasadorskich wezwań do szukania kompromisu, czy też posiadał
jakąś wiedzę na temat zebrań, które odbyły się pod okiem Stackelberga, cf. JOBERT 1979, s. 14.
51
KONOPCZYŃSKI 1917, s. 211–226; DUKWICZ 2015, s. 226–230. Na marginesie trzeba odnotować, że o ile Stackelberg poświęcił nieco uwagi sprawom edukacji, o tyle pruski dyplomata Benoît
ograniczył się jedynie do poinformowania swojego dworu, że delegacja zajmuje się sprawą jezuitów
i rozgraniczenia, bez wchodzenia w szczegóły, cf. G. Benoît do Fryderyka II, 13 października 1773
(nr 655), GStA PK Berlin, nr 52f. Natomiast K.E. Revitzki w ogóle nie poinformował dworu wiedeńskiego o utworzeniu komisji edukacyjnej. Obaj niemieccy dyplomaci w okresie finalizowania odnośnych prac zajęci byli problemami handlowymi ze szczególnym uwzględnieniem handlu solą w Rzeczypospolitej, wymianą ratyfikacji traktatów cesyjnych, kształtem regulacji ustrojowych, a od wyboru
komisarzy do lustracji dóbr pojezuickich ważniejszy był — z ich punktu widzenia — wybór komisarzy
granicznych. O tym, że sprawy komisji edukacyjnej nie budziły emocji i zainteresowania, świadczą
także doniesienia z Warszawy francuskich korespondentów dyplomatycznych, którzy pomimo deklaratywnego uznania powstania KEN za rzecz ważną, nie poświęcili komisji zbyt wiele uwagi, UGNIEWSKI 2006, s. 131–132.
52
KONOPCZYŃSKI 1917, s. 262.
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Wracając do relacji Stackelberga z 13 października, trzeba stwierdzić, że nie
wiemy, ile zakulisowych spotkań poświęconych komisji edukacyjnej odbyło się pod
okiem ambasadora. Nie znamy przebiegu owych narad ani dokładnej listy uczestników; nie wiemy, czy wzięli w nich udział członkowie wyłonionej 12 października
subdelegacji, czy — co bardziej prawdopodobne (tak jak w wypadku negocjacji ustrojowych) — jakieś mniejsze, nieformalne grono. Stackelberg pisał jedynie o dwóch
partiach, które u niego się spotkały. Z dużą dozą prawdopodobieństwa domyślam się,
że chodziło o stronników króla i rosyjskich współpracowników, a więc o dwie główne
siły, które ścierały się w sejmie i w delegacji. Wiemy natomiast na pewno, że ambasador był z owych rozmów kontent. O zakulisowych negocjacjach Stackelberg pisał do
Petersburga: „jestem zadowolony, korzystając z okazji do wzajemnego zbliżenia obu
stronnictw. Mam nadzieję, że, poszukując kompromisu i wspólnie konferując w moim
domu, gdzie okazują sobie więcej względów niż w delegacji, umysły zbliżą się do
siebie i uspokojenie kraju stanie się mniej trudnym”. Z raportu Stackelberga jasno
wynika, że ambasador chciał, aby powołanie Komisji było czytelnym gestem dobrej
woli pod adresem Stanisława Augusta, otwierającym drogę do współpracy i uchwalenia reformy rządu. Co więcej miało to także ułatwić ambasadorowi realizację jednego
z głównych — oprócz legalizacji zaborów — celów jego misji, tj. uspokojenia nastro53
jów w Rzeczypospolitej i odbudowania rosyjskich wpływów w okrojonym państwie .
Sprawy szły tak dobrze — jak donosił Stackelberg 13 października — że Stanisław August zgodził się na udział rosyjskich współpracowników (Massalskiego
i Sułkowskiego) w składzie przyszłej komisji, zapewne w zamian za przyjęcie pro54
jektu Chreptowicza jako podstawy konstytucji sejmowej oraz nieudzielenie przez
ambasadora poparcia pomysłowi Massalskiego wprowadzenia jednoosobowego,
55
dożywotniego komisarza do spraw edukacji — o czym była wyżej mowa . Obecność
Sułkowskiego i Massalskiego w składzie przyszłej Komisji nie tylko zaspokoiła ich
własne ambicje (w przypadku biskupa wileńskiego nieco ukrócone), lecz także gwarantowała ambasadorowi co najmniej wgląd w wewnętrzne sprawy nowego dykasterium, a nawet wpływ na jego działania, gdyby w przyszłości okazało się to konieczne
z punktu widzenia rosyjskich interesów. Było to istotne, ponieważ Stackelberg nie
mógł się zgodzić na oddanie spraw edukacji w całości w ręce króla (co lansował na
forum delegacji m.in. Kurzeniecki). Ogólnie wytyczne rosyjskiej polityki sformułowane u progu sejmu zakładały bowiem m.in. stanowcze dążenie, aby nie dopuścić do
56
wzmocnienia pozycji króla .

53

DUKWICZ 2015, s. 57–63; cf. przypis 50.
LEWICKI 1923, s. 35.
55
Cf. przypis 34. Główna dyskusja na forum delegacji nad problemem dożywotniości stanowiska
komisarzy edukacyjnych odbyła się 13 października 1773; dzień później, gdy procedowano nad ostatecznym kształtem Komisji, powrócili do tego posłowie litewscy, zapewne z poduszczenia Massalskiego, LEWICKI 1923, s. 47– 50.
56
DUKWICZ 1999, passim.
54
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W wyniku negocjacji prowadzonych pod okiem rosyjskiego ambasadora 14 października 1773 biskup Massalski przedstawił na forum delegacji kompromisowy
projekt oparty na projekcie Chreptowicza. Delegacja uchwaliła powstanie KEN bez
57
jakichkolwiek protestów . Skład powołanej Komisji był rezultatem kompromisu
zawartego pomiędzy królem a Stackelbergiem. Weszli do niej ze wspomnianych
wyżej: Massalski, Sułkowski i Chreptowicz, a ponadto: jeden z najbliższych współpracowników króla, biskup płocki Michał Poniatowski, związani z Familią Czartoryskich
pisarz wielki litewski Ignacy Potocki, generał ziem podolskich Adam K. Czartoryski
i ekskanclerz Andrzej Zamoyski, a także cieszący się opinią przyzwoitego człowieka,
choć krewny marszałka konfederacji sejmowej, starosta kopanicki Antoni Poniński.
58
W tym składzie Komisji król mógł liczyć na zdecydowaną większość .
Poza powołaniem nowego urzędu pozostała jeszcze kwestia zagospodarowania
59
majątków pojezuickich . Dobra zakonne były łakomym kąskiem, stronnicy rosyjscy na czele z Ponińskim (który od początku liczył na zyski finansowe i sprzeciwiał się oddaniu majątków pojezuickich w ręce biskupów bądź przeznaczeniu ich
na cele edukacyjne) dążyli do oddzielenia kwestii powołania komisji edukacyjnej od
60
spraw majątkowych . Wedle świadectwa nuncjusza Garampiego plany Ponińskiego
61
od początku cieszyły się poparciem Stackelberga . Nie dziwi więc, że ostatecznie
koncepcja ta — wbrew królowi i jego stronnikom — zwyciężyła i w myśl decyzji
delegacji dobra pojezuickie miały zostać przekazane na cele edukacyjne dopiero po
dokonaniu ich lustracji. Lustratorów w imieniu konfederacji generalnej wskazał zaś
Poniński. Sam marszałek konfederacji, Młodziejowski, Sułkowski i inni, przez pół
roku „lustrując” majątki zakonne, bardzo się wzbogacili na grabieży dóbr pojezuickich. Koncepcja ostatecznego uregulowania sprawy majątków pozakonnych gotowa
była już w trakcie październikowych rozmów prowadzonych pod okiem Stackelberga, o czym świadczy fragment przywoływanego już raportu ambasadora z 13 października 1773. Wówczas dyplomata jako propozycję podał rozwiązanie, które
w nieco zmienionej formie zostało ostatecznie uchwalone przez delegację. Według
informacji Stackelberga nastąpić miało przejęcie dóbr przez państwo i ich sprzedaż,
57

LEWICKI 1923, s. 49–51; Ustanowienie komisji nad edukacją młodzi narodowej szlacheckiej
dozór mającej, VL, f. 226–227; wzorem organizacyjnym dla Komisji Edukacji Narodowej były istniejące w Rzeczypospolitej od 1764 r. Komisje Wojskowe i Skarbowe, zatem trudno KEN uznać za instytucję zupełnie unikatową, JOBERT 1979, s. 14. Wydaje się, że w literaturze przedmiotu dominują oceny
utworzenia Komisji formułowane z perspektywy jej dokonań, a nie samego powstania. Tytułem przykładu: „Prawdziwym <<arcydziełem>>, co do którego w skali ogólnoeuropejskiej nie było wzorów ani
doświadczeń, był[a] [...] instytucja [...] powołana 14 października 1773 roku <Komisja nad Edukacją
Młodzi Narodowej Szlacheckiej Dozór Mająca>”, BARTNICKA 2014, s. 111.
58
JOBERT 1979, s. 14–16.
59
Rzecz jest dobrze znana z literatury przedmiotu, szeroko na ten temat: JOBERT 1979, s. 18–19;
GRABSKI 1973, passim.
60
ZIELIŃSKA 1983, s. 506–507.
61
KURDYBACHA 1948, s. 17.
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z zastrzeżeniem opłacenia 5% podatku na cel edukacyjny62. Jedynym zatem wytłumaczeniem wielomiesięcznej zwłoki w uregulowaniu statusu prawnego majątków
pojezuickich była świadoma zgoda Stackelberga na ich rozkradanie. Beneficjentami
tego procederu byli współpracownicy ambasady, uważam więc, że w ten sposób
Stackelberg wynagrodził polityków oddanych rosyjskim interesom, przymykając
oko na nadużycia. Działanie takie było wprawdzie niezgodne z wcześniej składanymi królowi przyrzeczeniami, dało jednak pole kolejnym obietnicom. I tak 21 listopada 1773, gdy w napiętej atmosferze trwała ostatnia faza negocjacji dotyczących
przyszłych prerogatyw tronu, Stackelberg ponownie sięgnął do spraw, na których
63
zależało królowi . Ambasador złożył obietnicę poparcia korzystnych dla komisji
64
edukacyjnej rozwiązań kwestii majątków jezuickich . Natomiast po królewskiej
kapitulacji z 10 grudnia 1773, gdy monarcha ustąpił w sprawie prerogatyw korony,
kwestia komisji edukacyjnej i jej finansowego zaplecza zniknęła z raportów Stackelberga na kilka miesięcy. Po raz ostatni rosyjski ambasador interweniował w tej
sprawie w marcu 1774 r. Wówczas, 14 marca, delegacja przyjęła uchwałę o powołaniu Komisji Rozdawniczych koronnej i litewskiej, które miały przekazać dobra
65
w dzierżawę. Dochody z niej miały zasilić fundusz edukacyjny . W dniu uchwalenia
przez delegację owych regulacji Stackelberg w raporcie dla Panina sobie przypisał zasługę ukrócenia działalności lustratorów i doprowadzenia sprawy do końca.
Z raportu wynika, że ambasador miał nadzieję, że w ten sposób ostatecznie pozbę66
dzie się budzącej emocje delegatów sprawy jezuickiej . Znamienne, że kwestia dóbr
jezuickich została uregulowana na kilka dni (20 marca) przed oficjalnym przekazaniem delegacji drukowanej wersji gotowego projektu Rady Nieustającej — wypra67
cowanego pod okiem ambasadora wspólnego dzieła stronników rosyjskich i króla .
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc stwierdzić, że powstrzymanie grabieży majątków pojezuickich przed początkiem obrad nad projektem Rady było obli62

Trudno powiedzieć, czy Stackelberg miał jakikolwiek wkład w wypracowanie tego rozwiązania.
Wydaje się, że raczej sam nie wchodził w takie szczegóły. Warto jednak odnotować, że ambasador uznał
propozycję za rozwiązanie proste i rozsądne, a co więcej — możliwe do zastosowania także w odniesieniu do planowanej emfiteutycznej reformy starostw, Stackelberg do Panina, 2/13 października 1773,
AVPRI, nr 1043, k. 1–2.
63
O listopadowo-grudniowych negocjacjach ustrojowych KONOPCZYŃSKI 1917, s. 262–269.
64
„[Stackelberg] Promet d’appuyer le projet de Chreptowicz préférablement à celui de Poninski sur
la vente des biens des Jésuites”, Entretiens 2017, s. 96. Konopczyński pisząc o obietnicy Stackelberga
mylnie podał datę 21 października 1773, cf. KONOPCZYŃSKI 1917, s. 252. Faktycznie uchwała delegacji z marca 1774 r. oparta była na projekcie Chreptowicza, JOBERT 1979, s. 17.
65
JOBERT 1979, s. 18–19, 54–55.
66
„Pour redresser tous les [...] inconvénient et qu’il n’en soit plus question j’ai porte la confédération générale à faire revenir les lustrateurs et à laisser tomber dans l’oubli toute cette affaire”, O.M. Stackelberg do N.I. Panina, 3/14 marca 1774, AVPRI, nr 1052, k. 10. W innej relacji datowanej tego samego
dnia ambasador dodał, że delegacja jest zajęta sprawą jezuicką, ale o wynikach już nie informował
swojego dworu, O.M. Stackelberg do N.I. Panina, 3/14 marca 1774, AVPRI, nr 1052, k. 23–23v.
67
KONOPCZYŃSKI 1917, s. 279–281.
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czone na uspokojenie nastrojów wśród delegatów. Z punktu widzenia Stackelberga
było to bardzo pożądane, gdyż w tym samym momencie rosyjski ambasador musiał
zmagać się z poruszeniem, które wywoływały ponadtraktatowe pruskie i austriackie
68
nadużycia graniczne . Załatwienie choćby jednej budzącej emocje kwestii mogło
zatem ułatwić dalsze negocjacje z delegacją.
W pozornie ambiwalentnej postawie ambasadora wobec spraw majątków pojezuickich można dostrzec elementy politycznej strategii polegającej na utrzymywaniu
chwiejnej równowagi pomiędzy królem a opozycją (Stanisław August dostał Komisję, Poniński i jemu podobni — dochody z dóbr zakonnych). Strategia ta zapoczątkowana przez Stackelberga w dobie pierwszego rozbioru i skutecznie realizowana
przez kolejne lata zapewniła mu pozycję superarbitra rozstrzygającego polsko-polskie
69
spory i wywierającego decydujący wpływ na scenę polityczną Rzeczypospolitej .
Wracając do uchwalenia Komisji, warto dodać, że już trzy dni po przyjęciu przez
delegację projektu uchwały, tj. 17 października, nastąpiło ogłoszenie uniwersału
o powołaniu KEN i pierwsze zebranie nowo powstałego gremium. Dzień później
komisarze udali się na audiencję do króla, który oddał im do dyspozycji pomieszczenie na Zamku. Następnego dnia Stackelberg, odnosząc się do tego faktu, napisał
Cette affaire finie i z zadowoleniem wspomniał o rozpoczęciu czterotygodniowej
przerwy w obradach delegacji. Zgodnie z zapowiedzią przesłał też tekst uchwały
70
powołującej KEN i instrukcje dla lustratorów dóbr pojezuickich . Tym samym dla
ambasadora sprawa edukacji została zamknięta i zniknęła z jego sejmowych raportów. Dodajmy, że ani minister Panin, ani sama Katarzyna II w listach przesyłanych
ambasadorowi z Petersburga słowem nie skomentowali powstania KEN.
Trzeba w tym miejscu postawić pytanie, dlaczego komisja zaczęła działać
natychmiast, via facti, bez formalnego zatwierdzenia jej istnienia przez sejm in pleno,
co nastąpić miało dopiero w lutym 1774 r. podczas kolejnych sesji plenarnych. Niewątpliwie Stanisławowi Augustowi zależało na powstaniu i działaniu Komisji, mógł
więc odwołać się do tego, że decyzje delegacji miały charakter ostateczny, a sejmowe
zatwierdzenie było formalnością. Zdając sobie sprawę, że Komisja może łatwo stać
się narzędziem nacisku w nierozstrzygniętej jeszcze sprawie ograniczenia prerogatyw tronu, Stanisław August dążył zapewne poprzez ugruntowanie KEN do wytrącenia Stackelbergowi tego oręża z ręki. Ponadto sądzę, że rozpoczęcie działalności
KEN przed formalnym zatwierdzeniem przez sejm było możliwe przy co najmniej
cichej zgodzie ambasadora, któremu zależało na zbliżeniu z królem. Natychmiastowa inauguracja działań Komisji jest najlepszym dowodem na wyciągnięcie przez
niego ręki do monarchy i nagrodą za jego uległość w sprawach ustrojowych. Dla
Stackelberga projekt edukacyjny nie miał znaczenia priorytetowego i był traktowany
68
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wyłącznie w kategoriach doraźnych korzyści. Tym łatwiej zapewne pogodził się on
z rozpoczęciem działalności komisji.
Było więc co najmniej kilka powodów, dla których rosyjski ambasador zaanga71
żował się osobiście w reformę edukacyjną . Jeden z nich to zamiar spełnienia obietnic składanych królowi od schyłku września 1773 r., w nadziei na jego ustępstwa
72
w sprawie Rady Nieustającej. Kolejnym — o którym pisał Konopczyński — było
stworzenie dodatkowego mechanizmu nacisku na monarchę w sprawie niezałatwionych jeszcze prerogatyw korony. Królowi można było grozić zawieszeniem prac nad
KEN, a następnie zniesieniem Komisji, póki nie zatwierdzi jej sejm, potem stosować
zaś nacisk poprzez jej prorosyjskich członków. Wspólne prace nad projektem edukacyjnym prowadzone pod okiem ambasadora miały zbliżyć partię rosyjską i królewską. Kontrolowana grabież majątków pojezuickich pozwoliła natomiast wynagrodzić
prorosyjskich polityków bez nadmiernego obciążania ambasadorskiej kiesy. Zacytowane wyżej fragmenty raportu Stackelberga z 13 października 1773 ujawnią
być może jeszcze jeden aspekt sprawy. Zdaniem badaczy istnieć miał także czynnik osobisty, który skłonił rosyjskiego dyplomatę do włączenia się w prace nad
reformą edukacji. Konopczyński, a za nim polski tłumacz pracy Joberta, wspomnieli
o „<<ludzkości>>, która go [Stackelberga — D.D.] zmusza do przyłożenia się ku
73
postępowi edukacji w Polsce” . Jak interpretować tytułową l’humanité — „ludzkość” ambasadora, żaden z badaczy nie napisał. Czy miałaby być to słabość/dobroć
wobec króla, litość nad stanem oświaty w Rzeczypospolitej, czy może oświeceniowa
wiara ambasadora w konieczność podniesienia powierzonego mu w zarząd kraju na
wyższy poziom? Nie wiadomo.
W rzeczywistości Stackelberg w swoim liście zestawiał czy wręcz przeciwstawiał
obowiązek wynikający z owej l’humanité zadowoleniu z możliwych korzyści politycznych, które przynieść miały prowadzone rozmowy. Można zatem zadać pytanie,
czy faktycznie Stackelberg kierował się w swoich poczynaniach łagodnością, dobrocią, „ludzkością”, które prowadziły go do refleksji na temat konieczności poprawy
stanu edukacji w Rzeczypospolitej. Może raczej — co wydaje mi się bardziej prawdopodobne — wyrachowaniem politycznym i chęcią spełnienia obietnic (bez ponosze71
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nia kosztów własnych) złożonych królowi, w zamian za co oczekiwał zgody na ważne
z punktu widzenia rosyjskich interesów reformy ustrojowe mające zapewnić trwanie
Rzeczypospolitej w słabości i zależności od wschodniej protektorki.
Niezależnie od tych wątpliwości trzeba stwierdzić, że oświeceniowa formacja
intelektualna Stackelberga niewątpliwie pozwoliła mu docenić znaczenie powołania
Komisji dla unowocześnienia edukacji w Rzeczypospolitej. Owa formacja skutkowała nieco naiwną gotowością do wyrażenia zgody na ulepszenia czy wręcz reformy
w zakresie, który jego zdaniem nie naruszał bezpośrednio interesów rosyjskich.
Przejawem tej samej tendencji było wysłanie przez Stackelberga do Petersburga
projektów dotyczących zagospodarowania dóbr pojezuickich, nad którymi debatowano w Warszawie, w nadziei, że niektóre rozwiązania w nich zawarte zostaną
74
zaadaptowane na terenie zaboru rosyjskiego . Zdarzało się także, że ambasador słał
do centrali różnego rodzaju pomysły mające usprawnić gospodarkę Rzeczypospoli75
tej . O ile jednak tego rodzaju propozycje spotykały się z kontrą Petersburga, o tyle
kwestia edukacji takiego sprzeciwu nie budziła. Ani wschodnia protektorka, ani jej
ambasador w Warszawie nie przykładali do tego większego znaczenia.
Można zatem śmiało powiedzieć, że w odniesieniu do spraw edukacji Rosja,
najważniejszy gracz na polskiej scenie politycznej, decydujący o wszelkich zmianach ustrojowych, nie doceniła znaczenia i dalekosiężnych skutków ustanowienia
komisji edukacyjnej dla procesu modernizacji Rzeczypospolitej. Niezainteresowana
w istocie problemem nie naciskała na konkretne rozwiązania. Królowi udało się przeprowadzić powołanie KEN, gdyż był to akurat moment oczekiwania na dalszy rozwój spraw dla zaborców ważniejszych. Jednocześnie rosyjski ambasador dostrzegł,
że kwestia edukacji może posłużyć jako dogodna płaszczyzna współpracy z królem
oraz być zachętą dla monarchy do współpracy z partią prorosyjską. Zaangażowanie
Stackelberga w poparcie projektu edukacyjnego króla przyniosło oczekiwany przez
ambasadora rezultat i ułatwiło wprowadzenie reformy ustrojowej. Dodajmy, że ostateczny kształt Komisji był wynikiem kompromisu pomiędzy dążeniami Stanisława
Augusta do objęcia samodzielnej i całkowitej kontroli nad edukacją a hamowanymi
przez ambasadora staraniami rosyjskich stronników, aby pozbawić władcę wpływu
na nowe dykasterium. Rozdzielenie sprawy majątków pojezuickich i powstania
Komisji Edukacji Narodowej osłabiło jednak nieco wymowę królewskiego zwycięstwa i spowolniło wprowadzenie w życie reformy edukacji.
74
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“l’humanité [...] m’oblige à contribuer aux progrès de l’instruction en Pologne” —
on the inside story of the founding of the Commission of National Education
The establishment of the Commission of National Education in October 1773 during
a partition session of the parliament gathered in Warsaw under the auspices of the partitioning
powers, especially Russia, was closely linked to the negotiations over the partitioner-imposed
government reform and to the ratification of the partition treaties. So far only Władysław
Konopczyński has pointed to these links and, in his study of the Permanent Council, mentioned
the involvement of the Russian ambassador, Otto Magnus von Stackelberg, in the establishment
of the CNE. In order to shed more light on this thread, I refer to the Russian diplomatic
correspondence. On its basis I describe the involvement of the Russian diplomat in the support
for King Stanisław August’s ideas for reforming the education system. Stackelberg’s support
for the king was a kind of reward for the monarch’s consent to the ratification of the partition
treaties. In exchange the ambassador expected the king’s consent to the introduction
of the Permanent Council. Indeed, the matters of education reform and the takeover —
closely linked to the reform — by the state of the property of the dissolved Jesuit Order
became one of the areas of rapprochement between the king and the ambassador. Thanks to
the collaboration between the king’s and the ambassador’s supporters it became possible to
submit to a duly authorised parliamentary delegation the CNE bill, which was subsequently
quickly passed. In the last stage of the negotiations the king’s and the ambassador’s supporters
worked on the text of an act establishing the commission at the Russian embassy. Stackelberg
and with him his Saint Petersburg principals regarded education as an issue of no importance
from the point of view of the Russian interests in Poland and thus did not seek to impose any
specific solutions. This enabled King Stanisław August to introduce most of his own ideas.
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W wyniku działań zbrojnych w 1939 i 1941 r. duże połacie Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się pod okupacją niemiecką. Podbite przez Wehrmacht tereny
wschodnie charakteryzowały się różnorodnością etniczną. Niemiecką politykę narodowościową na tym obszarze warunkowały przede wszystkim względy ideologiczne
i rasowe, służące opresji i selekcji społeczeństwa. Po wygraniu wojny przywódcy
III Rzeszy planowali stworzyć na tych terenach „bastion niemieckości” dzięki niemieckiemu osadnictwu i marginalizacji miejscowej ludności. W myśl tej koncepcji
ludność słowiańską (m.in. Polaków, Ukraińców, Białorusinów) czekało wynarodowienie lub wysiedlenie. W praktyce stosunek okupantów do poszczególnych grup
narodowościowych był jednak różnicowany, co wynikało z bieżących potrzeb ekonomicznych i wojskowo-politycznych III Rzeszy. W celu ułatwienia zarządzania
ludnością okupowanych terenów stosowano zasadę „dziel i rządź”. Starano się rozbudzać lokalne separatyzmy, przeciwstawiać i skłócać poszczególne grupy etniczne,
wykorzystując lokalne antagonizmy narodowościowe do pacyfikacji miejscowego
społeczeństwa. Taka polityka wyraźnie dała się zauważyć na terenie okupowanej
Łotwy, która pod względem narodowościowym stanowiła swoistą mozaikę. Oprócz
Łotyszy kraj był zamieszkiwany przez liczne grupy Rosjan, Polaków, Białorusinów,
Żydów i przedstawicieli innych nacji. Poszczególne grupy stały się przedmiotem
manipulacji okupantów. Celem artykułu jest przeanalizowanie sytuacji Białorusinów
na Łotwie pod okupacją niemiecką na przykładzie organizacji Zrzeszenie Białoruskie. Aktywność działaczy białoruskich w okupowanej Łotwie zostanie ukazana na
tle polityki narodowościowej III Rzeszy prowadzonej w tym kraju.
WPROWADZENIE

Na wstępie należy przyjrzeć się dziejom ludności białoruskiej na Łotwie do wybuchu
II wojny światowej. Największe jej skupiska znajdowały się w południowo-wschodniej części kraju — w Łatgalii (dawne Inflanty polskie). Nie ulega wątpliwości, że
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był to jeden z najbardziej zróżnicowanych narodowościowo, kulturowo i religijnie obszarów w tej części Europy. Po przyłączeniu regionu do Rzeczypospolitej
w XVI w. miejscowa szlachta stopniowo ulegała polonizacji. Przedstawiciele tej
grupy wielokrotnie dawali wyraz swojemu przywiązaniu do tradycji Rzeczypospolitej, m.in. biorąc udział w powstaniach narodowych. Inaczej sytuacja kształtowała
się na wsi łatgalskiej, gdzie trwał proces asymilacji (rutenizacji) miejscowych Bałtów, którzy stopniowo przejmowali język i kulturę Słowian. W rezultacie pod koniec
XIX w. na południu Łatgalii niemała część ludności wiejskiej na co dzień posługiwała się „mową prostą”, czyli różnymi gwarami białoruskimi z domieszką polskiego,
łotewskiego i rosyjskiego. Zastanawiając się nad przyczynami tej asymilacji, warto
pamiętać o sięgających średniowiecza ścisłych związkach tych ziem z Księstwem
Połockim. Językowej (biało)rutenizacji miejscowej ludności sprzyjało również to,
że w XIX w. Łatgalia znalazła się w składzie guberni witebskiej. W drugiej połowie
XIX w., po zniesieniu pańszczyzny oraz zbudowaniu kolei Witebsk–Dyneburg, do
Łatgalii napłynęło wielu mieszkańców Witebszczyzny i Połocczyzny. Potwierdzenie
istnienia białoruskojęzycznych obszarów językowych w tej części Łotwy znajdu1
2
jemy w badaniach zarówno białoruskich , jak i polskich .
Języka używanego nie można jednak uznawać za wyznacznik narodowości.
Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym poczucie przynależności do tej czy innej
grupy narodowościowej była religia. Większość (dwie trzecie) białoruskojęzycznych
chłopów łatgalskich stanowili wyznawcy katolicyzmu, co sprawiło, że na przełomie
XIX i XX w. świadomość narodowa wielu z nich ewoluowała w stronę polskości.
Właśnie pod wpływem duchowieństwa katolickiego i miejscowej szlachty powstały
3
na północnym brzegu Dźwiny obszary z polską ludnością wiejską . Tymczasem
prawosławni znajdowali się w kręgu oddziaływania kultury rosyjskiej, aczkolwiek
posiadali silne poczucie odrębności od Rosjan. Nie zmienia to tego, że znaczny odsetek miejscowych chłopów należących do obu wspomnianych wyznań religijnych nie
posiadał wykrystalizowanego poczucia świadomości narodowej i miał poważny problem z identyfikacją narodową. Ludność ta nie utożsamiała się trwale z żadną opcją
narodowościową, nie wykazywała większego zainteresowania kwestią swojej tożsamości, często podając różne narodowości w zależności od bieżącej sytuacji politycznej. Unikano definiowania swojego pochodzenia i podkreślano związek z regionem
zamieszkania (często określano się mianem „tutejsi” czy „miejscowi”). Na początku
XX w. ci ludzie stali się obiektem agitacji ze strony ruchów narodowych: łotewskiego, polskiego, białoruskiego. Ponadto istniał również ruch promujący łatgalskość jako odrębną narodowość. Nas interesuje jednak wpływ białoruskich haseł
narodowych na miejscową ludność. Za pierwszą próbę ekspansji ruchu białoruskiego
w Łatgalii należy uznać wydarzenia z lat 1905–1907, kiedy to w Dyneburgu i innych
1
2
3

KARSKI 2001; JEZAWITAU 2013.
MANTEUFFEL 2009; JANKOWIAK 2009.
EBERHARDT 1997, s. 288.
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miejscowościach pojawiły się grupki działaczy białoruskich. Nie pozostawiły one
jednak trwałego śladu, gdyż szybko zostały zlikwidowane przez carat. Do kolejnych
prób zakorzenienia białoruskich haseł narodowych doszło w 1917 r. We wrześniu
tego roku ludność gminy pustyńskiej (powiat dyneburski) podjęła decyzję o organizacji w roku szkolnym 1917/1918 szkolnictwa białoruskiego. Natomiast w grudniu
1917 r. w Dryssie powołano Komitet Białoruski (przewodniczący Jazep Suszynski),
który rozciągnął swoją działalność na powiaty dyneburski i lucyński. Komitet wydał
rezolucję, w której nawoływał rodaków do organizowania się w celu walki o odrodzenie narodu białoruskiego i jego kultury. Sprawy przyjęły jednak inny obrót, niż
zakładali miejscowi działacze białoruscy — po rozwiązaniu przez bolszewików
4
samorządów kwestia otwarcia szkół białoruskich w Łatgalii zeszła na dalszy plan .
Ponowną próbę rozpoczęcia działalności białoruskiej w tym regionie podjęto
w 1920 r., kiedy Łatgalia znalazła się w granicach niezależnego państwa łotewskiego, w którym Białorusini należeli do najliczniejszych grup mniejszościowych:
w 1920 r. — 75 630 (4,74%), w 1935 — 26 867 (1,38%). Większość łotewskich
Białorusinów stanowili bezrolni i małorolni chłopi; grupa ta odznaczała się bardzo
wysokim odsetkiem analfabetyzmu. Nieliczna inteligencja białoruska stanowiła element napływowy i rekrutowała się spośród nauczycieli — absolwentów pedagogicznych seminariów rosyjskich oraz grupy polityków Białoruskiej Republiki Ludowej
5
(BRL), którzy osiedlili się na Łotwie . Ustawodawstwo łotewskie w okresie demokracji parlamentarnej (do 1934 r.) umożliwiło utworzenie autonomii kulturalno-szkolnej dla mniejszości narodowych, w tym dla białoruskiej. Za sprawą przedstawicieli
inteligencji białoruskiej udało się w stosunkowo krótkim czasie utworzyć inne białoruskie organizacje kulturalno-oświatowe, gospodarcze, sportowe i polityczne. Za
pierwszą i najbardziej liczącą się organizację białoruską na Łotwie należy uznać stowarzyszenie społeczno-kulturalne „Baćkaŭszczyna” (Ojczyzna) działające w latach
6
1921–1925. Pokłosiem jego pracy była własna prasa i literatura .
Za największe osiągnięcie mniejszości białoruskiej w międzywojennej Łotwie
trzeba uznać utworzenie własnego szkolnictwa. W szczytowym okresie rozwoju akcji
szkolnej istniało blisko 50 białoruskich szkół podstawowych i dwa gimnazja. Miejscowi przywódcy białoruscy musieli zmierzyć się z wieloma problemami, ich możliwości materialne były bowiem bardzo ograniczone. Niewątpliwie proces rozwoju
hamował brak niezależnego państwa białoruskiego, wskutek czego przedstawiciele tej
nacji byli faktycznie pozbawieni wsparcia z zewnątrz. Niepomyślnie układały się także
stosunki z miejscowymi Polakami i Rosjanami, z którymi działacze białoruscy musieli
rywalizować o „dusze i serca” miejscowych chłopów. Każda z tych stron uważała lud4

LACHOUSKI 2010, s. 192–193.
W 1919–1920 na Łotwie działały struktury polityczne BRL. W Rydze i Lipawie otwarto konsulaty białoruskie. Ryga była także siedzibą Misji Wojskowo-Dyplomatycznej BRL (kierownik K. Jezawitau). Vide JEKABSONS 1997.
6
Szerzej JEKABSONS 2001.
5
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ność „tutejszą” za swoją, która w wyniku zawiłości historycznych „odłączyła się” od
7
narodu . W tej rywalizacji młodemu ruchowi białoruskiemu sprzyjało to, że w pierwszych latach niepodległości Łotwy miejscowy żywioł polski został poważnie osłabiony,
ponieważ na skutek reformy rolnej ziemiaństwo polskie utraciło swoją pozycję gospodarczą, a wielu jego przedstawicieli wyjechało do Polski. Szło to w parze z przychylną
Białorusinom — zwłaszcza na płaszczyźnie kulturalnej i oświatowej — polityką państwa łotewskiego. U podstaw tej polityki leżała zasada, zgodnie z którą należało osłabiać miejscowy, skłonny do separatyzmów ruch polski. Z punktu widzenia państwa
łotewskiego lepiej było popierać gorzej zorganizowanych i słabych ekonomicznie oraz
politycznie Białorusinów niż aktywnych i w pełni świadomych swoich celów i roszczeń Polaków. W związku z tym w interesie władz łotewskich było uznanie miejscowych katolików, „mówiących po białorusku, lecz modlących się po polsku”, właśnie
za Białorusinów. Polityka popierania ludności białoruskiej dała się zauważyć podczas
spisu w 1920 r., gdy urzędnicy łotewscy byli skłonni zapisywać narodowość białoruską
wielu łatgalskim chłopom, którzy w rzeczywistości nie posiadali wykrystalizowanego
poczucia świadomości narodowej. Tłumaczy to wysoki odsetek ludności białoruskiej
8
w statystykach z roku 1920 .
W następnych latach polityka ta uległa zmianie i władze w Rydze zaczęły
z większą powściągliwością podchodzić do kwestii popierania Białorusinów. Zaczęto
dostrzegać w miejscowym ruchu białoruskim pewne tendencje separatystyczne
mogące w przyszłości zagrozić integralności terytorialnej Łotwy. Wobec czołowych
działaczy białoruskich stosowano nawet represje (tzw. proces białoruski, 1925 r.).
Mimo takich incydentów mniejszość białoruska nadal cieszyła się pełną autonomią
kulturalno-oświatową. Poparcie dla ruchu białoruskiego ze strony władz w Rydze
nie oznaczało jednak, że był on na Łotwie zjawiskiem sztucznym — jego pojawienie
się należy traktować jako wynik naturalnych procesów narodotwórczych w regionie.
Świadczy o tym to, że ruch ten cieszył się sporym poparciem ludności miejscowej,
zwłaszcza młodzieży szkolnej, a wielu wychowanków szkół białoruskich dało się
9
poznać jako gorący orędownicy białoruskiej idei narodowej .
Zamach na Łotwie w 1934 r. miał decydujący wpływ na sytuację łotewskich
Białorusinów. Autorytarny reżim Karlisa Ulmanisa wprowadził politykę unifikacji
państwa na różnych płaszczyznach. Przyjęto wtedy zasadę wypierania wpływów
kulturalnych i politycznych mniejszości narodowych. Zmiana ustawy o szkolnictwie
10
położyła kres autonomii szkolnej mniejszości narodowych, w tym białoruskiej .
Zmiana polityki państwowej wobec nie-Łotyszy wywołała stan apatii i bierności
wśród znacznej części mieszkańców wywodzących się z innych nacji. Nie można
7

Vide GIEROWSKA-KAŁŁAUR 2011, s. 181–216.
GIEROWSKA-KAŁŁAUR 2011, s. 194; GRZYBOWSKI 2017, s. 33–48.
9
Problem mniejszości białoruskiej na Łotwie był przedmiotem badań historyków łotewskich. Należy tu wymienić prace ALPINE 1995 i JEKABSONS 2001.
10
ŁOSSOWSKI 1972, s. 253–254, 261–263.
8
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jednak powiedzieć, że po 1934 r. mniejszość białoruska na Łotwie została całkowicie
pozbawiona możliwości działania. Nadal istniały organizacje białoruskie, liczba ich
członków i zasięg były jednak bardzo niewielkie. Po inkorporacji w 1940 r. Łotwy
do ZSRR obywatele łotewscy narodowości białoruskiej podzielili los swojego państwa. Pod okupacją radziecką białoruskie życie kulturalno-oświatowe popadło w sta11
gnację .
ZRZESZENIE BIAŁORUSKIE: ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ

Wraz z wybuchem wojny między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim i zajęciem
12
Łotwy przez wojska niemieckie sytuacja mniejszości białoruskiej się zmieniła . Na
większości terytorium tego kraju (z wyjątkiem Kurlandii) okupacja niemiecka trwała
od lata 1941 do lata 1944 r. Wkrótce po zajęciu kraju przez Wehrmacht utworzono
Okręg Generalny Łotwa (Generalbezirk Lettland), który administracyjnie wchodził
w skład Komisariatu Rzeszy Wschód (Reichskommissariat Ostland), z siedzibą
władz w Rydze. Hitler mianował komisarzem generalnym Łotwy Otto-Heinricha
Drechslera. Część działaczy łotewskich żywiła nadzieję, że Niemcy przywrócą ich
krajowi utraconą w 1940 r. niepodległość, czego konsekwencją było podjęcie przez
znaczną część społeczeństwa łotewskiego współpracy z okupantem, m.in. w administracji średniego i niższego szczebla. Przywódcy III Rzeszy nie zamierzali jednak
tworzyć na Łotwie nawet marionetkowego rządu czy protektoratu (jak w Czechach).
Dopiero ciężka sytuacja na froncie zmusiła Berlin do pójścia na pewne ustępstwa
13
wobec działaczy łotewskich .
Niemieckie władze okupacyjne musiały się liczyć z różnorodnością narodowościową Łotwy. Przywódcy narodowosocjalistycznych Niemiec postrzegali kraje bałtyckie jako obszar, który po wojnie miał zostać przekształcony w germańską „przestrzeń
życiową” (Lebensraum). Uważano, że z racji wielowiekowych związków historycznych tego regionu z kulturą niemiecką zostanie on włączony do III Rzeszy, ludność
miejscowa zostanie zaś zasymilowana lub wysiedlona. W myśl tej koncepcji Estończycy i częściowo Łotysze zostali skazani na utratę własnej odrębności, natomiast Słowianie, którym odmówiono prawa do bycia „narodem aryjskim”, w przyszłości mieli
zostać wysiedleni na wschód. W związku z tym berlińscy planiści uważali, że należy
zapobiec „mieszaniu się krwi” pomiędzy bardziej i mniej wartościowymi rasowo elementami. W dekrecie komisarza Rzeszy Wschód w sprawie polityki narodowościowej
w Estonii, na Łotwie i Litwie z 27 lipca 1942 stwierdzano m.in.:

11

JEKABSONS 2007, s. 51–70.
Sytuacja mniejszości białoruskiej w okupowanej Łotwie do tej pory rzadko była przedmiotem
badań historyków. Spośród nielicznych publikacji naukowych, w których poruszono tę kwestię, należy
wspomnieć JEKABSONS 2006.
13
MADAJCZYK 1983, s. 613–614, 617.
12
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nie wolno asymilować Rosjan i Białorusinów, bo: 1) zepsuje się krew narodów, które
będą włączone do Rzeszy; 2) trzeba liczyć się z tym, że Białorusini z krajów bałtyckich zostaną przesiedleni do Białorusi właściwej [...]. Istnieje niebezpieczeństwo,
że poprzez asymilację Rosjan i Białorusinów mało wartościowe elementy rasowe
przenikną potem do narodu niemieckiego [...]. Dlatego polityki narodowościowej
nie należy przekazywać zarządom krajowym Litwy, Łotwy i Estonii, ale mocno
trzymać ją w rękach niemieckich14.

Jak już wspomniano wcześniej, w celu ułatwienia zarządzania okupowaną ludnością stosowano zasadę „dziel i rządź”. W praktyce okupanci byli skłonni czynić
pewne ustępstwa względem miejscowych Białorusinów i Rosjan, tworząc przeciwwagę dla Łotyszy. Wychodzono z założenia, że przyczyni się to do wzrostu
nastrojów proniemieckich wśród miejscowej ludności obu tych nacji, podczas gdy
nieliczenie się z jej interesami wywoła poczucie krzywdy i uczyni ją podatną na propagandę radziecką. Zgodnie z dyrektywą Ministerstwa Rzeszy do spraw Okupowanych Terytoriów Wschodnich należało chronić miejscowych Białorusinów i Rosjan
przed asymilacyjnymi działaniami ze strony Łotyszy, które mogły być realizowane
za pośrednictwem szkoły, kościoła i urzędów państwowych. W związku z tym przewidziano wprowadzenie autonomii kulturalno-szkolnej dla Białorusinów i Rosjan,
z czym nie wiązały się jednak żadne przywileje polityczne. Autonomię traktowano
wyłącznie jako sposób „na rozpoznanie i izolowanie rasowo niepożądanych ele15
mentów” . Niemieccy architekci tej polityki uważali, że obdarzenie Białorusinów
i Rosjan pewną swobodą nie wywoła oburzenia ze strony Łotyszy, ponieważ tradycja
16
autonomii dla mniejszości narodowych była im znana z okresu międzywojennego .
W celu realizacji wspomnianych wyżej założeń postanowiono utworzyć organa
mające reprezentować interesy ludności białoruskiej i rosyjskiej. Komisarz Rzeszy Wschód Heinrich Lohse uważał, że Białorusini na Łotwie powinni być traktowani w taki sam sposób, jak ich rodacy w Okręgu Generalnym Białoruś. Sądził
też, że należy ich pozyskać do współpracy z Niemcami. Pogląd ten podzielał minister wschodnich okupowanych obszarów Alfred Rosenberg, który po konsultacji
z komisarzem generalnym Białorusi Wilhelmem Kubem uznał za konieczne powołanie komitetu białoruskiego na Łotwie, pod warunkiem jego całkowitego uzależ17
nienia od władz okupacyjnych . Niemieccy dygnitarze byli zgodni co do tego, że
Białorusini stanowią jedną z najgorzej zorganizowanych grup narodowościowych
na zachód od Uralu. Wśród polityków niemieckich panował pogląd, że w związku
z niskim poziomem świadomości narodowej nie są oni w stanie zaszkodzić intere18
som niemieckim .
14
15
16
17
18

AAN, T-454, 88/001057–58.
BA, R6/173, s. 14, 19–20.
BA, R92/159, s. 59–60.
JEKABSONS 2006, s. 206–207.
BA, R6/159, s. 4.
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Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej ożywił aktywność białoruskich działaczy
narodowych na Łotwie. Rozpoczęto pracę nad odbudową struktur organizacyjnych.
10 sierpnia 1941 w Rydze odbyło się zebranie grupy przedstawicieli inteligencji
białoruskiej, w czasie którego utworzono Białoruski Komitet Narodowy (BKN).
W skład zarządu weszli: Piotr Miranowicz (prezes), Jakub Kastyluk (sekretarz),
19
Stefan Sićko, Lucja Tetar i Jazep Kamarżynski . 26 września 1941 grupa działaczy
białoruskich wystosowała memoriał do komisarza generalnego Łotwy. Dokument
ten zawierał krótki zarys sytuacji mniejszości białoruskiej na Łotwie w okresie międzywojennym; podkreślono w nim represyjny charakter polityki władz łotewskich
wobec Białorusinów (wspomniany proces sądowy nad przywódcami ruchu białoruskiego w 1925 r., zamykanie szkół i delegalizacja organizacji kulturalno-oświatowych po 1934 r.). Następnie autorzy wyrażali pogląd, że
dzisiaj ludność białoruska byłego wolnego państwa łotewskiego wierzy, że dzieci
białoruskie pod pieczą niezwyciężonego niemieckiego Wehrmachtu i jego przywódców ponownie będą miały możliwość uczyć się we własnych szkołach białoruskich, nauczyciele białoruscy nie będą prześladowani za działalność narodową,
a chłopi białoruscy będą mogli w nowych warunkach kontynuować swoją działalność rolniczą dla ogólnej korzyści20.

Na końcu zwracano się do komisarza generalnego z następującymi żądaniami:
1) zezwolić na utworzenie „Białoruskiego Komitetu Narodowego Samopomocy”,
który reprezentowałby mniejszość białoruską i dbałby o potrzeby kulturalne i materialne Białorusinów; 2) zatwierdzić Białoruski Komitet Narodowy, który został
powołany w Rydze 10 sierpnia 1941; 3) utrzymać już istniejące w Rydze i na prowincji szkoły białoruskie, w gminach, w których mieszkają Białorusini, oraz otworzyć
nowe; 4) otworzyć białoruską szkołę średnią w Indrze; 5) na stanowisko inspektora
szkół białoruskich mianować nauczyciela Jazepa Kamarżynskiego; 6) zezwolić na
otwarcie białoruskich kursów nauczycielskich w Rydze lub Dyneburgu; 7) w Łatgalii, w gminach z przewagą ludności białoruskiej, obsadzić Białorusinami stanowiska pisarzy gminnych i dowódców samoobrony. W październiku 1941 r. memoriał
o identycznej treści wystosowała do miejscowego komisarza grupa działaczy biało21
ruskich w Dyneburgu .
Władze okupacyjne wyszły naprzeciwko oczekiwaniom miejscowych działaczy
białoruskich i BKN został zarejestrowany jako oficjalna reprezentacja Białorusinów
na Łotwie. Siedziba organizacji mieściła się w Rydze, a w marcu 1942 r. zmieniono jej
nazwę na Zrzeszenie Białoruskie w Okręgu Generalnym Łotwa. Wśród przywódców
i najbardziej aktywnych działaczy należy wymienić Kastusia Jezawitaua (prezesa),
Andreja Jakubieckiego, Siarhieja Sacharaua i Alaksandra Machnouskiego. Na szcze19
20
21

Biełarusy 1941, s. 3.
BA, R 92/101, s. 59–63; NARB, f. 458, wop. 1, sprawa 59, list 1–5.
BA, R 92/101, s. 59–63.
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gólne podkreślenie zasługuje rola Jezawitaua, który wywarł największy wpływ na
działalność Zrzeszenia Białoruskiego i bez wątpienia należy go uznać za lidera łotewskich Białorusinów. Na podstawie analizy dostępnych źródeł można wysnuć wniosek,
że czołowi działacze białoruscy na Łotwie, podobnie jak ich koledzy w innych krajach, wiązali z Niemcami duże nadzieje na osiągnięcie korzyści politycznych. Nastroje
proniemieckie w przededniu i w pierwszym etapie II wojny światowej były w obozie
białoruskim powszechne. W liście Jezawitaua do kolegi czytamy m.in.:
W pełni rozumiem, dlaczego rosyjscy carowie i [potem] bolszewicy próbowali zniszczyć Białorusinów. Rozumiem również przyczyny polskiej, łotewskiej i litewskiej
agresji. Ale jestem pewien, że interesy polityczne państwa niemieckiego nie pokrywają się z rosyjskimi, polskimi, łotewskimi i litewskimi, a miejscowe władze niemieckie, o ile to oczywiście możliwe w tym momencie, będą wspierać Białorusinów
w interesach politycznych obydwu tych narodów (niemieckiego i białoruskiego)22.

Jednocześnie lider łotewskich Białorusinów uważał, że wsparcie niemieckie nie wystarczy, by Białorusini „podnieśli się z kolan”. Działacz białoruski był
przekonany, że ruch białoruski będzie się rozwijał pod okupacją niemiecką jedynie
pod warunkiem, że sami Białorusini wykażą hart ducha i wolę walki. 17 stycznia
1943 Jezawitau pisał do kolegi:
Żyjemy w ciężkich i okropnych czasach, już doświadczyliśmy i nadal doświadczamy wiele ciężkich wydarzeń, lecz w przyszłości czeka nas nie mniej różnych
wydarzeń i wszystko wskazuje na to, że nieprędko zaczniemy żyć normalnym
życiem, o którym marzy cała ludzkość. Poszczególne rodziny [...] i całe narody
powinny w miarę jak najmocniej trzymać się siebie, żeby nie zostać zabawkami
w rękach silniejszych. Niestety, nie wszyscy Białorusini pojmują tę prostą rzecz!
Nawet ptaki tego samego gatunku i zwierzęta trzymają się razem. Tylko dzieci
narodu naszego rozpełzają się po różnych obcych obozach, w których ich wykorzystują inni i uważają za ludzi drugiej kategorii. Zwłaszcza przykro patrzeć jak nasza
23
inteligencja porzuca własny naród i idzie na służbę do innych narodów .

W latach 1941–1942 utworzono filie Zrzeszenia Białoruskiego w Rydze, Dyneburgu, w powiecie dyneburskim (Indra, Krasław) i lucyńskim (Pasiene i Zilupe).
Podejmowano również próby objęcia siecią filii powiatów iłłuksztańskiego i rzeczyckiego. W pierwszym przypadku utworzono kilka kół, natomiast w drugim — starania
te zakończyły się niepowodzeniem. Z braku źródeł nie jesteśmy w stanie oszacować dokładnej liczby członków organizacji, wiadomo jednak, że jej trzon stanowili
24
przedstawiciele inteligencji, zwłaszcza nauczyciele . Do Zrzeszenia Białoruskiego
należały przede wszystkim osoby biorące udział w życiu narodowym w okresie
międzywojennym. Nie brakowało również tych, którzy zapisali się do organizacji
22
23
24

Cyt. za: JEKABSONS 2006, s. 206.
NARB, f. 458, wop. 1, spr. 22, l. 1.
JEKABSOSN 2006, s. 207.
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z pobudek koniunkturalnych, a w rzeczywistości nigdy nie utożsamiali się z biało25
ruskością . Zgodnie ze statutem Zrzeszenie Białoruskie miało za zadanie „łączenie
wszystkich Białorusinów mieszkających na terytorium byłego państwa łotewskiego
26
w celu prowadzenia wspólnej pracy na rzecz kulturalnego i materialnego rozwoju” .
Źródłem finansowania organizacji były składki członkowskie, datki ofiarodawców
i dochody pochodzące ze sprzedaży książek. Najwyższym organem organizacji miał
być zjazd ogólny członków zwoływany raz do roku. Na zjeździe wybierano zarząd
główny składający się z pięciu osób, z prezesem na czele. Organ ten sprawował władzę w okresie między zjazdami. W rzeczywistości działalność Zrzeszenia Białoru27
skiego podlegała ścisłemu nadzorowi władz niemieckich .
28
Priorytetem działaczy białoruskich na Łotwie była organizacja szkolnictwa .
Władze okupacyjne przychylnie ustosunkowywały się do poczynań Białorusinów,
zakładano bowiem, że ich dzieci nie powinny uczęszczać do szkół łotewskich i na
odwrót. 22 października 1941 komisarz generalny Łotwy wydał rozporządzenie
nakazujące organizację szkół białoruskich. W liście departamentu oświaty i kultury
Ministerstwa do spraw Okupowanych Terenów Wschodnich z 26 listopada 1941 czytamy m.in.:
po ponownym otwarciu łotewskich szkół istnieje potrzeba uruchomienia również
szkół ludowych dla rosyjskiej i białoruskiej grup narodowych na Łotwie. Na podstawie
przedłożonych sprawozdań zarząd szkolnictwa łotewskiego prowadzi w Komisariacie Rzeszy Wschód niekorzystną politykę asymilacji wobec rosyjskich i białoruskich
grup narodowych. W przypadku ponownego otwarcia szkół białoruskich i rosyjskich
należy zwrócić uwagę na to, że do tej pory w licznych miejscowościach z przewagą
ludności rosyjskiej i białoruskiej powstawały tylko szkoły łotewskie. Na ich miejscu
teraz będą otwarte szkoły rosyjskie i ewentualnie białoruskie. W przypadku szkół
rosyjskich nauczanie będzie trwało 3 lata (8–11 rok życia), białoruskich — 4 lata
(8–12). W przypadkach istnienia szkół łotewskich dla dzieci rosyjskich i białoruskich, mają one zostać przekształcone w rosyjskie i białoruskie. W środowiskach
mieszanych językowo decyzja będzie na korzyść szkół białoruskich29.

Praca nad otwarciem placówek przyniosła oczekiwane efekty. W latach
1941–1945 w Okręgu Generalnym Łotwa działało 35 białoruskich szkół ludowych
(Volkschulen) i trzy średnie (Mittelschulen), w tym dwa gimnazja (w Indrze i Zulupe)
i jedna szkoła rolnicza (w Pasiene). W roku szkolnym 1941/1942 uczęszczało do
nich blisko 4 tys. uczniów. W celu zarządzania sprawami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem w grudniu 1941 r. przy komisarzu okręgowym w Dyneburgu
25
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26
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utworzono stanowisko inspektora szkół białoruskich w Łatgalii i Semgalii. Mianowano na to stanowisko Mikałaja Dziamidaua (od lutego 1942 r. — Alaksandra
Machnouskiego). 1 stycznia 1942 przy generalnej dyrekcji oświaty i kultury Łotwy
utworzono stanowisko referenta szkolnictwa białoruskiego, które powierzono
30
Piotrowi Miranowiczowi . W szkolnictwie białoruskim pod okupacją niemiecką
zatrudnionych było ok. 100 nauczycieli. Sieć placówek pokrywała się z obszarem
zamieszkanym przez ludność białoruską, większość szkół powstało więc w powiatach dyneburskim i lucyńskim w okręgu dyneburskim. Ponadto trzy szkoły utworzono w Rydze, kilka otwarto także w powiecie iłłuksztańskim.
Szkolnictwo białoruskie musiało zmierzyć się z trudnościami materialnymi
oraz brakiem budynków szkolnych i podręczników. Poważnym utrudnieniem był
niedostatek wykwalifikowanych kadr nauczycielskich. Szkoły białoruskie w Okręgu
Generalnym Łotwa funkcjonowały jednak aż do końca okupacji niemieckiej Łatgalii. Co roku pięcio- i siedmioklasowe szkoły podstawowe (ludowe) kończyło od
150 do 180 uczniów. Działalność szkolnictwa białoruskiego była ściśle związana
z działalnością Zrzeszenia Białoruskiego, do którego należała większość nauczycieli
Na barkach kierownictwa organizacji spoczywał główny ciężar zaopatrywania szkół
w podręczniki i literaturę szkolną. Większość placówek powstała dzięki czynnemu
31
zaangażowaniu aktywistów Zrzeszenia Białoruskiego .
Kolejnym obszarem aktywności Zrzeszenia Białoruskiego w Okręgu Generalnym Łotwa było życie kulturalne. Kierownictwo organizacji podjęło zakrojoną na
szeroką skalę działalność, której celem było utworzenie przy filiach amatorskich
32
zespołów muzycznych i teatralnych . Już wiosną 1942 r. powstał w Dyneburgu
pierwszy białoruski amatorski zespół teatralny pod kierownictwem Jazepa Kamar33
żynskiego . Wkrótce założono również grupy teatralne w Indrze i Krasławiu.
Zespołom brakowało jednak doświadczenia, w związku z czym z Witebska przybył
Aleksander Nowikow, reżyser Teatru Białoruskiego, dzięki któremu jesienią 1942 r.
zainaugurowano sezon teatralny. Występy zespołów teatralnych i muzycznych cie34
szyły się dużą popularnością . Sukcesy zachęciły działaczy do prac nad utworzeniem opery białoruskiej w Dyneburgu. Ta inicjatywa nie powiodła się jednak z braku
35
wystarczającej liczby zawodowych śpiewaków .
Kierownictwo Zrzeszenia Białoruskiego podejmowało również próby stworze36
nia własnego periodyku . W 1942 r. dyneburska filia organizacji wyszła z inicja-

30

JEKABSONS 2006, s. 210–211.
Zagadnienie szkolnictwa białoruskiego w okupowanej Łotwie będzie przedmiotem osobnego
studium.
32
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tywą wydawania gazety dla łotewskich Białorusinów, która miała się ukazywać trzy
37
razy w miesiącu . Zarówno tych, jak i późniejszych (z 1943 r.) planów nie udało
38
się jednak zrealizować, przede wszystkim z powodów finansowych . Brak własnej
prasy działacze starali się zrekompensować kolportażem wydawnictw białoruskich
ukazujących się poza granicami Łotwy — w Berlinie, Mińsku, Białymstoku i Wilnie. Kładziono nacisk na kolportaż berlińskiego tygodnika „Ranica” (Poranek),
z którym ściśle współpracował prezes Zrzeszenia Białoruskiego. W periodyku tym
znajdował się dział „Życie białoruskie na Łotwie”, w którym na bieżąco informo39
wano o poczynaniach organizacji . Współpracowano również z redakcją czasopisma
ilustrowanego „Nowy Szlach” (Nowy Szlak). Pierwotnie periodyk był przewidziany
jako niemieckie czasopismo propagandowe w języku rosyjskim. Pod wpływem kierownictwa Zrzeszenia stopniowo zyskiwało charakter białoruski, a na jego łamach
40
regularnie publikowano artykuły na temat historii i kultury Białorusi .
Na uwagę zasługuje również działalność wydawnicza. W tym przypadku z ini41
cjatywą wyszedł Jezawitau . W połowie 1942 r. wśród nauczycieli szkół białoruskich
rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na wydawanie literatury pięknej i naukowej oraz
podręczników szkolnych. Zdarzało się, że pedagodzy przekazywali znaczne kwoty.
42
Latem 1943 r. w powiecie dyneburskim udało się zebrać 1500 marek . Dzięki tej
kwocie w tym samym roku opublikowany został w Rydze podręcznik Biełaruskaja
43
Szkoła (Szkoła Białoruska) autorstwa Jezawitaua . Kierując się jednak względami
komercyjnymi, za priorytet uznano wydanie literatury muzycznej. W rezultacie
w 1943 r. w Rydze wydano dwanaście zeszytów białoruskich pieśni ludowych
i romansów. We wszystkich tych przypadkach nakład wynosił kilka tysięcy egzem44
plarzy .
Podejmowano także próby rozpoczęcia działalności naukowej. W marcu 1942 r.
przy zarządzie głównym Zrzeszenia Białoruskiego w Rydze utworzono sekcję
naukową (jej kierownikiem został Jezawitau). Podobna inicjatywa nie powiodła się
natomiast w Dyneburgu. W opinii kierownictwa organizacji praca sekcji naukowej
miała służyć zachowaniu i pielęgnowaniu kultury białoruskiej w Łatgalii, w związku
z czym działalność naukowa polegała głównie na zbieraniu i opracowywaniu biało45
ruskiej twórczości ludowej .
Działacze Zrzeszenia Białoruskiego nie tracili z pola widzenia także kwestii
religijnej. Dążono do wprowadzenia języka białoruskiego do świątyń katolickich
37
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i prawosławnych w parafiach z przewagą ludności białoruskiej. Sprawa ta nie była
jednak prosta, w liturgii Kościoła katolickiego na tych ziemiach dominował bowiem
język polski. Z punktu widzenia działaczy białoruskich taki stan rzeczy był nie do
przyjęcia. Jesienią 1941 r. zarząd główny BKN zwrócił się do biskupa Bolesława
Słoskansa z memoriałem, postulując mianowanie w parafiach księży, którzy mogliby
46
wygłaszać kazania i prowadzić katechizację w języku białoruskim . Memoriał spotkał się z aprobatą hierarchy, który obiecał wyjść naprzeciw oczekiwaniom działaczy
47
białoruskich. Za słowami nie poszły jednak czyny . Próby białorutenizacji życia
kościelnego w Łatgalii nie były niczym nowym, ponieważ już w okresie międzywojennym działacze białoruscy czynili zabiegi o wprowadzenie języka białoruskiego
do świątyń katolickich. Z braku stosownych źródeł trudno jednoznacznie stwierdzić,
jaki stosunek do wprowadzenia języka białoruskiego mieli wierni. Historia dostarcza przykładów zarówno pozytywnego, jak i negatywnego nastawienia do poczynań
48
działaczy białoruskich . Co się tyczy księży, tylko nieliczni z nich zgłosili akces do
49
ruchu białoruskiego, większość pozostawała natomiast obojętna . W związku z tym
próby wprowadzenia języka białoruskiego do świątyń katolickich i życia sakralnego
nie odniosły większego skutku i np. w większości szkół białoruskich lekcje religii
50
katolickiej odbywały się po polsku .
Działacze Zrzeszenia Białoruskiego usiłowali oddziaływać w tym zakresie
także na hierarchię prawosławną, obawiając się wpływów zrusyfikowanego duchowieństwa na białoruskich wiernych. We wrześniu 1941 r. delegacja BKN spotkała się
ze zwierzchnikiem Cerkwi prawosławnej w państwach bałtyckich, metropolitą Sergiuszem (Woskresienskim). Białorusini prosili hierarchę o obsadzenie parafii w miej51
scowościach z przewagą ludności białoruskiej księżmi tej właśnie narodowości .
Rezultatem tych zabiegów było mianowanie Białorusina ks. Michała Krawczenki
proboszczem katedry pw. Zaśnięcia NMP w Dyneburgu — członka organizacji bia52
łoruskiej, który wcześniej nauczał religii w szkole białoruskiej w Rydze . Mimo to
podejmowane przez działaczy próby wprowadzenia języka białoruskiego do cerkwi
prawosławnych w Łatgalii okazały się znikome. Wprawdzie część duchownych
zgłosiła akces do Zrzeszenia Białoruskiego, trudno jednak jednoznacznie stwierdzić,
jakie były tego rzeczywiste motywy. Można zaryzykować stwierdzenie, że należały do nich względy koniunkturalne i pragmatyczne. Za prawdziwością tego przypuszczenia przemawia to, że większość tych duchownych nie przejawiała większej
aktywności, a ich udział w działalności organizacji był bierny.
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Wydarzeniem, do którego działacze białoruscy przywiązywali dużą wagę,
był spis ludności w Okręgu Generalnym Łotwa, który odbył się w lutym 1943 r.
Ze względów oczywistych organizacji zależało na tym, żeby jak największa liczba
mieszkańców okupowanej Łotwy podała narodowość białoruską. W prasie białoruskiej ukazującej się w Berlinie i Wilnie zaczęły się ukazywać artykuły zachęcające
ludność do takich deklaracji. W jednym z nich czytamy: „W związku z tym, że podczas poprzednich spisów niektórzy rachmistrzowie dopuszczali się błędów, wpisując
Białorusinom inną narodowość, teraz każdy Białorusin powinien stanowczo domagać się, by został on zapisany jako Białorusin, gdyż jest to niesłychanie ważne dla
53
naszego narodu” . Prezes filii w Zilupe, Siarhiej Sacharau, zaproponował wydanie
specjalnej ulotki dla chłopów, która miała ich nawoływać do podania narodowości
białoruskiej. W ramach agitacji wzmożono we wsiach działalność kulturalno-oświatową. W styczniu i lutym 1943 r. w powiatach dyneburskim i lucyńskim odbyły się
54
liczne koncerty i spektakle . Kierownictwo Zrzeszenia Białoruskiego rozważało
również możliwość zaproszenia na Łotwę znanego śpiewaka operowego Michała
Zabejdy-Sumiskiego, mieszkającego w Pradze, dobrze znanego publiczności europejskiej. Zdaniem Jezawitaua występy wybitnego tenora mogły się przyczynić do
55
wzbudzenia w miejscowych chłopach poczucia dumy narodowej .
Podczas spisu ludności uwidoczniły się rozbieżności między działaczami białoruskimi i łotewskimi. Na łamach prasy białoruskiej pojawiła się informacja, że
łotewscy urzędnicy i policjanci wywierają naciski na chłopów białoruskich, by dekla56
rowali się jako Łotysze . Działacze białoruscy zarzucali administracji łotewskiej
dążenie do asymilacji ludności białoruskiej. 30 stycznia 1943 Маchnouski w liście
do Jezawitaua wyraził przekonanie, że wyniki spisu ludności nie będą odzwiercie57
dlać stanu realnego, ponieważ w komisji spisowej nie znalazł się żaden Białorusin .
Na postawę władz gminnych, które odmówiły włączenia do komisji reprezentanta
ludności białoruskiej, narzekał w lutym 1943 r. kierownik filii Zrzeszenia w Krasławiu. Podobnie sytuacja wyglądała w pozostałych miejscowościach i gminach Łatga58
lii . Strona białoruska obawiała się, że działania administracji łotewskiej spowodują
zmniejszenie liczby deklaracji narodowości białoruskiej. Na początku 1943 r. Jezawitau i Machnouski wystosowali dwa memoriały — do władz Okręgu Generalnego
Łotwa i komisarza okręgowego w Dyneburgu, prosząc o nietraktowanie poważnie
wyników spisu, gdyż rzeczywista liczba Białorusinów zamieszkujących Łotwę
59
z pewnością jest większa .
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Obawy działaczy białoruskich okazały się jednak bezzasadne, wyniki spisu
były dla nich bowiem na ogół satysfakcjonujące — narodowość białoruską podało
48 601 osób (2,76% ogółu mieszkańców), z czego 6669 w Rydze, reszta w Łatgalii.
Wśród deklarujących się jako Białorusini znajdowali się zarówno przedstawiciele
ludności autochtonicznej, jak i przybysze z innych krajów. Wśród tych ostatnich byli
polscy robotnicy sezonowi oraz uchodźcy wojenni ze wschodniej Białorusi. Znamienne jest to, że przeszło 21 tys. osób podało narodowość białoruską i jednocze60
śnie zadeklarowało, że na co dzień komunikuje się w języku rosyjskim . Analiza
wyników spisu pokazuje, że liczba mieszkańców Łotwy deklarujących narodowość
białoruską nie uległa większym zmianom i była porównywalna do tej odnotowywanej w okresie międzywojennym (w latach 1925–1930). Trudno jednoznacznie
stwierdzić, w jakim stopniu wpływ na wyniki spisu wywarła wspomniana wcześniej
aktywność działaczy Zrzeszenia Białoruskiego. Czy deklarowanie narodowości białoruskiej wynikało z ukształtowanego poczucia przynależności do narodu? Biorąc
pod uwagę przedwojenną obecność w tym kraju białoruskich organizacji kulturalno-oświatowych i politycznych, nie ulega wątpliwości, że w odniesieniu do części łatgalskiego włościaństwa był to główny powód. Pewne jest również i to, że niektórzy
mogli podawać się za Białorusinów kierując się względami koniunkturalnymi. Władze niemieckie nie czyniły Białorusinom szczególnych trudności, więc manifestowanie białoruskości w Łatgalii nie było niemile widziane.
Aktywność Białorusinów wywołała natomiast negatywną reakcję części Łotyszy, co dało się zauważyć m.in. podczas wspomnianego spisu ludności. W szczególności strona łotewska była jednak nieprzychylnie nastawiona do rozbudowy
szkolnictwa białoruskiego. W wielu miejscowościach bojkotowano otwarcie białoruskich szkół oraz usiłowano doprowadzić do zamknięcia już istniejących placówek.
Takie konflikty były odzwierciedleniem szerszego problemu, już wcześniej obecnego w Łatgalii. Jak wspomniano, między działaczami łotewskimi i białoruskimi
trwała pewna rywalizacja o „rząd dusz” miejscowej ludności. Już w okresie międzywojennym władze w Rydze miały poważne kłopoty ze zintegrowaniem Łatgalii
(i powiatu iłłuksztańskiego Semgalii) z pozostałą częścią państwa łotewskiego. Pod
względem historycznym, kulturowym i narodowościowym region ten znacznie się
różnił od tzw. Łotwy bałtyckiej. W pewnym sensie można by go porównać do Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Po likwidacji na Łotwie w 1934 r. autonomii kulturalno-oświatowych mniejszości narodowych Łotyszom nareszcie udało się
uzyskać przewagę samorządową w południowo-wschodnich gminach Łatgalii. Wraz
z nadejściem okupacji niemieckiej sytuacja zmieniła się na korzyść Białorusinów,
którzy otrzymali możliwość reaktywacji działalności kulturalno-oświatowej i szkolnej na tym terenie. Łotysze z oczywistych względów zaczęli się obawiać utraty pozy61
cji, z takim trudem zdobytej w latach trzydziestych .
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Aktywność białoruska wzbudziła obawy Łotyszy o integralność terytorialną ich
kraju. Zaniepokojenie to nie było pozbawione podstaw, ponieważ czołowi działacze białoruscy na Łotwie liczyli, że po wojnie Niemcy zdecydują się na włączenie
„białoruskich” gmin Łatgalii do Białorusi. Uważali, że bieżąca sytuacja polityczna
stwarza szansę na umocnienie pozycji Białorusinów kosztem Łotyszy. Działacze obu
nacji zdawali sobie sprawę, że od sytuacji narodowościowej w Łatgalii może zależeć jej przyszła przynależność państwowa. W związku z tym obie strony prowadziły
aktywną akcję zbierania wśród rodziców deklaracji zapisów dzieci do szkół danej
narodowości. Kierownik Zrzeszenia nie wątpił bowiem, że miejscowości, w których
62
będą szkoły białoruskie, w nieodległej przyszłości znajdą się w granicach Białorusi .
Napięcie rosło, a obie strony nie przebierały w środkach. Zarówno Łotysze,
jak i Białorusini realizowali własne interesy, stosując politykę faktów dokonanych
i denuncjacji oraz przedstawiając adwersarzy w jak najgorszym świetle. W maju
1942 r. Jezawitau wystosował do Franza Adolphiego memoriał, w którym wyliczył
krzywdy wyrządzone Białorusinom przez administrację i policję łotewską. Na łamach
prasy białoruskiej w Berlinie i Mińsku kierownik Zrzeszenia Białoruskiego rzucał na
Łotyszy gromy, oskarżając ich o dążenia asymilacyjne. Autor pisał o „mrzonkach
o mocarstwowości z czasów masona Ulmanisa”, na które — jego zdaniem — cierpiała część społeczeństwa łotewskiego. Niewątpliwie takie sformułowania były dla
strony łotewskiej krzywdzące. Z analizy donosów łotewskich wynika natomiast, że
ich autorzy przedstawiali Białorusinów jako zagorzałych i konsekwentnych zwo63
lenników komunizmu . Niekiedy donosiciele posuwali się jeszcze dalej, próbując
dowieść wręcz, że Białorusinów na Łotwie w zasadzie nie ma, i tym samym negując
ich prawo do posiadania własnych szkół. Starosta gminny w powiecie dyneburskim
Andris Luta argumentował, że pod koniec ХІХ w. większość miejscowych stanowili
Łotysze, którzy „częściowo zapomnieli swój język ojczysty i rozmawiają w różnych
dialektach języka rosyjskiego i pod wpływem pewnej agitacji podają się za Białoru64
sinów” . W aktach Oddziału Kultury i Oświaty Okręgu Generalnego Łotwa znajduje
się notatka zatytułowana Czy są Białorusini na Łotwie, w której czytamy m.in.:
Wcześniej z Białorusinami w ogóle nie liczono się, zarówno za czasów rosyjskich,
jak i łotewskich, i nikt nie wiedział, że na Łotwie taki naród istnieje. Również obecni
„Białorusini” nic o tym nie wiedzieli i uważali się za Rosjan, Łotyszy albo Polaków. „Białorusini” zostali tutaj odkryci dopiero w 1925 r. przez socjaldemokratyczną
i komunistyczną partię łotewskiego sejmu. Wtedy w Rosji Radzieckiej została utworzona autonomia białoruska i komuniści z Mińska zwrócili się do ryskich marksistów z prośbą o zarejestrowanie Białorusinów również na Łotwie. Białorusinami
opiekował się najbardziej marksistowski poeta Rajnis, który jako minister oświaty
dopuścił do otwarcia pierwszych szkół białoruskich (z rosyjskim jako językiem
62
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nauczania). Również Rosjanie poparli „ruch białoruski”, ponieważ ten ruch był faktycznie rosyjski. Katoliccy Białorusini uczęszczali do szkół łotewskich i nie chcieli
do rosyjskich, ponieważ tam były dzieci prawosławne i staroobrzędowcy w przeciwieństwie do szkół łotewskich w Łatgalii, gdzie dzieci uważane były za katolików.
Nowo utworzone „białoruskie” szkoły były zatem rosyjsko-katolickie, mogły przyciągać katolickie dzieci i je rusyfikować. Kiedy w 1940 r. do władzy doszli komuniści, otworzyli oni wiele nowych białoruskich szkół. Faktycznie ruch białoruski na
Łotwie jest rosyjsko-imperialny, z silnym zabarwieniem komunistycznym. Był od
zawsze wspierany z Moskwy, prawie wszyscy białoruscy działacze na Łotwie byli
komunistami, również nauczyciele. „Białoruska mniejszość” na Łotwie uchodziła
za zupełnie „czerwonych”, podobnie jak żydowska. Również teraz należy tutejszych
świadomych „Białorusinów” uznać za przyczółek Moskwy i komunizmu. Ponieważ
komuniści nie mogą tutaj często pojawiać się, zatem chcą oni ukryć się pod narodowym płaszczykiem. Polityczna niepewność wzrosła u nas, zwłaszcza w pogranicznej
Łatgalii. Kulturalnie oznaczałoby to rusyfikację i zbliżenie się do Rosji, co przecież
nie odpowiadałoby idei wielkich Niemiec. Ponowne pojawienie się „kwestii białoruskiej” wywołało wśród narodu łotewskiego bolesne wrażenie. Przecież prowadzimy
wspólną historyczną bitwę przeciwko barbarzyńskiemu wrogowi. Rosjanie zamordowali 30 000 Łotyszy i wywieźli, w Rosji wymordowano setki tysięcy Niemców,
a w tym samym czasie powstaje bastion Moskwy i Słowiańszczyzny na Łotwie. Cała
Białoruś była kiedyś zamieszkała przez bałtycko-germańskie ludy, które na przestrzeni tysięcy lat zostały zrusyfikowane. I teraz na czystych łotewskich ziemiach
coraz bardziej na zachód tworzy się nowy przyczółek rusyfikacji65.

Za słowami szły czyny. Nie należało do wyjątków szykanowanie działaczy
białoruskich przez złożoną z Łotyszy administrację cywilną i policję pomocniczą.
Doświadczali tego zwłaszcza nauczyciele pracujący w białoruskich szkołach. Część
pedagogów objęto akcją wywozu do pracy przymusowej do Rzeszy, na Ukrainę i do
Estonii. Sporządzający spisy osób podlegających wywózce pracownicy administracji
cywilnej świadomie wciągali na tę listę nauczycieli białoruskich, pomijając Łotyszy;
zdarzało się, że niektórzy nauczyciele byli zatrzymywani kilkakrotnie. Dochodziło
też do aktów szantażu i zastraszania, by zmusić pedagogów do rezygnacji z dalszej
pracy. Często Białorusinów poddawano represjom pod zarzutem sympatyzowania
lub współpracy z władzą radziecką po inkorporacji Łotwy do ZSRR. Generalna
dyrekcja oświaty, domagając się usunięcia białoruskich nauczycieli, wskazywała na
obecność w szkołach tych, którzy w przeszłości skompromitowali się taką działal66
nością . Faktem jest, że wśród nauczycieli białoruskich zdarzali się zakonspirowani
sympatycy komunizmu, nie ma jednak podstaw, by twierdzić, że stanowili liczną
grupę. Niektórzy działacze białoruscy w 1940 r. rzeczywiście zaangażowali się
w działalność publiczną, co strona łotewska odbierała jako zdradę i akt nielojalności
wobec ich państwa, warto jednak zauważyć, że współpraca z Sowietami była przez
65
66

BA, R 92/102, s. 93–96.
BA, R 92/102, s. 102.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ZRZESZENIE BIAŁORUSKIE W OKRĘGU GENERALNYM ŁOTWA (1941–1945)

111

obie strony odbierana inaczej — z białoruskiego punktu widzenia celem najważniejszym było przetrwanie narodu, zachowanie i pielęgnowanie własnej kultury w kraju
zamieszkania, a nie walka o zmianę w nim bytu państwowego.
Kierownictwo Zrzeszenia musiało bronić swoich rodaków przed zarzutami
i represjami ze strony łotewskiej. W latach 1942–1943 kierownik organizacji wespół
z inspektoratem szkolnictwa białoruskiego kilkakrotnie zabiegali u władz niemieckich o uwolnienie aresztowanych lub zatrzymanych nauczycieli białoruskich.
67
W większości przypadków interwencje takie były skuteczne .
Do aktywności białoruskiej w Łatgalii wrogo nastawieni byli również miejscowi
Rosjanie, stanowiący najliczniejszą grupę mniejszościową na Łotwie. Inteligencja
rosyjska przejawiała nastroje antykomunistyczne, w związku z czym władze III Rzeszy zgodziły się na utworzenie autonomii szkolnej dla reprezentowanej przez nich
68
mniejszości . Obiektem agitacji narodowej działaczy rosyjskich i białoruskich byli
chłopi mówiący różnymi dialektami języków słowiańskich. Oba obozy usiłowały
objąć swoją akcją szkolną jak największą liczbę osób, niezależnie od ich narodowości
i religii. Między działaczami obu nacji występowały różnice w postrzeganiu sytuacji
narodowościowej Łatgalii. Działacze białoruscy do Białorusinów zaliczali wszystkich,
którzy w domu mówili gwarą białoruską, działacze rosyjscy tymczasem tradycyjnie
uważali ludność białoruską za odłam narodu rosyjskiego. Kamieniem niezgody stali
się także staroobrzędowcy, stosunkowo liczni w Łatgalii i uważani przez działaczy
69
białoruskich za „zrusyfikowanych Białorusinów” . Kierownicy ruchu białoruskiego
próbowali nawiązać kontakt z przywódcami starowierców, by nakłonić ich do zaangażowania się w działalność białoruską. W listopadzie 1941 r. Jezawitau zwrócił się
do liderki staroobrzędowców Marii Faminy z propozycją współpracy. Przekonywał,
że starowiercy powinni zerwać z rosyjskością i zacząć deklarować narodowość białoruską, w przeciwnym razie — zdaniem Jezawitaua — w nieodległej przyszłości czeka
70
ich deportacja do Rosji . Apel prezesa BNK nie spotkał się z pozytywnym odzewem
tej społeczności, chociaż znane są pojedyncze przypadki, w których pojedynczy sta71
rowiercy zgłaszali akces do nacji białoruskiej . W Łatgalii trwała ostra rywalizacja
także o serca i dusze miejscowej młodzieży szkolnej, szkoły rosyjskie powstawały
bowiem w tym samym czasie i na tym samym terenie, co białoruskie. Z korespondencji działaczy białoruskich z niemieckimi władzami okupacyjnymi wynika, że kwestionowali oni zasadność otwierania szkół rosyjskich w miejscowościach z przewagą
72
ludności białoruskiej . Rywalizacja ta trwała przez cały okres niemieckiej okupacji
Łotwy. W czerwcu 1943 r. kierownictwo Zrzeszenia Białoruskiego apelowało do
67
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inspektora szkolnego Alaksandra Machnouskiego o intensyfikację działań w kierunku
73
neutralizacji agitacji rosyjskiej wśród ludności białoruskiej .
Na osobną uwagę zasługuje stosunek działaczy białoruskich do Polaków. Chociaż
Łatgalia była regionem, w którym występowały zwarte skupiska ludności polskiej,
znajdowała się ona w gorszej sytuacji niż Białorusini czy Rosjanie; w przeciwieństwie
do nich Polacy byli pozbawieni jakiejkolwiek autonomii. W związku z tym część
mieszkańców Łatgalii i powiatu iłłuksztańskiego, którzy przed wojną deklarowali
narodowość polską, podczas okupacji niemieckiej zaczęła figurować jako Białorusini.
Komendant posterunku policji w Iłłukszcie, Peteris Pupolis, informował, że w niektórych miejscowościach przed wojną Polacy stanowili dominującą grupę, natomiast po
74
przyjściu Niemców niemal wszyscy zapisali się jako Białorusini . Należy zaznaczyć,
że działacze ruchu białoruskiego negowali istnienie na Łotwie chłopów Polaków; przyjmowano założenie, że są to „spolonizowani Białorusini”, którym należy przywrócić
prawdziwy charakter narodowy. Zgodnie z tą koncepcją polskość na tych terenach była
reprezentowana wyłącznie przez ziemiaństwo i część duchowieństwa katolickiego.
W związku z tym działacze białoruscy nie kryli satysfakcji z tego, że niektórzy Polacy
wysyłali swoje dzieci do szkół białoruskich, traktując takie przypadki jako „powrót”
75
spolonizowanych Białorusinów na łono narodu . Tymczasem problem był znacznie
bardziej złożony, niż wydawało się działaczom białoruskim. Faktem jest, że niektórzy
rodzice Polacy decydowali się posyłać swoje dzieci do szkół białoruskich, nie czynili
tego jednak z pobudek narodowych, a wyłącznie koniunkturalnych. Z braku polskich
szkół część z nich była zmuszona oddawać swoje potomstwo do szkół obcych, rosyjskich albo białoruskich, w celu zapewnienia mu jakiejkolwiek edukacji. Oprócz tego —
jak już wspominano — wielu łatgalskich katolików miało problem z identyfikacją
narodową i deklarowało różną narodowość w zależności od bieżącej sytuacji politycznej, która w czasie okupacji sprzyjała akurat Białorusinom. Wiadomo, że w szkolnictwie białoruskim zatrudniano nauczycieli, którzy w okresie międzywojennym dali się
poznać jako Polacy. Działacze białoruscy darzyli ich jednak ograniczonym zaufaniem.
Również kierownictwo Zrzeszenia Białoruskiego odnosiło się do nich z podejrzliwo76
ścią i nieufnością, traktując jak zakamuflowaną „agenturę polską” .
W literaturze przedmiotu można spotkać pogląd, jakoby działacze Zrzeszenia Białoruskiego współpracowali z okupantem w zakresie organizacji białoruskich
oddziałów zbrojnych w służbie niemieckiej, przeznaczonych do walki z partyzantką
77
radziecką . Wątek ten wymaga szczegółowszego omówienia. Faktem jest, że okupanci wykorzystywali ludność miejscową do własnych celów obronnych. Tworzono
policję pomocniczą (Schutzmannschaft) i inne oddziały zbrojne złożone z ludności
73
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miejscowej; wcielano do nich zarówno Łotyszy, jak i przedstawicieli innych narodowości. Ogólne dowództwo sprawowali Niemcy, lecz oficerowie i podoficerowie
rekrutowali się spośród kadry przedwojennej armii łotewskiej i policji. Żołnierze tych
formacji nosili niemieckie mundury z łotewskimi znakami narodowymi. Działacze
Zrzeszenia Białoruskiego uważali, że łotewscy Białorusini nie powinni być wcielani
do tych oddziałów i w latach 1942–1944 wielokrotnie zwracali się do władz niemieckich o utworzenie formacji wojskowo-policyjnych złożonych wyłącznie z Białorusi78
nów, którymi dowodziliby oficerowie tejże narodowości . Prezes Zrzeszenia twierdził,
że brak takich oddziałów sprawia, że miejscowa ludność białoruska jest bezbronna
i łatwo pada ofiarą ataków partyzantów radzieckich. Działacz białoruski nie mijał się
z prawdą, ponieważ w 1943 r. nasiliły się napady partyzantów na wsie białoruskie
położone na południowych krańcach Łatgalii. Dochodziło nawet do ataków na szkoły
79
białoruskie, w konsekwencji czego placówki te ulegały likwidacji . Mimo starań działaczy władze okupacyjne nie wyraziły zgody na formowanie na Łotwie oddziałów
białoruskich, a młodzież białoruska nadal była wcielana do dowodzonych przez Niemców oddziałów łotewskich. Z upływem czasu zjawisko to przybrało na sile, co daje się
zauważyć zwłaszcza od połowy 1943 r., kiedy przystąpiono do formowania Łotew80
skiego Legionu SS, w szeregach którego znalazło się wielu łatgalskich Białorusinów .
W połowie 1943 r. kierownictwo Zrzeszenia Białoruskiego musiało zmierzyć się
z jeszcze jednym problemem. W obliczu przesuwającego się na zachód frontu zaczęło
napływać na Łotwę coraz więcej uciekinierów ze wschodniej Białorusi. Wiadomo, że
w roku 1943 do Rygi przybyła grupa dzieci, nad którymi opiekę powierzono Zrze81
szeniu Białoruskiemu . Ponadto kilka tysięcy Białorusinów z Okręgu Generalnego
Białorusi zostało osadzonych w zlokalizowanych na terenie Łotwy obozach pracy. Na
przełomie 1943 i 1944 r. kierownictwo organizacji było zasypywane listami od rodzin
tych ludzi, które błagały o pomoc w powrocie wywiezionych do domu. Kierownictwo poczuwało się do tego obowiązku, w związku z czym, w porozumieniu z władzami niemieckimi i działaczami białoruskimi w Mińsku, próbowało doprowadzić do
82
uwolnienia rodaków z obozów i ich powrotu do domu . 30 maja 1944 zarząd główny
Zrzeszenia zwrócił się do prezydenta Białoruskiej Rady Centralnej w Mińsku z propozycją zajęcia się tą sprawą. Postulowano przetransportowanie uwięzionych na tereny
83
Białorusi lub wcielenie ich do białoruskich formacji zbrojnych w służbie niemieckiej .
Jednocześnie kierownictwo zabiegało u władz okupacyjnych o powrót do domu łatgal84
skich Białorusinów, którzy zostali wywiezieni na roboty przymusowe do III Rzeszy .
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Warto zaznaczyć, że działacze białoruscy skupieni wokół Zrzeszenia Białoruskiego nie funkcjonowali w oderwaniu od swoich pobratymców spoza granic Łotwy.
Utrzymywano kontakty ze współpracującym z Niemcami środowiskiem białoruskim
w Mińsku, Wilnie, Berlinie, Warszawie i Pradze, co w znacznym stopniu było możliwe dzięki osobistym znajomościom Kastusia Jezawitaua, który przed wojną brał
czynny udział w białoruskim ruchu narodowym. Za sprawą tych kontaktów łotewscy
Białorusini regularnie otrzymywali z Mińska, Wilna, Berlina, Pragi i Białegostoku
prasę i literaturę w ojczystym języku. Do najbardziej zażyłych należały stosunki
85
utrzymywane z Białorusinami zamieszkującymi Litwę , szczególne znaczenie miały
jednak związki z rodakami w Okręgu Generalnym Białoruś. W grudniu 1942 r. Rygę
odwiedziła delegacja Białoruskiej Samopomocy Ludowej (BSL) — organizacji
o charakterze kulturalno-oświatowym i charytatywnym, działającej u boku generalnego komisarza Białorusi. Celem wizyty była wspólna koordynacja białoruskiej
86
akcji kulturalno-oświatowej na obszarze Komisariatu Rzeszy Wschód .
Ostatnim akordem działalności Zrzeszenia Białoruskiego w Okręgu Generalnym Łotwa był udział jego przywódców w tzw. II Kongresie Wszechbiałoruskim,
który odbył się 27 czerwca 1944 w Mińsku. W starannie wyreżyserowanym przez
okupantów przedsięwzięciu działaczy białoruskich wzięło udział czterech delegatów
87
reprezentujących Białorusinów łotewskich . Tymczasem latem 1944 r., w wyniku
ofensywy radzieckiej, Łatgalia została zajęta przez Armię Czerwoną. Położyło to
kres działalności Zrzeszenia Białoruskiego — miejscowe struktury organizacji uległy całkowitej likwidacji. Zamknięto również szkoły białoruskie, a w tym samym
czasie swoją działalność zawiesił zarząd główny organizacji w Rydze, choć miasto do października 1944 r. pozostawało pod kontrolą niemiecką. Najaktywniejsi
działacze Zrzeszenia Białoruskiego (w tym Jezawitau, Machnouski i Miranowicz)
ewakuowali się na zachód, gdzie kontynuowali swoją pracę. Dalsze losy działaczy
białoruskich na Łotwie powinny jednak stanowić przedmiot osobnego studium.
PODSUMOWANIE

W historiografii ocena działaczy białoruskich skupionych wokół Zrzeszenia Białoruskiego w okupowanej Łotwie jest niejednoznaczna. Część historyków traktuje ich
aktywność jako przejaw kolaboracji, inni widzą w Zrzeszeniu legalną organizację
prowadzącą tzw. realną politykę, której celem było chronienie ludności białoruskiej
przed represjami okupanta z wykorzystaniem formalnej lojalności wobec władz nie85
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Przedsięwzięcie to było organizowaną przez Niemców farsą polityczną mającą pokazać, że popierają dążenia niepodległościowe Białorusinów. Niemniej II Kongres Wszechbiałoruski przyniósł
pewne korzyści polityczne biorącym w nim udział działaczom białoruskim, którzy później powoływali
się na jego ustalenia. Szerzej na ten temat vide GRZYBOWSKI 2011, s. 235–237.
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mieckich oraz jej wewnętrzne wzmocnienie poprzez opanowanie wszystkich aspektów życia narodowego. Faktem jest, że powstanie organizacji było wynikiem działań
okupantów zmierzających do podsycania w społeczeństwie negatywnych nastrojów
poprzez udzielanie określonym grupom pewnych przywilejów na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej, ekonomicznej i religijnej. Umożliwienie Białorusinom prowadzenia działalności w zakresie kultury i oświaty miało rozbudzić antagonizmy
narodowościowe i tym samym przyczynić się do ułatwienia rządów na podbitych terenach. Beneficjentami tej polityki byli działacze białoruscy na Łotwie. Ważnym bodźcem do współpracy z okupantem było dążenie do narodowej emancypacji (nie tylko
na Łotwie), co miało utorować drogę do niepodległości. Nowa rzeczywistość, która
nastała w regionie po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej, z perspektywy działaczy
białoruskich oznaczała szansę na wyjście z impasu, w którym znalazł się ich ruch na
początku II wojny światowej. O współpracy z Niemcami zdecydowała zatem zimna
kalkulacja polityczna. Paradoksalnie, choć życie Białorusinów stało się w tym czasie
walką o przetrwanie, mogli się oni cieszyć względną swobodą kulturalno-oświatową
i religijną. Łatwo zauważyć, że na ogół ruch białoruski pod okupacją niemiecką cieszył
się lepszymi warunkami niż przed wojną. Przemiana jego przedstawicieli w lojalnych
„obywateli” Komisariatu Rzeszy Wschód była więc z jednej strony konsekwencją
polityki narodowościowej, którą władze Łotwy prowadziły po 1934 r., z drugiej zaś —
rezultatem stosowanej na podbitych obszarach wschodnich taktyki III Rzeszy.
Warto także podkreślić, że przywódcy Zrzeszenia Białoruskiego traktowali
swoją aktywność jako kontynuację przedwojennej działalności, której celem było
zachowanie kultury białoruskiej na Łotwie i krzewienie tożsamości narodowej
wśród ludności pogranicza białorusko-łotewskiego. Przede wszystkim chodziło
o Łatgalię, wobec której mieli własne plany, liczono się bowiem z tym, że wkrótce,
dzięki wsparciu Niemców, realne stanie się utworzenie państwa białoruskiego, a Łatgalia znajdzie się w jego granicach. Mając ten cel na uwadze, należało prowadzić
działalność kulturalno-oświatową. W warunkach wojny działacze białoruscy na
zróżnicowanym narodowościowo i kulturowo obszarze „białorutenizację” mogli jednak wprowadzać wyłącznie metodami odgórnymi i przy wsparciu okupanta. Patrząc
na te okoliczności, działania przywódców ruchu białoruskiego na Łotwie nie mogły
odnieść większego sukcesu.
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KRYWICKIJA 2017 = Krywickija runy. Cz. ІІ: Biełaruski kulturny maciaryk u Łatwii,
red. М. Каzłouski, S. Paniźnik, Міńsk 2017
LACHOUSKI 2010 = Uładzimir Lachouski, Szkolnaja adukacyja u Biełarusi padczas
niamieckaj akupacyi (1915–1918 h.), Wilno 2010
ŁOSSOWSKI 1972 = Piotr Łossowski, Kraje bałtyckie na drodze od demokracji
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okupacji przez państwa Osi w Europie, t. I, Poznań 1983
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NAJDZIUK, KASIAK 1993 = Jazep Najdziuk, Iwan Kasiak, Biełaruś uczora j siańnia,
Мińsk 1993
RAUNIEJKA 2003 = Swiatłana Rauniejka, Каnstancin Jezawitau: dziejnasć u hady wajny,
w: Hienacyd u Druhoj suswietnaj wajnie: problemy dasledawannia (u pamiać achwiar
Trascianca) red. К.Коzak, А. Litwin, U. Sidarcou, Mińsk 2003, s. 132–136
SOLOWJEW 1995 = Аleksiej Sołowjew, Biełorusskaja centralnaja rada: sozdanije,
diejatelnost, krach, Мińsk 1995
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The Belarusian Union in the General District of Latvia (1941–1945)
In the summer of 1941 Latvia was seized by Wehrmacht and, consequently, the country
found itself under the German occupation regime. Latvia’s ethnic structure was varied,
with Belarusians being one of the most numerous minority groups. Applying the principle
of “divide and rule”, the German occupation authorities were willing to grant some degree
of cultural and educational autonomy to them. The local Belarusian intelligentsia saw
this as an opportunity to consolidate their influence in Latgale, which was treated as part
of the so-called Belarusian ethnographic area. Thus, guided by cold political calculation, they
began to collaborate with the invader. In 1941 a Belarusian National Committee (Belarusian
Union from the spring of 1942) was formed in Riga and Daugavpils. In its activities
the organisation focused mainly on social as well as cultural and educational work among
people living in Latgale. It ran choirs and artistic ensembles and was involved in publishing
as well as other cultural and educational activities. In addition, attempts were made to
introduce the Belarusian language into Catholic and Orthodox churches. There were efforts to
put Belarusian nationals in various offices at lower and middle level of civilian administration
and local government in some municipalities in Latgale. However, what should be regarded
as a priority for Belarusians was the organisation of a school system in their mother tongue.
Towards the end of the German occupation of Latvia the activists of the Belarusian Union had
to take care of war refugees from Belarus. The Belarusians’ activity worried many Latvians,
because the leaders of the Belarusians in Latvia took considered a possibility of Latgale being
incorporated into Belarus in the future. For a variety of reasons the “Belarusian campaign”
in Latvia under German occupation was not very successful.
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Spadek po Janie Zygmuncie Zápolyi w skarbcu Zygmunta
Augusta. Uwagi do dziejów tzw. korony węgierskiej
ze Skarbca Koronnego*
Słowa kluczowe: Jan Zygmunt Zápolya, korona węgierska, skarbiec koronny, klejnoty, Tykocin
Keywords: John Sigismund Zápolya, hungarian crown, crown treasury, jewels, Tykocin

14 marca 1571 w Alba Iulia (węg. Gyulafehérvár) zmarł w wieku zaledwie 31 lat
Jan Zygmunt Zápolya książę Siedmiogrodu, a w latach 1540–1570 „wybrany” król
Węgier. Bezpotomna śmierć jedynego potomka Jana Zápolyi i Izabeli Jagiellonki,
najstarszej córki Zygmunta I i Bony Sforzy, oznaczała nie tylko koniec narodowej
monarchii węgierskiej i zjednoczenie ziem Korony Świętego Stefana pod berłem
habsburskim, lecz także kres planów Zygmunta Augusta związanych z przysposobieniem siostrzeńca jako potencjalnego następcy tronu Rzeczypospolitej. Wobec braku
1
własnych dzieci oraz rodzeństwa, na mocy spisanego 8 września 1567 testamentu ,
Zápolya rozdzielił pozostający w jego dyspozycji majątek między rodzeństwo matki
oraz władców imperiów habsburskiego i osmańskiego, a także najbliższych sobie
dostojników i dworzan. Nadmienić należy, że ostatnia wola Jana Zygmunta była
dokumentem o szczególnej — nawet jak na testament władcy — doniosłości. Spisując go, Zápolya zdawał sobie doskonale sprawę, że jego śmierć będzie oznaczać kres
epoki węgierskich „królów narodowych” i zapewne ta właśnie świadomość skłoniła go do rozdysponowania całej zawartości skarbca. Potraktował ją bez wyjątków
jak własność prywatną, która z jego woli miała w znakomitej większości na zawsze
* Autorka serdecznie dziękuje dr Magdalenie Piwockiej i mgr. Dariuszowi Nowackiemu z Zamku
Królewskiego na Wawelu oraz dr. hab. Markowi Janickiemu z Instytutu Historycznego UW za wszystkie cenne uwagi, które pozwoliły nadać artykułowi ostateczny kształt.
1
Testament Jana Zygmunta został opublikowany przez Gusztáva Heckenasta w 1990 r. (HECKENAST 1990), a następnie przedrukowany w roku 2005 (HECKENAST 2005). Ze względu na liczne
błędy w odczytach, zwłaszcza w przypadku nazw własnych, i nieuwzględnienie innych znanych kopii
testamentu autorka niniejszego artykułu przygotowuje własną edycję krytyczną dokumentu.
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opuścić granice Węgier. Znamienne w tym kontekście wydają się słowa obserwującego bieg wydarzeń kronikarza Ferenca Forgácha: „Ita cum gaza priscorum regum
Ungariae, regum quoque nomen sublatum est, ut fere regni et regum aequalis sit
2
conditio” . O przybliżonej wartości spadku ruchomego — a precyzyjniej, o wartości
wchodzących w jego skład i przechowywanych na zamku julijskim kosztowności —
wnioskować możemy na podstawie obszernego i ściśle z testamentem powiązanego
3
inwentarza, spisanego 16 lipca 1567 .
Pojedyncze legaty przeznaczone dla cesarza i sułtana miały rangę symboliczną
i prestiżową. Maksymilianowi II Jan Zygmunt przekazywał podarowaną sobie niegdyś przez Sulejmana Wspaniałego szablę (framea) inkrustowaną chryzolitami oraz
drugą — wysadzaną perłami z towarzyszącą jej pochwą pokrytą czarnym aksamitem,
oraz wielką czarę zdobioną starożytnymi monetami; w ostatniej woli król uwzględnił również małżonkę imperatora, cesarzową Marię, do której miały trafić ostrużyny
oraz inne mniejsze i większe kawałki złota (ramenta auri, gostianos et grana auri).
Selimowi II, w podzięce za opiekę, przeznaczył paradne siodło wysadzane perłami
i szafirami (wykonane z okazji podróży Jana Zygmunta do sułtana Sulejmana) wraz
z innymi, podobnie bogato inkrustowanymi elementami rzędu końskiego.
Liczne zapisy dotyczyły możnych współpracowników władcy, w tym przede
wszystkim kanclerza Michała Csákyiego, komendanta Waradynu Krzysztofa Hagymásyiego i podskarbiego Kaspra Békésa, wyznaczonych egzekutorami ostatniej
woli władcy, oraz dowódców armii zápolyańskiej — Krzysztofa i Stefana Batorych, a także Jerzego Bebeka, stolnika Stanisława Niżowskiego i innych dworzan
pochodzenia węgierskiego i polskiego. Przedmiotem legatów były zarówno pojedyncze kosztowności i pieniądze, jak i posiadłości. Władca nie zapomniał przy tym
o swoich poddanych, którym pro memoria zapisał złoty krzyż, należący niegdyś
do Grittiego, zapewne tożsamego z Alvisem (Lodovikiem), straconym w 1534 r.
doradcą i skarbnikiem Jana Zápolyi. Osobne kwoty przeznaczył m.in. na pomoc
najuboższym oraz rozwój stołecznego gimnazjum, któremu przekazał również cały
4
swój księgozbiór .
Niewątpliwie największy udział w schedzie po ostatnim Zápolyi mieli jednak
uzyskać najbliżsi krewni jego matki. Szczególne znaczenie miał legat dla króla polskiego. Wśród niezbyt licznych, lecz niewątpliwie spektakularnych przedmiotów
przeznaczonych Zygmuntowi Augustowi znalazły się precjoza o wyjątkowej randze symbolicznej. Przede wszystkim złota korona wraz z jabłkiem i berłem, którą
zajmiemy się osobno, a ponadto: 1) szabla (framea) ozdobiona wielkimi perłami,
2

MHH, II, 16, s. 473.
Regestrum universarum rerum aurearum, argentearum, gemmarum, unionum, perlarum,
annulorum, cathenarum, aurearum numismatum, cusorum aureorum, gosthianorum et reliquarum
rerum in auro et argento existentium apud manu magnifici Casparis Bekez cubicularii Sacrae Electae
Maiestatis Regiae... (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, s. 3–20).
4
HECKENAST 1990, s. 321, 324–325.
3
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którą władca Siedmiogrodu otrzymał od sułtana podczas spotkania na polach Sem5
linu w 1567 r. ; 2) pas rycerski (cingulum seu baltheum), również wysadzany wiel6
kimi perłami, wraz z identycznie zdobionym złotym sztyletem ; 3) złote naczynia,
w tym wielkie czary, puchary, kielich i inne lepszego od pozostałych gatunku wraz
7
z misą z masy perłowej (concha e domo gemmea facta) zdobną klejnotami ; 4) złoty
pierścień ze szmaragdem, na którym wyrzezane było drzewo z leżącym pod nim
8
psem myśliwskim ; 5) złoty pierścień z rubinem roboty Pawła Cothineusa z Kolosz9
waru ; 6) wydobyte z ziemi starożytne artefakty (przywiezione z Karansebes przez
5

Do czego doszło zresztą tuż przed spisaniem wspomnianego inwentarza i samego testamentu, bo pod
koniec czerwca 1567 r. (vide PAJEWSKI 1932, s. 214). Framea prawdopodobnie identyczna z przedmiotem
następująco opisanym w inwentarzu z 1567 r. (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 13v): „In eadem teca est iterum una spada, cuius manubrium est aureum et extremitus colore zomanch confectum, vagina nigro veluto
abductum”. Niepewność co do słuszności identyfikacji przedmiotu budzą różnice w jego opisach zawartych
w testamencie i inwentarzu. Z drugiej jednak strony, dzięki notatce na marginesie inwentarza, mamy pewność, że owa spada w istocie została przeznaczona dla polskiego władcy, natomiast wśród legatów przeznaczonych dla ostatniego Jagiellona brakuje innego przedmiotu, który można by z nią jakkolwiek połączyć.
6
W przypisach podano treść często bardziej szczegółownych zapisek inwentarzowych dotyczących poszczególnych legatów. NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 3: „Item in eadem ladula est aliud cingulum aureum rubino et turchio ornatum, cui adheret pugio, quod caesar Thurcarum in campo Zemlien
Sacrae Maiestati donavit”.
7
NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 9v: „Item in eadem ladula est [...] una magna concha e domo
gemmea, cui insunt tres rubri et pusilli lapilli in latere”. Nie udało się znaleźć żadnych przykładów,
które mogłyby jednoznacznie świadczyć, że wzmiankowana domus gemmea to w istocie masa perłowa,
a dokładniej — określenie to nie figuruje w żadnym z przejrzanych w trakcie kwerendy słowników
i tekstów źródłowych; zaznaczyć również należy, że powtórzony kilkakrotnie w inwentarzach masy
spadkowej po Janie Zygmuncie zapis tego wyrażenia nie budzi żadnych wątpliwości paleograficznych.
Zdecydowałam się zatem na literalne rozumienie zwrotu jako „dom klejnotu”. Prawdopodobieństwo, że
to właśnie miał na myśli autor inwentarza z 1567 r., który w partiach opisu kosztowności był wzorem
dla analogicznych partii pozostałych inwentarzy, zwiększa następująca okoliczność: w zachowanej
w aktach nuncjatury polskiej liście przedmiotów, które dotarły z Siedmiogrodu do Warszawy w sierpniu
1571 r. (AV, NPol. V, k. 181), znajduje się naczynie identyfikowane, jako należące niegdyś do św. Stefana; jego opis nie dotyczy jednak charakterystyki pucharu, któremu przypisana została taka sama proweniencja, opisanego w inwentarzu z 1567 r., a także w późniejszych inwentarzach skarbca koronnego,
określonego jako „vas seu instrumentum potorium, inductum cum lapidibus praetiosis et margaritarum
matre”; co jednak istotne, w inwentarzu z 1567 r. owa concha e domo gemmea facta sąsiaduje z poculo
sancti Stephani (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 9v).
8
NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 3: „Item in eadem scatula extat unius annulus aureus, cui unus
magnus smaragdus inest, in quo arbor fragi et canis venaticus sunt insculpti”.
9
NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 3v: „Item in eadem ladula sunt viginti novem annuli rubino ornate, duo ex his sunt maiores, reliqui minores”; do pozycji odnosi się następująca notatka marginalna: „Ex
his unus maior Maiestati Sacrae Regi Poloniae datus”. Ibidem, k. 13: „Item in eadem ladula est aurum
pro collo unius equi, quod est ex antiquitatibus per Staphanum Kemni allatis; item in eadem ladula est
maleus aureus cuius manubrium nigro coreo, czapa vocato, est obductum, in cacumine manubri rubinum unum, in fine etiam extat rubinus [...]; item eadem ladula est una parva amphora aurea, bokalÿ
vocata, quae operculum non habet [...]”.
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Stefana Kemena10), a wśród nich złote naczynia i takież bransolety (circuli aurei)11.
Polskiemu władcy przypadła zaocznie także odziedziczona przez Jana Zygmunta
po królowej Bonie część tzw. sum neapolitańskich (z wyłączeniem kwoty należnej
agentowi Zápolyi w tej sprawie, Camillowi de Russis, do spłacenia której testator
12
zobowiązał swojego spadkobiercę) .
Część masy spadkowej pozostała po rozdysponowaniu wszystkich legatów,
spłaceniu długów oraz opłaceniu kosztów związanych z pochówkiem, a stanowiąca
w istocie (jak wynika z inwentarza z 1567 r.) znakomitą większość różnej wartości
mobiliów przechowywanych na zamku w Alba Iulia, miała przypaść trzem ciotkom
władcy — Annie, Zofii i Katarzynie Jagiellonkom. W dziale tym pominięta została
natomiast Jadwiga margrabina brandenburska, córka Zygmunta I z pierwszego mał13
żeństwa z rodzoną siostrą Jana Zápolyi — Barbarą . Co istotne, Jan Zygmunt nie
zdecydował się rozdzielić kosztowności między ciotki, traktując zapis na ich rzecz
całościowo. Przysporzyło to spadkobierczyniom dodatkowych, nieprzyjemnych
komplikacji, do czego jeszcze wrócimy. Jagiellonki miały otrzymać m.in. biżuterię
kobiecą, a zatem wszelkie kosztowności, naszyjniki, zawieszenia, pierścienie i łańcuchy ozdobione perłami, pasy inkrustowane klejnotami, korale, złote łańcuchy oraz
wszelkiego rodzaju złote przedmioty ozdobione perłami lub klejnotami, jak również
pozbawione tego rodzaju dekoracji, a ponadto złote fragmenty, pochodzące — jak
można się domyślać — ze zdestruowanych kosztowności, wreszcie też inne drobiazgi poza złomem srebrnym (przeznaczonym m.in. na rzecz miejscowej szkoły).
Znaczną część legatu Jagiellonek stanowiły stroje należące niegdyś do królowej Izabeli, a także wszystkie inne znajdujące się w posiadaniu Jana Zygmunta kobiece
szaty, sprzęty i ozdoby łoża (w tym bielizna pościelowa), ozdoby powozów oraz
14
wszelkie przechowywane na zamku w Alba Iulia tapiserie .

10

Prawdopodonie tożsamy ze Stefanem Kemenem, dworzaninem konnym Ludwika Jagiellończyka, służącym w Karansebes i wzmiankowanym w 1525 r. (vide DIR, II, 2, s. 513, 515).
11
Inwentarz z 1567 r. szczegółowo wymienia wszystkie te przedmioty (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502,
k. 7v): „In hoc scrinio continentur antiquitates in terra inventa, instrumenta videlicet aurea, quae Stephanus
Kemni ex partibus Karanseb attuleret. Inter haec est anphora magna aurea pedibus carens; item est anphora parva aurea eiusdem formae; item est anphora aurea priore minor et fracta; item est una anphora parva
perfracta ex auro albo eiusdem formae; item sunt tres aurei circuli retorti; item sunt octo opercula aurea
unius formae, quorum singulo ordine unum alio est minus; item sunt circuli aurei tredecim pro minibus,
sex horum sunt unius formae, duo quoque unius formae et in unum sunt connexi, quinque horum circulorum sunt variorum formarum, quae in auream virgam sunt connexa; item est unus circulus aureus retortus;
item sunt vasa aurea duo, singula cum duobus ansis, quorum unum perfractum et tritum”.
12
Fragment testamentu zawierający legat dla Zygmunta Augusta: HACKENAST 1990, s. 321.
13
O pominięciu tym dowiadujemy się z listu Zygmunta Augusta do Jadwigi, wysłanego z Warszawy 21 sierpnia, w którym król pisze o swoim przykrym zaskoczeniu decyzją testatora (Jagiellonki, III,
s. 195). Na marginesie dodać należy, że on sam, we własnym testamencie, również najstarszej siostry
nie uwzględnił (vide uwagi na ten temat w: Testament 1975, s. XV)
14
HECKENAST 1990, s. 324.
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W kwietniu 1571 r. do Siedmiogrodu wyruszyło uroczyste poselstwo na czele
z wojewodą podolskim Mikołajem Mieleckim, z zadaniem reprezentowania władcy
polskiego w czasie ceremonii pogrzebowych i dopilnowania w jego imieniu reali15
zacji testamentu księcia Siedmiogrodu . Pod koniec czerwca, kiedy to dokonano
16
podziału masy spadkowej między głównych spadkobierców , misja Mieleckiego
zakończyła się sukcesem — choć, jak zaznaczył sam poseł, nie obyło się bez trudno17
18
ści . Poselstwo, które powróciło do Warszawy na początku sierpnia 1571 r. , przywiozło jedynie niektóre z kosztowności zapisanych Zygmuntowi Augustowi, o czym
dowiadujemy się z avvisi nuncjusza papieskiego Vincenzo dal Portico, wysłanych
19
z Warszawy do Rzymu 15 sierpnia . Donosił on o ogromnej wartości spadku, który
w samej części przeznaczonej dla Zygmunta Augusta miał mieć według niektórych
wartość 500 tys. talarów (czemu król zaprzeczał, utrzymując, że nie osiąga nawet
80 tys.). Informator stwierdzał przy tym, że część przypadająca królewnie Annie
jest dopiero oczekiwana („vi resta il legato, della infanta, che sara presto qua che e
20
di valore di 70 in 80 millia tallari”) . Co jednak najistotniejsze, do wiadomości tej
dołączona została osobna karta, zawierająca dokładny wykaz przywiezionych kosz21
towności (vide Aneks 1) . Jak wynika z jej treści, Mielecki, wobec niemożności
zabrania ze sobą całego transportu, zdecydował się w pierwszej kolejności dostarczyć przedmioty najcenniejsze lub szczególnie spektakularne.
Wśród wymienionych przez nuncjusza kosztowności znalazły się te znane z zapisów testamentowych, przede wszystkim złote insygnia, a także m.in. wspomniana
15

Vide list Franciszka Krasińskiego do Łukasza Podoskiego, Warszawa, 15 maja 1571 (Akta, III,
s. 30–31) oraz tegoż do Adama Konarskiego, Warszawa, 23 maja 1571 (ibidem, s. 48–49); KOWALSKA
1975, s. 759. Cf. list Zygmunta Augusta do Jadwigi Jagiellonki, Warszawa, 7 lipca 1571 (Jagiellonki, III,
s. 183) oraz list od nieznanego nadawcy do Zofii Jagiellonki, Warszawa, 10 lipca (w liście podana błędna
informacja, że poselstwo Mieleckiego wyruszyło dopiero 19 maja, co jest niepodobieństwem wobec
faktu uczestnictwa Polaków w pogrzebie 23 tego miesiąca (cf. np. EOE II, s. 454), zapewne więc autor
listu popełnił omyłkę, pisząc o terminie majowym, zamiast kwietniowego; analogicznie należałoby
uznać, że poprzedzający poselstwo Mieleckiego dworzanin królewski Andrzej Owadowski wyruszył
z Polski jeszcze w marcu, cf. Jagiellonki, III, s. 186; o wysłaniu Owadowskiego rychło po nadejściu
wiadomości o śmierci Jana Zygmunta wspomina Zygmunt August w liście do Łukasza Podoskiego adresowanym z Warszawy 23 maja, vide Akta, III, s. 37). O zamiarze wysłania posłów do Siedmiogrodu
Zygmunt August zawiadamiał cesarza Maksymiliana II już 5 kwietnia (vide Akta, II, s. 358–360).
16
NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 167. Wtedy też przekazane zostały przedmioty zapisane przez
Jana Zygmunta cesarzowi i jego małżonce, o czym dowiadujemy się z wysłanego 3 lipca listu egzekutorów testamentu do Maksymiliana II (vide MHH B, II, s. 478–480).
17
KOWALSKA 1975, s. 759. O problemach z odebraniem spadku informuje Mikołaj Mielecki Zofię Jagiellonkę w liście wysłanym z Warszawy 7 sierpnia (Jagiellonki, III, s. 193).
18
Mielecki do Warszawy dotarł zapewne krótko przed 7 sierpnia, vide list Mikołaja Mieleckiego do
księżnej Zofii, Warszawa, 7 sierpnia 1571 (Jagiellonki, III, s. 193).
19
Kwerenda w zbiorach watykańskich była możliwa dzięki pobytowi na stypendium Fundacji
Lanckoronskich w Rzymie w lutym 2014 r.
20
AV, NPol. V, k. 179.
21
AV, NPol. V, k. 181.
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sułtańska szabla i cztery z antycznych amfor. Poza nimi wykaz uwzględnia szereg
przedmiotów nieobecnych wśród pierwotnie legowanych królowi polskiemu, które na
jego własność przejść zatem musiały wbrew woli testatora. Porównanie wspomnianej
listy i testamentu, w zestawieniu ze znacznie bardziej precyzyjnym (zwłaszcza w partii dotyczącej legatu przeznaczonego dla Jagiellonek) inwentarzem mobiliów Jana
Zygmunta z 1567 r., wraz z naniesionymi nań marginaliami informującymi o osobach,
do których trafić miały konkretne przedmioty, pozwala stwierdzić, że latem 1571 r.
do Warszawy jako własność ostatniego Jagiellona trafiły kosztowności legowane nie
jemu samemu, lecz jego trzem siostrom. Jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii rozwiewa sporządzony jeszcze w Alba Iulia wykaz zatytułowany Res adiudicatae Sacrae
Regiae Maiestati aestimatae, zawierający — jak sam tytuł wskazuje — przedmioty
królowi „przysądzone”. Obejmuje on rzeczy, których znaczną część — przede wszystkim obiekty charakterystyczne — bez wahania możemy identyfikować z przeznaczonymi, zgodnie ze świadectwem inwentarza z 1567 r., dla Zofii, Anny i Katarzyny.
22
Należą do nich: czara z jaspisu inkrustowana pozłacanym srebrem , złoty ołtarzyk
23
24
25
z wizerunkiem Marii , puchar zwany św. Stefana , puchar z tamaryszku , mała sol26
27
niczka z chalcedonu , złoty wąż , uzda ozdobiona trzydziestoma siedmioma czerwo28
29
30
31
nymi bullami , srebrna uzda , solniczka z jaspisu , trzy lwie pazury , zestaw szpil32,
22

„Patera lata, seu cheze, ex jaspide facta, cuius labia et ima pars ex argento deaurato extat” (NLA
HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 9v).
23
„Altare aureum parvum, in quo Beate Mariae Virginis imago est” (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502,
k. 9v).
24
„Poculum sancti Stephani regis, ex osse albo aut lapide paratum et in aurum connexum” (NLA
HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 9v). Vide także przypis 7.
25
„Poculum ex radice arboris tamariscus vocatae confectum, cuius mia pars est deaurata et cum
superiore parte in argentum coniunctum” (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 10v).
26
„Salinum parvum ex calcedonia confectum, cuius pedes in argentum deauratum sunt coniuncti et
in vertice [...] habetur” (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 10v).
27
„Serpens aureus collo hominis gestari solitus, qui in medio perfractus existit” (NLA HA, Cal. Br.
21, nr 502, k. 12).
28
„Cathena pro naso unius equi aut frenum parvum, cuius bullae extant funiculo rubeo et eisdem
bullis insunt unionis rubris triginta septem, almadini appellati” (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 13).
29
„Cathena argentea pro naso unius equi aut frenum, cuius ornamentum ad nasum pendens est aureum et in ornamento extant quindecim parvi late gemanti decimus sextus gemantus excidit” (NLA HA,
Cal. Br. 21, nr 502, k. 13).
30
„Salinum unum ex lapide jaspidis paratum” (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 13v).
31
„Tres ungues leonis, quos complectitur argentum” (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 13v).
32
W wykazie dokładnie: „[acus] in usum cementi — 30 fl. in moneta” (vide Aneks 2, przypis d), co
odpowiada pozycji w inwentarzu, w której opisane zostały trzy szpile służące zapewne nawleczeniu na
nie kolejnych, ozdobnych: „Tres acus in usum cementi: una existum acus 18, singulae sunt aureae et hae
in catenam argenteam sunt connexe; altera acus habet in se 24 harum acuum — finis dumtaxat est ex
auro et in pellem zemes sunt assutae; tertia complectitur 34 acus et finies dumtaxat sunt ex auro et
in pellem nigram zemes sunt assutae. Ad has sunt tres capides probatorii — duo lati, unus orbicularis”
(NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 18v).
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złoty zegar słoneczny33; portret Castalda (najpewniej Giovanniego Battisty, kondotiera
34
35
w służbie Habsburgów, zasłużonego w walkach z Osmanami) oraz „smoczy język” .
Część kosztowności należała do grupy przedmiotów nieobjętych rzeczonym inwentarzem, jednak uwzględnionych na osobnej liście (Res extraditae extra inventarium).
36
37
Należą do nich ołtarz ex gamalione oraz puchar z jaspisu . W przypadku pozostałych — dotyczy to głównie, choć nie wyłącznie, pomniejszych klejnotów i broni —
jednoznaczna identyfikacja jest z różnych względów niemożliwa.
W tym kontekście warto postawić pytanie o sprawcę opisanej wyżej „korekty”
działu spadkowego. Zważywszy, że w transporcie wyprzedzającym dostarczenie
zasadniczej części legatu znajdowały się przedmioty pierwotnie przeznaczone dla
sióstr Zygmunta Augusta, a także, że przynajmniej do połowy czerwca władca nie
posiadał żadnych informacji o przebiegu poselstwa Mieleckiego i o prowadzo38
nych przez niego negocjacjach , można uznać, że inicjatorem „korekty” był sam
wojewoda podolski. Zauważyć jednak należy, że pomysł uszczuplenia przydziału
Jagiellonek, choć nie wyszedł od samego króla, najwyraźniej został przez niego
zaakceptowany, skoro zagarniętych w ten sposób przedmiotów siostrom nie oddał.
Jak się zresztą wydaje, w ten sposób ucierpiały nie tylko one. Wśród res adiudicatae
znajdujemy bowiem również „libellus perlis lapidibusque ornatus ex veluto nigro”
39
oraz „libri in universum cum bullis argenteis” , podczas gdy — jak pamiętamy —
cały księgozbiór Zápolyi po jego śmierci miał przejść na własność szkoły w Alba
Iulia. Przesłanka ta, w połączeniu z podaną przez Forgácha, zapewne nieco przesadzoną informacją, że sami egzekutorzy mieli zagarnąć dla siebie w monecie więcej,
niż zostało im zapisane (skutkiem czego wartość ich części spadku przewyższyć
40
miała wartość części Jagiellońskiej ), świadczy, że biorący udział w podziale schedy
nader swobodnie interpretowali nie dość precyzyjne dyspozycje Zápolyi.

33

„Compassum aureum in formam libelli quadrangularis, colore nigro et albo zomanch depictum,
in cuius ex una — aquila, ex altera partibus serpens habetur” (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 18v).
34
„Imago Castaldi ex argento inaurato fuso” (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 19v); DE CARO
1978.
35
„Lingua draconis, quae complectitur argentum” (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 19v). Smocze
języki w rzeczywistości były skamieniałymi zębami rekina kopalnego z oligocenu i miocenu (LETKIEWICZ 2006, s. 475).
36
„Altare ex gamalione, in quo crucifixum est” (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 53). Termin
gamalio jest zapewne tożsamy z terminem gamalium, określającym prawdopodobnie kameę. Vide
SŁŚP, IV, s. 22; WEYSSENHOFF-BROŻKOWA 1991, s. 36.
37
„Poculum ex jaspide, quod complectitur argentum deauratum cum operculo argenteo, quod olim
fuit Gritti” (NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 53v).
38
Na brak jakichkolwiek wiadomości z Siedmiogrodu Zygmunt August skarżył się Łukaszowi Podoskiemu, prosząc go zarazem o przysłanie ewentualnych informacji, w liście wysłanym z Warszawy
13 czerwca 1571 (Akta, III, s. 75).
39
NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 33.
40
MHH, II, 16, s. 465.
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Taki obrót sprawy stał się dla Jagiellonek źródłem rozgoryczenia i ochłodził
jeszcze i tak oziębłe ich kontakty z bratem. Na sprawę rzuca światło korespondencja. O przywłaszczeniu jakiejś części spadku przeznaczonego dla księżnej brunszwickiej (a także, co ciekawe, pominiętej przez Jana Zygmunta Jadwigi) wspomniał
w liście do Zofii referendarz koronny Stanisław Sędziwój Czarnkowski. Sama
Jagiellonka najwyraźniej żaliła się na wyrządzoną jej przez brata niesprawiedliwość we wcześniejszym, niestety nieznanym mi liście. Czarnkowski obiecywał
wprawdzie, że podejmie starania w celu odzyskania należnego majątku, sam jed41
nak najwyraźniej wątpił w skuteczność takich działań . O trudnościach z przejęciem legatu wspominała również druga z sióstr, Katarzyna, żaląc się w liście
pisanym już po zgonie brata, że gdyby nie decyzja Zofii o wysłaniu własnego posła
do Hustu (gdzie czasowo składowane były legaty, o czym niżej), z pewnością od
42
brata niczego by nie uzyskały . Opinia ta była z pewnością przesadzona, skoro
sam władca informował siostry o poczynionych na ich rzecz zapisach, zważywszy jednak na wcześniejsze pretensje księżnej brunszwickiej — w jakimś stopniu
zrozumiała. Jak można domniemywać, niechęć Zygmunta Augusta do rozstania
z pomnożonym przez Mieleckiego majątkiem wynikała nie tylko ze szczególnego
zamiłowania do cennych i kunsztownych przedmiotów, z którego monarcha był
powszechnie znany, lecz także z podzielanej przez jego otoczenie obawy o nieodwracalne rozproszenie dziedzictwa Zápolyów. Tak przynajmniej wnioskować
można z relacji złożonej królowej szwedzkiej przez Wawrzyńca Rylskiego, który
sprawował pieczę nad interesami Katarzyny na polskim dworze. Rylski doniósł
mianowicie, że jeden z obecnych u boku władcy dostojników radzić miał wręcz
wykluczenie księżnej brunszwickiej z udziału w schedzie. Przewidywał bowiem,
że po jej bezpotomnej śmierci majątek spadkowy odziedziczy pasierb Juliusz, syn
Henryka II z pierwszego małżeństwa z Marią księżniczką wirtemberską. Wobec
prawdopodobieństwa realizacji takiego scenariusza na dworze polskim nie miano
złudzeń co do możliwości odzyskania legatu węgierskiego. Jak mówiono: „nie
43
będą Niemcy głupi jako Węgrzy, żeby mieli co wydać” .
Obawy przed nieodwołalnym zatraceniem części zápolyańskiego majątku wynikały zapewne m.in. z tego, że wraz z nim w ręce Jagiellonów wrócić miało to, co
pozostało ze szczególnie bogatej wyprawy królewny Izabeli, w której skład wchodziły złoto, srebro, szlachetne kamienie, perły, klejnoty i inne kosztowności łącznej
44
wartości 38 tys. złotych węgierskich . W 1539 r. Izabela zabrała z pewnością z Kra41

„Wiemci, jako to WKM było ciężko doległo i jest co za prawdę i samego mnie, chociaż ja nic tam
do tego nie mam. Ale cóż rzec? Jest bratem WKM a mnie panem; musim na to pilno baczyć”, pisał
Czarnkowski, wcześniej napomykając, że Jadwiga postanowiła poprzestać na połowie należnej jej
części (Frankfurt nad Odrą, 2 lutego 1572, Jagiellonki, III, s. 207–208).
42
List Katarzyny do Zofii, Stegeborg, 29 lipca 1572 (Jagiellonki, III, s. 262).
43
List Katarzyny do Zofii, Stegeborg, 22 sierpnia 1572 (Jagiellonki, III, s. 267).
44
Zwrot posagu i wiana żyjącym przedstawicielom najbliższej rodziny w przypadku bezpotomnej
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kowa również rzeczy przeznaczone do użytku codziennego i urządzenia komnat,
45
takie jak szaty, tkaniny ozdobne czy zastawę .
Po sfinalizowaniu z końcem czerwca 1571 r. rozdziału majątku Zápolyi między
spadkobierców część Jagiellońska (z wyłączeniem przedmiotów zabranych przez Mieleckiego) została tymczasowo zdeponowana w przygranicznym zamku w Huszcie,
46
u ujścia rzeki Riki do Cisy . W celu dostarczenia do Rzeczypospolitej reszty schedy
Zygmunt August, w imieniu własnym oraz sióstr Anny i Katarzyny, wysłał pod koniec
września kanonika włocławskiego i sekretarza królewskiego Wawrzyńca Goślickiego
oraz koniuszego przemyskiego Stanisława Broniowskiego. Towarzyszył im plenipo47
tent Zofii, Mikołaj Wilhelm von Wangen . Zważywszy, że potwierdzenie wydania
masy spadkowej pełnomocnictwo Zygmunta Augusta i Jagiellonek zostało wystawione i podpisane przez egzekutorów testamentu w Huszcie 26 października 1571,
48
wysłannicy musieli dotrzeć z cennym transportem do Warszawy przed końcem roku .
kiwania w tym zakresie wyraził Zygmunt August w liście do Maksymiliana II adresowanym 5 kwietnia 1571, wydając dodatkowe dyspozycje swoim przedstawicielom na dworze cesarskim — biskupowi
poznańskiemu Adamowi Konarskiemu i sekretarzowi królewskiemu Łukaszowi Podoskiemu (Akta, II,
s. 358–360, 361–364; vide też kolejny list do Maksymiliana II z 18 kwietnia z prośbą o umożliwienie
wysłannikom królewskim działań na terenie zajętym przez wojska habsburskie — ibidem, s. 382–383,
oraz wytyczne dla Łukasza Podoskiego z 24 kwietnia w tej samej sprawie, ze wzmianką o żywionej
przez Zygmunta Augusta obawie, by spadku po siostrze i siostrzeńcu nie spotkał los podobny do losu
schedy po królowej Bonie — ibidem, s. 393–393). Jak zaznaczono w kontrakcie ślubnym, wyprawa
królewny przewyższała wyraźnie swą wartością wyprawy innych Jagiellonek, w czym szczególny
udział miała Bona (AGAD, MK, 55, k. 241, 245v; BK, rkps 218, k. 201–204; vide też POCIECHA
1958, IV, s. 220; DUCZMAL 2000, s. 186–188). Jak relacjonował Stanisław Aichler w liście adresowanym 12 stycznia 1539 z Krakowa do biskupa warmińskiego Jana Dantyszka: „Fertur hisce liberalibus diebus Isabellam ad maritum profecturam, cum serenissima mater preciosissimum et admirandum
ornatum adparari iam curavit, adeo, ut saepius dicat, pro reginula Hedvigi, sponsum venisse quidem
excellentissimo suam longe cum ditissimo apparatu discessuram” (BCz, rkps 1597, s. 454).
45
Wyobrażenie o tym, co składać się mogło na to wyposażenie, daje wyprawa przeznaczona dla
królewny Katarzyny, wychodzącej w 1562 r. za mąż za Jana Finlandzkiego (vide Jagiellonki, III,
s. 311–326).
46
W liście do Zofii wysłanym z Warszawy 17 sierpnia Mielecki tłumaczył się niemożnością odbycia tak długiej podróży z tak wielkim transportem, na który składać się miało wiele wozów (Jagiellonki,
III, s. 193).
47
Vide NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 153; list Franciszka Krasińskiego do Zofii Jagiellonki, Warszawa, 20 września 1571 (Jagiellonki, III, s. 199). O udziale Wangena vide również BUES 2017, s. 27.
48
Vide NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 90r–v, 140v oraz wystawiony w Warszawie dokument
Wangena potwierdzający odbiór już wydzielonej dla Zofii części spadku, datowany 10 stycznia 1572:
NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 54r–v. Podkanclerzy koronny Franciszek Krasiński w liście z 27 stycznia tego samego roku informuje księżnę brunszwicką, że najszybciej jak to było możliwe wysyła do niej
jej posła, który brał udział w wyprawie po spadek, wraz z wozami zawierającymi należny jej przydział
(Jagiellonki, III, s. 203). Dłużej — zapewne ze względów logistycznych — na swój dział czekała Katarzyna, która 22 sierpnia 1572 poinformowała mimochodem Zofię, że spadek jeszcze nie dotarł (vide
Jagiellonki, III, s. 268).
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Jak wspomniano, legat dla trzech ciotek Jan Zygmunt potraktował w testamen49
cie zbiorczo, bez wskazania, co konkretnie której z nich przeznacza . Do imiennego podziału kosztowności dojść miało zatem dopiero w Warszawie. Rezultat
okazał się przypadkowy i w konsekwencji niezbyt dla zainteresowanych satysfakcjonujący. Według przywoływanego wyżej sprawozdania Rylskiego pełnomocnikom
50
Zofii i Katarzyny kazano rzucać losy . To w istocie lekceważące z punktu widzenia
królewien traktowanie doprowadziło do wymiany korespondencji, w której wspomniana została jeszcze przywieziona z Siedmiogrodu gemma z wizerunkiem kró51
lowej Bony . Pierwotnie gemma ta przypadła królowej szwedzkiej. Ostatecznie
52
jednak Katarzyna odstąpiła ją Zofii, której szczególnie zależało na tej pamiątce .
Zapisy testamentowe poczynione na rzecz Zygmunta Augusta oraz wykaz
kosztowności przejętych przez ze schedy należnej Jagiellonkom pozwalają na przynajmniej częściowe odtworzenie sumy przedmiotów, które w 1571 r. trafiły do prywatnego skarbu króla. Trudno wyrokować jednak, na ile lista ta jest kompletna, nie
można bowiem wykluczyć, że po dotarciu do Warszawy całego transportu z Hustu
nie wydzielono z części należnej królewskim siostrom jeszcze jakichś kosztowności.
Na marginesie należy również nadmienić, że Zygmunt August, pragnąc wyciągnąć
możliwie największe korzyści z przypieczętowanej śmiercią siostrzeńca likwidacji
narodowej monarchii węgierskiej, podjął starania o pozyskanie dodatkowych, nie
tak oczywistych profitów. Z relacji Forgácha dowiadujemy się o przybyłym do Alba
Iulia w połowie sierpnia 1571 r. poselstwie tureckim, którego jednym z zadań było
wyjaśnienie wątpliwości narosłych wokół starań króla polskiego o uzyskanie poparcia sułtana dla dalszych roszczeń. Jagiellon bowiem, powołując się na prawa wyni49

„Przytem wzmiankuję WM po siostrzynemu i najuprzejmiej — pisała Zofiia do Jadwigi w liście
adresowanym z 3 września 1571 z Schöningen — że JM król polski [...] pisać do nas raczył, iż siostrzeniec nasz, wojewoda i obrany król węgierski świętej i sławnej pamięci, nam i dwom najukochańszym
siostrom naszym, paniom Katarzynie królowej szwedzkiej i Annie królewnie polskiej, testamentem
swoim spólnie coś zapisał” (Jagiellonki, III, s. 196).
50
List Katarzyny do Zofii, Stegeborg, 22 sierpnia 1572 (Jagiellonki, III, s. 267).
51
Jak się wydaje, list dotyczy kamei z wizerunkiem królowej, będącej elementem złotego zawieszenia: („Item est monile, aureum pendulum papiro involutum, in quo ex gammalione imago reginae
Bonae est exsculpta”, NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 4v). Być może jest ono identyczne z jedną
z dwóch gemm z popiersiem Bony autorstwa Gian Giacoma Caraglia. Z dwóch znanych klejnotów
z portretem Bony mogłoby chodzić raczej o wcześniejszą podobiznę, przechowywaną w Bibliotece
Ambrosiana w Mediolanie (nr inw. 284) — vide WOJCIECHOWSKI 2000, s. 51–52; WOJCIECHOWSKI 2017, s. 360–361. Intaglio portretowe w krysztale górskim lub leukoszafirze, zapewne wykonane
ok. 1538/1539 r., mogłoby trafić do Izabeli Jagiellonki nawet w jej posagu w roku 1539. Drugi klejnot — kamea w sardonyksie z datą 1554 przechowywana w Metropolitan Museum of Art w Nowym
Jorku (nr inw. 17.190.896) — został najpewniej zamówiony do celów propagandowych, nie jako prezent dla córki. PIWOCKA 2012 sugeruje, że mógłby być darem dla Filipa II z okazji jego ślubu z Marią
Tudor, w lipcu 1554 r. Trzeba ponadto brać pod uwagę jeszcze inną, niezachowaną lub nierozpoznaną
gemmę. Na temat znaczenia terminu gamalio vide przypis 36.
52
List Katarzyny do Zofii, Stegeborg, 22 sierpnia 1572 (Jagiellonki, III, s. 267–268).
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kające ze związków krwi, miał żądać wydania mu czterech tysięcy cetnarów srebra
wydobywanego ze złóż zlokalizowanych nieopodal stolicy Siedmiogrodu. Cała
akcja poniosła fiasko, ponieważ Selim II nakazał swojemu wysłannikowi w pierwszej kolejności wyjaśnić, czy rzeczywiście i w jakim stopniu obaj władcy byli spokrewnieni, po drugie zaś — czy będący przedmiotem roszczenia majątek pochodził
od rodziców zmarłego, czy przynależał samemu królestwu; w tym drugim przypadku
sułtan orzekł, że winien on pozostać w skarbcu. Zdecydowany opór w tej kwestii
stawili również sami Węgrzy. Oburzony sytuacją kronikarz, który zresztą wcześniej
53
wspomagał polskie poselstwo w trakcie dzielenia spadku , całą akcję uznał za prze54
jaw wyjątkowej chciwości i nikczemności Zygmunta Augusta .
*

7 lipca 1572 — zaledwie nieco ponad rok po śmierci Zápolyi — z życiem rozstał się
również ostatni Jagiellon. Przechowywana w zamku tykocińskim wspaniała kolekcja kosztowności, wraz z wcieloną do niej schedą węgierską, na mocy testamentu
spisanego 6 maja 1571 (niewątpliwie pod wpływem wrażenia wywołanego śmiercią zaledwie trzydziestoletniego siostrzeńca) przejść miała formalnie na własność
trzech sióstr Zygmunta Augusta, które ustanowione zostały głównymi i w zasadzie jedynymi spadkobierczyniami. Zgodnie z poczynionymi zapisami wyłącznie
w sytuacji, w której władcy zdarzyłoby się przeżyć wszystkie trzy Jagiellonki, dziedzictwo to przejść miało na własność Rzeczypospolitej, „ku pospolitej potrzebie,
55
nie ku czyjej inszej i ku ozdobie potocznej, potrzebnej a uczciwej” . Dyspozycje
majątkowe zawarte w ostatniej woli króla, pozbawiające de facto opustoszały skarb
nadziei na istotny zastrzyk finansowy, wzbudziły niepokój dostojników Królestwa,
skutkujący wstrzymaniem egzekucji testamentu, na co wielokrotnie żaliły się kró56
lewny . Mimo prób podejmowanych przez Annę nie udało jej się objąć faktycznej

53

Vide list Zygmunta Augusta do Ferenca Forgácha z podziękowaniami za położone w tej sprawie
zasługi, Warszawa, 12 sierpnia 1571 (Akta, III, s. 141–142).
54
MHH, II, 16, s. 475–476.
55
Testament 1975, s. 28–29. Należy zaznaczyć, że powyższe twierdzenie, zakładające, że scheda
po Zygmuncie Auguście została przekazana siostrom z nieograniczonym prawem dysponowania odziedziczonym majątkiem, a Rzeczypospolitej przypaść miała wyłącznie w przypadku, gdyby władca przeżył wszystkie swoje siostry, stoi w sprzeczności z powszechnie przyjętym w historiografii przekonaniem, jakoby Jagiellonki miały otrzymać spadek po bracie tylko dożywotnio. Zgodnie z tym drugim
poglądem po śmierci jednej z sióstr odziedziczony przez nią po Zygmuncie Auguście majątek miał
przejść na własność dwóch pozostałych, następnie ostatniej z żyjących, a po jej zgonie na własność
państwa polsko-litewskiego, co wykluczało możliwość dziedziczenia. Teoria taka nie znajduje jednak
w mojej opinii uzasadnienia. Temat ten zasługuje na osobną uwagę.
56
Jak stwierdził Wawrzyniec Rylski w liście do Zofii, „jeszcze żadnego nie słyszał, który by co
dobrego o tym testamencie mówił” (Jagiellonki, IV, s. 32). Niesprawiedliwa wydaje się supozycja Stanisława Nahlika, jakoby niechęć do testamentu ostatniego Jagiellona wynikała z faktu nieuwzględnieDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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kontroli nad zapisanym sobie i siostrom majątkiem57. Fiaskiem zakończyły się też
58
podobne starania księżnej brunszwickiej . W tej sytuacji na marginesie warto odnotować postanowienia interesującego skądinąd testamentu zmarłej w 1575 r. Zofii,
który w partii odnoszącej się do dziedzictwa jagiellońskiego miał charakter wyłącznie symboliczny. Testatorka poczyniła w nim osobny zapis dla Rzeczypospolitej,
której postanowiła oddać m.in. dwie korony prywatne Zygmunta Augusta — tzw.
szwedzką i węgierską, oraz należącą niegdyś do niego część spadku po Zápoly59
iach . Trzecia z sióstr, Katarzyna, w swym testamencie w ogóle nie wspomniała
60
o schedach po bracie i siostrzeńcu .
W ciągu kilkunastu lat po śmierci ostatniego Jagiellona skarb tykociński ulegał stopniowemu umniejszeniu i rozproszeniu. Czerpano z niego m.in., przygotowując oprawę
królewskiego pogrzebu i koronacji Henryka Walezego, a samej Annie w czerwcu
61
1574 r. udało się wydobyć z niego zapisane jej przez brata klejnoty . O korzystanie czy
wręcz grabież majątku po zmarłym poprzedniku szlachta — która przyzwyczaiła się już
62
myśleć o tykocińskiej kolekcji, jak o skarbie publicznym — oskarżała Stefana Batorego, czemu zresztą dawny doradca Jana Zygmunta Zápolyi zdecydowanie zaprzeczał
63
w swoich testamentach . Nie wiadomo jednak, czy wśród pożyczonych i zastawionych
nia w nim nikogo z senatorów ani dworzan (vide Testament 1975, s. XV). Postawę dostojników należałoby raczej rozpatrywać w kategoriach odpowiedzialności za stan państwa.
57
Połowicznym sukcesem Anny było odebranie we wrześniu 1572 r. od sekretarza zmarłego monarchy, Stanisława Fogelwedra, kluczy do piwnic tykocińskich i znajdujących się w nich skrzyń oraz
inwentarzy składowanych tam rzeczy, a także opieczętowanie skarbu w obawie przed narastającymi
zakusami senatorów i szlachty, vide BOGUCKA 2009, s. 92–100. Obie kwitacje: Jagiellonki, IV,
s. 266–267; FRANASZEK, URBAN 1992, s. 31–34.
58
Na ten temat vide PIROŻYŃSKI 1991, s. 107–108.
59
„Verum enimvero binas coronas, unam ex Ungaria allatam, alteram a Loiciis per fratrem regem
emptam omniaque alia Ungarica, quae testamento regis Ungariae electi Sigismundo Augusto cessere,
tum omnem apparatum et ornamenta eiusdem regis Augusti ad usum equitandi ornandosque equos ex
puro auro, gemmis et margaritis confecta ac conspicua legat, dat et deputat ad thesaurum regni perpetuo
in eo habenda, orans et obstantes sorores suas, ut exemplo suo de his praemissis, ut et sortes suas in eum
locum conferant neque quicquam ex istis sibi usurpant” (PIROŻYŃSKI 1991, s. 122–123; PIROŻYŃSKI 2004, s. 144–145).
60
Vide KUTAŚ 1994, s. 111–116.
61
KOPERA 1904, s. 78–80.
62
W czasie sejmiku proszowickiego 1584 r. Krzysztof Zborowski podnosił w alarmującym tonie:
„Nie mniejszego też to obmyślawania rady zdrowej potrzebuje skarb Tykociński, aby się Rplta tego
dowiedziała, gdzie skarb koronny, gaza Regni Poloniae z Tykocina podziała się” (SRP, XVIII, s. 377).
63
W testamencie spisanym w 1584 r. Batory zaznaczał: „Thesaurum (ut vocant) Tekocinensem,
etiam inter tot et tam praegnantes Reipublicae redo. Ex quibus si quae pauca et viliora erogata aut
in usum Serenissimae Reginae extradite sunt, in chartis scripta sunt: boni consulant hanc meam persimoniam, nec quemque eo nominee vexent, aut fidem in dubium vocent: nam in mea propria cura fecerunt nec ullus sine mea praesentia concrectavit” (ELEMENTA, XXIII, s. 272; vide też testament
z 12 maja 1585 w: Akta Metryki, s. 294). Do owych niezbyt wartościowych rzeczy należały: „szabla
złotem oprawna z kamieńmi, brajcarów 4, z tej król Stefan żelazo wziął, a oprawę panom Batorem daDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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w tym okresie przedmiotów (z których jakąś część następnie odzyskano) znajdowało się
64
cokolwiek z kosztowności przybyłych z Siedmiogrodu .
Skarb tykociński, a wraz z nim scheda węgierska, został wcielony do skarbca
koronnego zapewne w 1581 r. Było to konsekwencją wydania przez Annę Jagiellonkę
65
w tym samym roku aktu zrzeczenia się majątku odziedziczonego po bracie . Niestety
znakomitej większości precjozów należących niegdyś do Zápolyi nie sposób identyfikować z konkretnymi pozycjami w inwentarzach skarbca koronnego, co wynika przede
wszystkim z ich lakoniczności i jednolitej konwencji opisów w nich zawartych, a niekiedy także z utrudniającej orientację wielości terminów określających poszczególne
przedmioty w językach polskim i łacińskim oraz z braku konsekwencji w ich stosowaniu. Możemy pokusić się o rozpoznanie pojedynczych przedmiotów. Poza insygniami
dotyczy to przede wszystkim wspominanego już pucharu wiązanego ze św. Stefanem,
który wzmiankowany jest w rewizjach skarbca koronnego z lat 1607, 1609/1611 i 1632,
a brak go w inwentarzu z 1669 r. i następnych, co prawdopodobnie oznacza, że padł
ofiarą czystki uczynionej w skarbcu przez abdykującego króla Jana Kazimierza. Drugim przedmiotem z listy, który znajdujemy w inwentarzach z lat 1607, 1609/1611 oraz
1632, jest inkrustowana turkusami i rubinami szabla turecka (czyli wyżej wspomi66
nana framea spod Semlinu) . Problemy z identyfikacją nie oznaczają oczywiście, że
pozostałe przedmioty w ogóle nie trafiły do skarbca koronnego albo że szybko zostały
z niego zabrane, w inwentarzach znajdujemy bowiem liczne przykłady kosztowności
niewątpliwie pochodzenia węgierskiego, których genezy można by się dopatrywać
właśnie w spadku po Zápolyi. W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić
na przedmioty składowane luzem (nieprzechowywane w fachach ani w skrzyniach)
w przedostatnim z lustrowanych w 1607 r. pomieszczeń, wśród których znalazły się
insygnia, puchar, wspomniana szabla, a także — co również, jak się wydaje, symptomatyczne — szabla i pierścienie wydobyte ze skarbca przez Stafana Batorego i podaro67
wane zapewne bratankom . Zauważyć również należy, że wśród objętych w posiadanie
przez ostatniego Jagiellona w 1571 r. skarbów znajdowały się przedmioty, które — jako
68
przeznaczone do bieżącego użytku — mogły trafić prosto do królewskich komnat .
no” (przykładowo inwentarz 1607, MYŚLIŃSKI 2007, s. 164); „Drugi [pierścień — K.G.] z diamentową tabliczką z smelcem białem; trzeci z rubinową tabliczką podługowatą, te obadwa panom Batorem
dano” (inwentarz 1607, ibidem, s. 165).
64
Jakkolwiek można się domyślać, że z tego właśnie źródła pochodziły dwa pierścienie, które Stefan Batory podarował zapewne bratankom, oraz szabla, z której dla siebie zatrzymał głownię, rodzeństwu przekazał zaś oprawę. Vide przypis 63.
65
Decyzja ta była następstwem złożenia przez Annę w 1576 r. wymuszonego zobowiązania do rezygnacji z roszczeń do spadku (tekst zrzeczenia w: Jagiellonki, IV, s. 252–254). Vide uwagi Feliksa
Kopery dotyczące daty rocznej wydania nieznanego nam dziś dokumentu: KOPERA 1904, s. 81–82.
66
MYŚLIŃSKI 2007, s. 164, 189, 219, 257.
67
Vide MYŚLIŃSKI 2007, s. 164–166, 189–191. Vide przypis 63.
68
Możliwość taka dotyczy m.in. charakterystycznych i przez to łatwych do identyfikacji, a nieistniejących w inwentarzach skarbca plansz do gry w szachy i kości czy solniczek (cf. Aneks 2).
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*

Obecność w przywiezionej do Warszawy schedzie po Zápolyach insygniów królewskich skłania do podjęcia na nowo tematu tzw. korony węgierskiej i roli, którą rzekomo
69
odegrała ona w koronacji Stefana Batorego . Korona ta — wraz z należącymi do niej,
również szczerozłotymi, jabłkiem zwieńczonym krzyżykiem i berłem ozdobionym
u góry listkami — po raz pierwszy została wymieniona w inwentarzu skarbca z 1607 r.,
a następnie, z odnotowaniem jej postępującej destrukcji, pojawiała się we wszystkich
70
kolejnych spisach aż do ostatniego, sporządzonego w roku 1792 . Po zajęciu Krakowa
przez wojska pruskie w czasie insurekcji kościuszkowskiej insygnium podzieliło los
najcenniejszej części przechowywanego na Wawelu skarbu Rzeczypospolitej, który
wywieziony został przez Wrocław do Berlina. W 1809 r. na rozkaz króla Fryderyka
Wilhelma II wszystkie korony zostały rozebrane. Dwa lata później uzyskane w ten
71
sposób klejnoty przeznaczono na sprzedaż, natomiast kruszec uległ przetopieniu .
Informacje źródłowe na temat losów tzw. korony węgierskiej, poza zawartymi
we wspomnianych inwentarzach skarbca koronnego, są niestety nader znikome,
co zapewne przyczyniło się do powstania opartej na niepewnych, a niekiedy błędnych przesłankach hipotezy na temat roli, którą miała odegrać w historii Królestwa. Informacja dotycząca odziedziczonego po Zápolyach insygnium pojawia się
w relacji Jeana Choisnin, sekretarza kardynała Jeana de Monluc, opisującego okoliczności śmierci Zygmunta Augusta i pierwsze czynności podjęte w celu dopełnienia przy zmarłym wymaganych przez ceremoniał żałobny obrzędów. Ponieważ
śmierć zastała monarchę w Knyszynie i — jak relacjonował Choisnin — brakowało możliwości szybkiego i bezpiecznego sprowadzenia właściwych insygniów
z Krakowa, obecni przy królu dostojnicy zmuszeni byli sięgnąć do prywatnego
skarbca ostatniego Jagiellona. Referendarz koronny Stanisław Sędziwój Czarnkowski sam przyoblekł zmarłego w szaty, na głowę nałożył mu koronę, w prawą
72
dłoń wsunął berło, w lewą zaś — jabłko . Korona owa — jak głosi francuska
69

Zagadnienie tzw. korony węgierskiej nie cieszyło się dotąd większym zainteresowaniem. Więcej
uwagi tematowi temu poświęcili wyłącznie Feliks Kopera, Jerzy Lileyko, a także w formie bardziej
popularnej, Michał Rożek (KOPERA 1904, LILEYKO 1987, ROŻEK 1987). W najnowszych publikacjach poświęconych polskim insygniom i klejnotom doby nowożytnej temat korony węgierskiej występuje jedynie marginalnie lub jest zupełnie nieobecny. Sytuację tę doskonale odzwierciedla artykuł poświęcony stanowi i perspektywie badań nad polskimi insygniami koronnymi autorstwa Ewy Letkiewicz,
w którym trzem przechowywanym w skarbcu koronnym koronom prywatnym: szwedzkiej, węgierskiej
i moskiewskiej, poświęcony został zaledwie jeden krótki akapit (vide LETKIEWICZ 2008, s. 67).
70
Informacje o uszkodzeniu korony po raz pierwszy pojawiają się w inwentarzu 1669 r. (vide MYŚLIŃSKI 2007, s. 276). Lepiej zachowały się pozbawione ażurowych elementów berło i jabłko; to
ostatnie zresztą, jak wnioskujemy z zapiski inwentarzowej, przed rokiem 1737 włożone zostało do pudła, w którym przechowywana była corona reginalis (vide MYŚLIŃSKI 2007, s. 373).
71
Szczegółowo o okolicznościach zniszczenia polskich insygniów vide ESTREICHER 1935.
72
Vide Fragmentum Commentarii rerum sub interregno a morte Sigismundi Augusti regis usque ad
coronationem Stephani primi in Polonia gestarum, w: Jagiellonki, III, s. 384.
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relacja — wraz z przechowywanymi w tej samej szkatule berłem i jabłkiem, sta73
nowić miała schedę po niedawno zmarłym „królu Janie z Węgier” . Insygnia te
przywiezione zostały najpewniej nazajutrz po zgonie z zamku tykocińskiego przez
kasztelana kamienieckiego Hieronima Sieniawskiego i marszałka nadwornego
litewskiego Mikołaja Radziwiłła Sierotkę, wysłanych tam celem opieczętowania
74
skarbca . Francuska relacja jest w tym miejscu cokolwiek myląca, wzmiankuje
bowiem — jako spadkodawcę — króla Jana, który w naturalny sposób kojarzył się
badaczom z Janem Zápolyą, nie zaś z jego synem. Na to, że Choisnin miał jednak
na myśli Jana Zygmunta, wskazuje użyty przez niego przysłówek dernier, określający śmierć władcy węgierskiego jako nieodległą w czasie. Takim trudno byłoby
zaś nazwać zgon Zápolyi seniora, który nastąpił przeszło trzydzieści lat wcześniej.
Na marginesie należy przypomnieć, że Zygmunt August nie był przecież bezpo75
średnim spadkobiercą Jana Zápolyi .
Fakt, że korona węgierska nie spoczywała jeszcze wówczas w skarbcu koronnym, lecz w prywatnym skarbcu Zygmunta Augusta, posłużył jako jedna z przesłanek do wysunięcia przez Feliksa K o p e r ę hipotezy o wykorzystaniu tego insygnium
w czasie ceremonii koronacji Stefana Batorego. Zasłużony badacz połączył pochodzącą od Świętosława Orzelskiego wzmiankę o tym, że po przybyciu księcia siedmiogrodzkiego do Krakowa podskarbi wielki koronny Hieronim Bużeński udaremnił
otwarcie skarbca, celem wydobycia regaliów na koronację, ze znacznie późniejszą,
zamieszczoną rzekomo (o czym dalej) w inwentarzu z 1792 r. informacją, jakoby ta
76
właśnie korona posłużyła przy koronacji króla w 1576 r. Hipotezę Kopery — nie
powołując się jednak na jej autora — już jako pewnik przedstawił, a następnie rozbudował Jerzy L i l e y k o, wysnuwając dodatkowy, skądinąd logiczny wniosek, że
skoro Batory wobec niemożności dostania się do skarbca koronnego zmuszony był
sięgnąć do prywatnego skarbu Jagiellonów, to samo musiała zrobić Anna Jagiellonka,
77
a zatem i ona koronowana została jakąś prywatną, niezidentyfikowaną koroną .

73

„... furent contraincts lesdicts seigneurs à ladicte ceremonie se server de la couronne sans diademe du roy Jehan de Hongrie dernier mort, duquel il avoit herité, et des autres aornemens royaux qui se
trouverent dans son coffret, et luy furent baillez lesdicts aornemens le jour après qu’il mourut, en la
sorte que s’ensuit” (CHOISNIN 1823, s. 30).
74
Vide KRAUSHAR 1895, s. 439. Sam Choisnin informuje natomiast, że ciało króla zostało już
z insygniami wystawione na widok publiczny właśnie następnego dnia po śmierci (CHOISNIN 1832,
s. 30).
75
Do powstałego w historiografii zamieszania przyczynił się również zasłużony badacz dziejów
skarbca koronnego Feliks Kopera, który, relacjonując sprawę spadku, prawidłowo określił moment
śmierci wspomnianego przez Choisnina władcy węgierskiego, nazywał go jednak konsekwentnie Janem, nie Janem Zygmuntem Zápolyą (KOPERA 1904, s. 68–70). Na tej zapewne podstawie o koronie
węgierskiej już jednoznacznie jako dziedzictwie zmarłego w 1540 r. króla Jana pisali Jerzy Lileyko
(LILEYKO 1987, s. 89) i Michał Rożek (ROŻEK 1987, s. 80–81).
76
KOPERA 1904, s. 70.
77
LILEYKO 1987, s. 89.
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Lileyko w swoich stwierdzeniach posunął się jeszcze dalej, dążąc do bliższego
wyjaśnienia genezy odziedziczonego przez Zygmunta Augusta insygnium. W swoim
wywodzie w charakterze argumentu przywołał wizerunek Ludwika Andegaweńskiego, namalowany na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVIII w.
przez Marcello Bacciarellego do galerii wizerunków królewskich w Pokoju Marmurowym zamku warszawskiego. W wizji artysty Ludwik ma na głowie insygnium
wyraźnie przypominające koronę św. Stefana, którą od XI w., z nielicznymi wyjątkami, koronowani byli kolejni władcy Węgier. Na tej podstawie badacz stwierdził,
że najwyraźniej Bacciarelli przedstawił Ludwika właśnie w tzw. koronie węgierskiej,
która w takim wypadku — na co argumentem miał być ten sam obraz — musiała
zostać z woli Jana Zápolyi zaprojektowana na wzór świętej korony Królestwa
78
Węgier .
Przyjrzyjmy się jednak koncepcjom Kopery i Lileyki krytycznie, wracając do
wydarzeń okołokoronacyjnych z roku 1576. Przywoływany już Orzelski, który drobiazgowo opisał zamieszanie panujące w stolicy Rzeczypospolitej bezpośrednio po
przybyciu do niej Batorego, rzeczywiście informuje o niechęci, z jaką w pierwszej
chwili podskarbi Bużeński odniósł się do pomysłu umożliwienia zwolennikom
79
elekta dostępu do skarbca . Dalej jednak stwierdza: „Wczorajsi posłowie, wróciwszy od podskarbiego, donieśli, że chory i stawić się nie może [w Krakowie — K.G.],
żadnego zdania stale się nie trzyma i zgodzi się na wszystko, cokolwiek w Krakowie postanowione będzie, albowiem tyleż ile wszyscy dba o dobro publiczne. Skoro
nadejdzie czas przepisany na koronacją, wszystko, czego potrzeba będzie, znajdzie
w skarbcu. Podskarbi prosił przy tem, aby pamiętano na jego zasługi i nie zanie80
chano je wynagrodzić” . Dalej Orzelski dodaje, że świadectwo wierności Bużeń81
skiego Batoremu i infantce Annie wystawił osobno także synowiec podskarbiego .
O dokonanej przez dostojnika wolcie Kopera wprawdzie wspomina, nie uznając jednak tej informacji za ważącą, Lileyko natomiast całkowicie ją pomija. Jak widać, nie
ma żadnego racjonalnego powodu, by wątpić, że podskarbi zgodnie z własną deklaracją ostatecznie wydał insygnia. Przemawia za tym po pierwsze milczenie obfitych
źródeł z epoki, których autorzy, w tym dobrze poinformowani Orzelski i Jan Dymitr
82
Solikowski , raczej nie przemilczeliby okoliczności tak wyjątkowej z punktu widze78

LILEYKO 1987, s. 89. Taka interpretacja również w nowym katalogu malarstwa w Zamku Królewskim w Warszawie (JUSZCZAK, MAŁACHOWICZ 2007, s. 52–53, poz. 17), a także w jego poprawionej i uzupełnionej wersji angielskiej (JUSZCZAK, MAŁACHOWICZ 2013).
79
ORZELSKI, III, s. 89; SRP, XXII, s. 549.
80
ORZELSKI, III, s. 96–97; SRP, XXII, s. 554.
81
ORZELSKI, III, s. 97; SRP, XXII, s. 554.
82
Co istotne Solikowski, opisując zarówno samą ceremonię, jak i poprzedzające ją wydarzenia
związane z przyjazdem Batorego do stolicy, wspomina o odmowie przybycia do Krakowa udzielonej
przez właściwego koronatora — prymasa Jakuba Uchańskiego, co z punktu widzenia prestiżu przyszłego władcy było podobnej rangi despektem, jak domniemana odmowa wydania regaliów, o czym jednak
Solikowski ani słowem nie wspomina (vide SOLIKOWSKI 1855, s. 28–29).
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nia ceremoniału koronacyjnego, po drugie zaś to, że sam Bużeński po zwolnieniu
z podskarbiostwa — o co, zaznaczmy, sam zabiegał — objął w 1579 r. prestiżową
83
kasztelanię sieradzką . Z pewnością nie mógłby liczyć na ten przejaw łaski kró84
lewskiej (wzbogacony roczną pensją wysokości 1500 zł zapisaną na żupach ),
gdyby u progu rządów przyczynił się walnie do uszczerbku majestatu Batorego —
uszczerbku tym większego, gdyby dojść miało do koronacji koroną przeznaczoną dla
królowej małżonki.
Całkowitym nieporozumieniem jest natomiast druga przesłanka, na której
bazuje hipoteza Kopery — z punktu widzenia samego autora nawet ważniejsza —
czyli rzekoma wzmianka inwentarzowa z 1792 r. Pisząc o ostatniej rewizji skarbca,
badacz korzystał bowiem nie z samego inwentarza, lecz z jego oblaty w księdze
ziemskiej krakowskiej, wydanej przez Ambrożego G r a b o w s k i e g o, w rzeczywi85
stości będącej regestem właściwego dokumentu . Co więcej Grabowski, publikując
spis, opatrzył go własnymi komentarzami, nie zaznaczając ich odrębności od tekstu
źródła. Nieświadomy tego Kopera uznał połączone teksty za jeden spójny zapis źró86
dłowy . Różnice między edycją Grabowskiego a inwentarzem widać m.in. w przypadku opisu korony węgierskiej. Do jego pierwotnego tekstu, który w oblatowanym
regeście został nie tylko skrócony, ale i zniekształcony, dodano komentarz: „Korona
87
[...], którą królowie Ludwik i Stefan Batory koronowani byli” . Informacja ta, choć
nie pochodziła z dokumentu, niewątpliwie była emanacją wcześniejszej tradycji —
której ślady odnajdujemy na przykład w osiemnastowiecznych pamiętnikach pry88
masa Władysława Łubieńskiego — polegającej na logicznym powiązaniu korony
węgierskiej z władcami w jakiś sposób z Węgrami związanymi.
Osobnego komentarza wymaga teza Jerzego Lileyki o tożsamości tzw. korony
węgierskiej z koroną wyobrażoną na osiemnastowiecznym wizerunku Ludwika
Andegaweńskiego, niewątpliwie nawiązującą do korony św. Stefana. Jak się wydaje,
w tym przypadku punktem wyjścia wnioskowania było autorytatywne stwierdzenie
83

BODNIAK 1937, s. 156; Urzędnicy, X, s. 124.
BODNIAK 1937, s. 156.
85
Vide KOPERA 1904, s. 70; cf. GRABOWSKI 1822, s. 319–324; GRABOWSKI 1830, s. 371–378.
86
Na ten temat vide SKOWRON 1999, s. 182. Co ciekawe, Kopera, przytaczając tekst inwentarza
1792 r. i powołując się przy tym na publikację Grabowskiego, pominął informację o rzekomych koronacjach Ludwika i Batorego koroną węgierską (vide KOPERA 1904, s. 229–230).
87
GRABOWSKI 1820, s. 320; GRABOWSKI 1830, s. 372; cf. Inwentarz skarbca z 18 kwietnia
1792 r., w: SKOWRON 1999, s. 190.
88
Pod datą 25 sierpnia 1764 Łubieński zapisuje, że miał okazję zobaczyć na zamku korony i inne
klejnoty Rzeczypospolitej przywiezione z Krakowa do Warszawy, wśród nich zaś „węgierską po Ludwiku” (ŁUBIEŃSKI 1895, s. 78). Znacznie bardziej rozbudowana wersja tej tradycji przekazana została przez Józefa Łepkowskiego, który, nie podając źródła, stwierdził, że spoczywająca niegdyś
w skarbcu korona miała zostać wyciągnięta z grobu św. Stefana na koronację Władysława Warneńczyka, następnie wykorzystano ją zaś przy koronacji Batorego, zresztą na własne życzenie króla, który
w ten sposób chciał oddać cześć swojemu patronowi (ŁEPKOWSKI 1862, s. 85–86).
84
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uczonego: „Oczywiście, trzeba z góry odrzucić możliwość sięgania przez Bacciarellego, czy nawet jego dysponenta Stanisława Augusta, do tak odległego wzoru, jakim
89
była owa węgierska korona koronacyjna” . Co szczególnie zaskakujące, autorowi nie
przeszkadzało, że korona na obrazie w zasadzie w ogóle nie przypomina regalium,
które znamy z zapisu testamentowego i opisów inwentarzowych. Na ich podstawie
stwierdzić możemy, że insygnium po Janie Zygmuncie miało — w przeciwieństwie do
świętej korony Węgier — postać korony otwartej, „filigranowej roboty” (jak czytamy
w inwentarzu z 1792 r.), a zatem prawdopodobnie ozdobionej osadzonymi na obręczy
90
ażurowymi fleuronami, utworzonymi ze złotych, łączonych ze sobą drucików . Była
ona kameryzowana ośmioma klejnotami — czterema dużymi, prostokątnymi, szlifowanymi w tablice szafirami oraz czterema takiego samego kształtu, być może mniejszymi balasami (czyli spinelami — minerałami przypominającymi swoją różowo- lub
91
92
bladoczerwoną barwą rubiny) , z których szlifowany był tylko jeden . Rażącą niezgodność pomiędzy opisami inwentarzowymi a koroną ukazaną na głowie Ludwika
Węgierskiego zauważa zresztą sam Lileyko, tłumacząc ją jednak brakiem precyzji
rewizorów i możliwymi naprawami korony przeprowadzonymi na polecenie Stani93
sława Augusta, a polegającymi na wymianie klejnotów . Zwłaszcza ten ostatni argument wydaje się nietrafiony, zważywszy, że ostatni inwentarz, zawierający opis korony
zasadniczo nieróżniący się od wcześniejszych (choć nieco bardziej szczegółowy), spisany został ponad dwadzieścia lat po namalowaniu wizerunku króla Ludwika.
Przeświadczenie badacza o tym, że Bacciarelli namalował jedną z koron przechowywanych na Wawelu podbudowane było ze wszech miar prawdopodobnym
domysłem, że artysta oglądał klejnoty przywiezione z Krakowa do Warszawy na
94
koronację Poniatowskiego , czego dowodzić ma odwzorowanie innych opisanych
w inwentarzach regaliów na pozostałych przedstawieniach z warszawskiego pocztu.
W sytuacji, w której między koroną z obrazu Bacciarellego i opisami inwentarzowymi zachodzą zasadnicze, trudne do wytłumaczenia różnice, należałoby rozważyć
jednak najprostszą w istocie możliwość, mianowicie, że Ludwik w założeniu miał
89

LILEYKO 1987, s. 89.
W inwentarzu z roku 1792: „Korona czwarta, węgierska: szczerozłota, robota filigranowa, po
wierzchu w jednym cyrkule robiona, któren cyrkuł przyozdabiają po wierzchu kwiaty, także filigranowej roboty, a ośm części między któremi dwie połamane, które fragmenta znajdują się w papierze, których ułomków, małe z większemi licząc, jest osim w tymże pudle schowanych przy koronie” (SKOWRON 1999, s. 190).
91
Vide LETKIEWICZ 2006, s. 417; SP XVI, I, s. 290.
92
W testamencie wspominane są wyłącznie duże szafiry (maiores saphiri) bez wymienienia ich
liczby; na tej podstawie można ostrożnie domniemywać, że te właśnie klejnoty wizualnie dominowały
(s. 321). W inwentarzu z 1607 r. znajdujemy opis podobny, bogatszy jednak w szczegóły: „Czwarta
corona węgierskiey roboti w ktorey kamieni szafirów większych 4, a rubinow 4” (MYŚLIŃSKI 2007,
s. 167).
93
LILEYKO 1987, s. 89.
94
Na ten temat vide KOPERA 1904, s. 226.
90
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zostać przedstawiony po prostu w koronie św. Stefana, którą faktycznie koronowano go na władcę Węgier. Na to, że Bacciarelli, portretując Andegawena, postanowił ukazać go w oryginalnym, jedenastowiecznym (choć przecież nie wiernie
odwzorowanym) regalium, wskazywać może również charakterystyczne przekrzywienie złotego krzyżyka przymocowanego na krzyżujących się obłękach. Wydaje
się zatem nie ulegać wątpliwości, że — wbrew opinii Lileyki — artysta mógł nawiązywać bezpośrednio do korony św. Stefana, która jako tradycyjny symbol władzy
nad Królestwem Węgier była wielokrotnie przedstawiana w ikonografii, również
95
osiemnastowiecznej . Na marginesie zauważyć można, że uzasadnienia nie znajduje także pomysł, jakoby Jan Zápolya miał zlecić sporządzenie kopii korony św.
Stefana w sytuacji, gdy od roku 1529 do śmierci sam był depozytariuszem przekazanego mu przez Sulejmana oryginału.
Otwarta pozostaje kwestia genezy tzw. korony węgierskiej. W powoływanej
wyżej liście dołączonej do wysłanych do Rzymu w sierpniu 1571 r. avvisi insygnium
określone zostało słowami: „corona, qua regina coronata est”, co pozwala wiązać
je z osobą Izabeli Jagiellonki. Źródła z epoki nie przekazują niestety informacji,
96
jaka korona wykorzystana została w czasie ceremonii koronacji Izabeli . Już sam
fakt, że korona ta podlegała podziałowi testamentowemu, wskazuje, że mimo roli,
którą — jeśli wierzyć przekazanej przez nuncjusza informacji — odegrała w cza97
sie inauguracji władzy Jagiellonki, traktowana była jako insygnium prywatne . Jak
można zatem domniemywać, wykonana została specjalnie z okazji wspomnianej
uroczystości. Sformułowania użyte w dwóch chronologicznie najbliższych opisywanym wydarzeniom inwentarzach skarbca: „korona węgierskiej roboty” (inwentarz z 1607 r.) oraz „diadema Hungarici operis” (inwentarz z roku 1609/1611 r.,
98
a za nim inwentarze z lat 1632, 1659) , skłaniają do wniosku, że koronę wykonano
raczej na Węgrzech niż w Polsce.

95

Korona św. Stefana widnieje przykładowo na kilku portretach Marii Teresy Habsburg pędzla
Martina van Meytensa, namalowanych w latach pięćdziesiątych XVIII w., a także na monetach (za pomoc w odnalezieniu tych przykładów dziękuję mgr. Marcinowi Boguszowi z Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego).
96
Endre Veress sugeruje, że Izabela koronowana została koroną św. Stefana (VERESS 1901, s. 48),
co jednak uznać należy za zabieg fabularny, ponieważ źródło, które w tym miejscu przywołuje — czyli
Rerum gestarum inter Ferdinandum et Iohannem Hungariae reges, lib. II, Ioannesa Zermegha — w obrazowym opisie ceremonii towarzyszących zaślubinom na temat samej koronacji podaje jedynie co następuje: „Altero die, qui fuit Dominica Invocavit, rex cum regina templum ingrediuntur, sacra fiunt, regina diademate insignitur, iurat uterque in fidele et sacrosanctum ius matrimonii” (SRH, II, s. 413).
97
Po zawarciu 19 lipca 1551 układu w Alba Julia, na mocy którego Izabela w imieniu niepełnoletniego syna zrzekła się praw do Węgier na rzecz Habsburgów w zamian za księstwa opolskie i raciborskie oraz odszkodowanie finansowe, doszło do przekazania insygniów monarszych dowódcy wojsk
austriackich Giovanniemu Battiście Castaldo (PAJEWSKI 1932, s. 73–74; vide też DZIUBIŃSKI 2005,
s. 205).
98
MYŚLIŃSKI 2007, s. 167, 171, 200, 231.
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ANEKSY

Pisownia została uklasyczniona w zakresie użycia dyftongów, usunięcia niemego
h, zamiany y użytego w funkcji i na i (np. cristallinus zamiast crystallinus; clipeus
zamiast clypeus), przy czym zachowano swoiste formy wyrazowe (np. smuragdum
(=smaragdum), patina (=patena)); skróty, których rozwinięcie nie pozostawia wątpliwości, rozwiązano bez zaznaczania; wtręty pochodzące z języków wernakularnych
skursywizowano; na oznaczenie florenów wprowadzono skrót fl; miejsca nieczytelne
lub zniszczone, o ile to możliwe, odtworzono w nawiasach kwadratowych, a w razie
niemożności rekonstrukcji oznaczono wielokropkiem ujętym w taki sam nawias;
błędy pisarza poprawiono w nawiasach ostrych. Użycie wielkich i małych liter oraz
interpunkcję zmodernizowano.
ANEKS 1

ASV, NPol. V, k. 81
[Lista przedmiotów przywiezionych do Warszawy w sierpniu 1571 r.]
[k. 81]
1 corona, qua regina coronata est;
1 sceptrum aureum;
1 pomum aureum;
60 patinas parvas et magnas;
40 orbes, una 30 Portugalensium valoris;
30 ahena parva et magna cum tegumento aureo;
4 urnae aureae;
1 annulus, in quo adamas est;
2 annuli adamante inducti;
1 annulus smuragdum habens pretiosum;
a
b
8 brachialia seu manilia aureis filis ligata, qu[ae] [...] non ponunt, quae sunt
c
4000 ducatorum valori[s] ;
4 aurei tripides;
4 magnae medaiae, ut vocant, adamante, rubino et smaragdo ornatae, magnitudine
excellenti, quae aliquot milibus ducatorum aestimatae;
4 magnae, antiquae et vetustae amphorae;
2 vitrea cristallina lapidibus praetiosis ornata et inducta;
d
e
1 aure<a> pelv<is> cum oenophorio;
a

Ubytek w papierze obejmujący zapewne również początek wyrazu przeniesionego do następnej

linii.
b
c
d
e

Nieczytelne ze względu na zagięcie karty.
Ubytek w papierze.
W rękopisie: auream.
W rękopisie: pelvim.
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1 vas seu instrumentum potorium inductum cum lapidibus praetiosis et margaritarum
matre, quo usus fuit Sanctus Stephanus;
1 gladius, vulgo sabel, quo usus fuit imperator Turcarum, vagina smaragdis et rubinis
tota est circum ornata et inducta, estimataeque 16 000 ducatorum;
f
1 pugio in quo capulus ex meris lapidibus pr<ae>tiosis , quos turcos vocant, factus
est, vagina autem ex [k. 181v] auro et lapidibus praetiosis inducta; hunc pugionem
g
imperator dono dedit regi, cum aditaret cum ipso Sigetum ;
h
cingulum, in quo duarum palmarum latitudo est lapid[dibus] praetiosis excellente
i
ornatum, quo usus est rex V[ladislaus] ;
j
k
pusigan est genus [...] clavae speciem prae se ferens, g[...] idem inductum est lapidibus praetiosis;
puniale cum vagina aurea lapidibusque praetiosis ornata;
l
instrumentum equestre cum torque, quod excellen[te] lapidibus praetiosis est ornatum.
ANEKS 2

NLA HA, Cal. Br. 21, nr 502, k. 32–33
[k. 32r]
Res adiudicatae Sacrae Regiae Maiestati, aestimatae
Item libellus perlis lapidibusque ornatus ex veluto nigro, aestimatus tribus fl. Ungaricorum;
item portiones catenae aureae, aestimatae quinquaginta quatuor fl. Ungaricorum;
m
item pugio cum vagina aurea , cuius manubrium est osseum, rubinis et turhinis ornatum, aestimatum quadraginta fl. Ungaricorum;
item altare aureum, in quo effigies Beatae Mariae, aestimatum centum quadraginta
octo item Ungaricorum;
item patera ex iaspide, argento deaurato circumdata, aestimata viginti fl. in moneta;
item instrumenta argentea ad astronomiam pertinentia, aestimata quindecim fl.
in moneta;
item poculum ex tamarisco, aestimatum quatuor fl. in moneta;
item salinum parvum ex calcedone, aestimatum duobus cum medio fl. in moneta;
item duo cingula pro spadis, aureis bullis intertexta, centum nonaginta fl. Ungaricorum aestimata;
f

W rękopisie: protiosis.
Wyraz: Sigetum wyraźnie odsunięty od poprzedniego, naniesiony tą samą ręką, zapewne w efekcie późniejszych uzupełnień; być może chodziło nie o Szeged, a o Semlin (vide wyżej, s. 121
h
Głęboko wszyty margines.
i
Głęboko wszyty margines.
j
Wyraz nieczytelny, zasłonięty plamą.
k
Głęboko wszyty margines.
l
Głęboko wszyty margines.
m
Aurea nadpisane nad wykreślonym: deaurata.
g
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item funiculus aureus pro pungial, aestimatus triginta sex fl. Ungaricorum;
item duae catenae aureae in usum frenorum equi, aestimatae quadringentis sexaginta
fl. Ungaricorum;
item serpens aureus, aestimatus nonaginta sex fl. Ungaricorum;
item catena pro naso cum bullis rubris triginta septem almadinis et rosa e gemmantis
facta, aestimata centum viginti duobus fl. Ungaricorum;
item catena argentea pro naso unius equi, aestimata trecentis fl. in moneta;
item collarium pro equo cum bullis purpurae insutis, aestimatum centum quinquaginta duobus fl. Ungaricorum;
item salinum ex iaspide, aestimatum tribus cum medio fl. in moneta;
item tres ungues leonis, aestimati uno fl. in moneta;
n
item lingua draconis — <uno> fl. in moneta;
item tria poma cristallina — quatuor fl. in moneta;
item cornu deargentatum secundum fines, aestimatum quinque fl. in moneta.
Summa lateris: 1307 fl. Ungaricorum,
in moneta 356.
[s. 32v]
Item duodecim cultri cum vagina quatuor circulis argentea, aestimata quatuor fl.
in moneta;
item culter venationis cum vagina in extremitate argento obducta, aestimatus duobus
fl. in moneta;
item aliter culter venatorius, aestimatus 2 fl. in moneta;
item pugio ex veluto nigro, vagina argento obducta, aestimati 15 fl. in moneta;
item punial auro obductus, aestimatus 30 Ungaricorum;
item pixis in formam gladii, aestimatus ½ fl. in moneta;
o
item [...] punialia argentea, aestimata 12 fl. in moneta;
p
item [acus] in usum cementi — 30 fl. in moneta;
item compassum aureum — 40 fl. Ungaricorum;
item in sacco rubro horologium — 16 fl. Ungaricorum;
item ornamenta duo pro collo equorum — 4 fl. in moneta;
item pacificale aureum, aestimatum 28 fl. Ungaricorum;
item duae bullae turhinis ornatae, aestimatae duabus fl. in moneta;
1
item Gastaldi effigies — 4 fl. in moneta;
item ornamentum pro equo — 10 fl. in moneta;
item tabula scaccorum argentea — 80 fl. in moneta;
n

W rękopisie: uon.
Miejsce nieczytelne, na pewno zawiera liczebnik, być może: tria.
p
Wyraz słabo czytelny, przerabiany; rekonstrukcja na podstawie analogicznej pozycji w inwentarzu z 1567 r., vide przypis 32.
1
Być może chodzi o Giacoma Gastaldi (ok. 1500–1566), włoskiego astronoma i kartografa, albo
wspomnianego wyżej Giovanniego Batistę Castaldo (vide przypis 97).
o
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item tabula ad tesseras argentea — 56 fl. in moneta;
item duae crepidae argenteae — 10 fl. in moneta;
item quatuor crepides — 8 fl. in moneta;
item quatuor crepides — 6 fl. in moneta;
item culter ex veluto rubro cum turhinis — 40 fl. Ungaricorum;
item vagina sine cultro — 30 fl. Ungaricorum;
item altare ex gamalione — 2200 fl. in moneta;
item minera argenti, aestimata 89 fl. In moneta;
item duo quadragenarii zebellinorum — 1800 fl. in moneta;
item poculum ex iaspide — 32 fl.;
item quadragenarius zebellinorum — 60 fl. in moneta;
item cornu — 6 fl. in moneta;
item instrumenta ad quatuor eques — 8 fl. in moneta;
item cornu ex concha marina — 1 fl. in moneta;
item clipeus cum turhinis, aestimatus 50 fl. in moneta;
[k. 33r] item libri in universum cum bullis argenteis, aestimati 71 fl. in moneta.
WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE I MATERIAŁY NIEPUBLIKOWANE:

ASV [= Archivio Segreto Vaticano], NPol. [= Nunziatura Polona] V
AGAD [= Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa], MK [= Metryka Koronna], sygn. 55
BCz [= Biblioteka Czartoryskich, Kraków], rkps 1597
BK [= Biblioteka Kórnicka], rkps 218, Acta Tomiciana. Kodeks Opalińskiego, t. XVIII
NLA HA [= Niedersächsisches Landesarchiv, Hannover], Cal. Br. 21, nr 502
ŹRÓDŁA DRUKOWANE I LITERATURA PRZEDMIOTU:

Akta, II = Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego, 1569–1573, t. II: Akta od 5 Kwietnia
1570 roku do 1. Maja 1571 roku, wyd. Władysław Krasiński, przyp. objaśnił Władysław
Chomętowski, Warszawa 1870
Akta, III = Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego 1569–1573, t. III: Dokumenta od
dnia 1 maja 1571 do 22 maja 1573 roku, wyd. Władysław Krasiński, przyp. objaśnił
Władysław Chomętowski, Warszawa 1871
Akta Metryki = Akta metryki koronnej co wazniejsze z czasów Stefana Batorego. 1576–1586,
wyd. Adolf Pawiński, Poznań 1882 (Źródła Dziejowe, XI)
BODNIAK 1937 = Stanisław Bodniak, Bużeński Hieronim, w: Polski słownik biograficzny,
t. III, Kraków 1937
BOGUCKA 2009 = Maria Bogucka, Anna Jagiellonka, Wrocław 20092
BUES 2017 = Almut Bues, Art collections as dynastic tools. The Jagiellonian Princesses
Katarzyna, Queen of Sweden, and Zofia, Duchess of Braunschweig- Wolfenbüttel,
w: Queens Consort, Cultural Transfer and European Politics, C.1500–1800, ed. Helen
Watanabe-O’Kelly, Adam Morton, Routledge, 2017
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CHOISNIN 1823 = Jean Choisnin, Mémoires ou Discours au vray de tout ce qui s’est faict
et passé pour l’entière négociation de l’élection du roy de Polongne, ed. J.-B. Petitot,
Paris 1823
DE CARO 1978 = Gaspare De Caro, Giovanni Battista Castaldo, w: Dizionario Biografico
degli Italiani, vol. XXI: Caruso–Castelnuovo, 1978
DIR, II, 2 = Documente privitoare la istoria romanilor, vol. II, part. 2: 1510–1530, ed. Eudoxiu Hurmuzaki, Bukuresci 1891
DUCZMAL 2000 = Małgorzata Duczmal, Izabela Jagiellonka królowa Węgier, Warszawa
2000
DZIUBIŃSKI 2005 = Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie w latach
1500–1572 w kontekście międzynarodowym, Wrocław 2005
Elementa, XXIII = Elementa ad Fontium Editiones, t. XXIII: Documenta Polonica ex Archivo
Parmensi II pars. B. Documenta Polonica ex Archivo Capitulari in Brisighella, ed. Valerianus Meysztowicz, Wanda Wyhowska de Andreis, ed. curavit Carolina Lanckorońska,
Romae 1970
ESTREICHER 1935 = Karol Estreicher, Zniszczenie polskich insygniów koronnych, „Przegląd Współczesny”, 1935, 1 (153), s. 83–103
FRANASZEK, URBAN 1992 = Antoni Franaszek, Wacław Urban, Oblaty dokumentów
dokonane przez księdza Stanisława Fogelwedera, „Studia Waweliana”, I, 1992, s. 29–36
GRABOWSKI 1822 = Ambroży Grabowski, Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic,
Kraków 1822
GRABOWSKI 1830 = Ambroży Grabowski, Kraków i jego okolice, Kraków 18302
HECKENAST 1990 = Gusztáv Heckenast, János Zsigmond végrendelete (1567),
w: Collectanea Tiburtiana, Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, Szeged 1990,
s. 155–167
HECKENAST 2005 = János Zsigmond végrendelete (1567), „Keresztény Magvető”, 2005,
4, s. 317–334
Jagiellonki, III = Jagiellonki polskie w XVI wieku, t. III: Korespondencya polska królewnej
Zofii Jagiellonki księżnej brunświckiej i królewnej Jadwigi Jagiellonki margrabiny
brandenburskiej, wyd. Aleksander Przeździecki, Kraków 1868
Jagiellonki, IV = Jagiellonki polskie w XVI wieku, t. IV: Korespondencya polska królewnej
Zofii Jagiellonki księżnej brunświckiej i królewnej Jadwigi Jagiellonki margrabiny
brandenburskiej, wyd. Aleksander Przeździecki, Kraków 1868
JUSZCZAK, MAŁACHOWICZ 2007 = Dorota Juszczak, Hanna Małachowicz, Malarstwo
do 1900. Zamek Królewski w Warszawie. Katalog zbiorów, t. I–II, Warszawa 2007
JUSZCZAK, MAŁACHOWICZ 2013 = Dorota Juszczak, Hanna Małachowicz, The Royal
Castle in Warsaw. A Complete Catalogue of Paintings c. 1520–c. 1900, vol. I–II, Warsaw 2013
KOPERA 1904 = Feliks Kopera, Dzieje skarbca koronnego, czyli insigniów i klejnotów
koronnych Polski, Kraków 1904
KOWALSKA 1975 = Halina Kowalska, Mielecki Mikołaj, w: Polski słownik biograficzny,
t. XX, Wrocław 1975
KRAUSHAR 1895 = Aleksander Kraushar, Nieznana relacya o śmierci Zygmunta Augusta
(1572), „Kwartalnik Historyczny”, VIII, 1895, 3, s. 438–440
KUTAŚ 1994 = Piotr Kutaś, Testament królowej szwedzkiej Katarzyny Jagiellonki, „Biuletyn
Biblioteki Jagiellońskiej”, XLIV, 1994, s. 109–117
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LETKIEWICZ 2006 = Ewa Letkiewicz, Klejnoty w Polsce. Czasy ostatnich Jagiellonów
i Wazów, Lublin 2006
LETKIEWICZ 2008 = Ewa Letkiewicz, Korona w Polsce i inne insygnia władzy. Stan
i perspektywy badań, w: Dawna i nowsza biżuteria w Polsce, red. Katarzyna Kluczwajd,
Toruń 2008 (Rzemiosło Artystyczne i Wzornictwo w Polsce, VIII)
LILEYKO 1987 = Jerzy Lileyko, Regalia Polskie, Warszawa 1987
ŁEPKOWSKI 1862 = Józef Łepkowski, Z przeszłości szkice i obrazy. Artykuły feuiltonowe,
Kraków 1862
ŁUBIEŃSKI 1895 = Z pamiętników prymasa Wł. Al. Łubienskiego, wyd. Szymon Askenazy,
„Ateneum”, 1895, 2, s. 51–83
MHH, II, 16 = Ferencz Forgách, Magyar historiája 1540–1572, Forgách Simon És Istvánfi
Miklós Jegyzéseikkel Együtt, küzli Fidél Majer, bévezette Ferencz Toldy, Pest 1866
(Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores, 16)
MHH B, II = Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, t. II: 1556 sept.–1576 jan., szerkeszti Sándor Szylagyi, Budapest 1876 (Monumenta Hungariae Historica. B, II)
Testament 1975 = Testament Zygmunta Augusta, oprac. Antoni Franaszek, Olga Łaszczyńska,
Stanisław Edward Nahlik, Kraków 1975
MYŚLIŃSKI 2007 = Michał Myśliński, Klejnoty Rzeczypospolitej. Zawartość skarbca
koronnego na Wawelu w świetle inwentarzy z lat 1475–1792, Warszawa 2007
ORZELSKI, III = Świętosław Orzelski, Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli Dzieje polski od
zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576, t. III, przeł. Włodzimierz Spasowicz,
Petersburg–Mohylew 1856
PAJEWSKI 1932 = Janusz Pajewski, Węgierska polityka Polski w połowie XVI wieku (1540–
1571), Kraków 1932
PIROŻYŃSKI 1991 = Jan Pirożyński, Testament i kodycyl księżnej brunszwickiej Zofii
Jagiellonki (1522–1575), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, XLI, 1991, s. 101–132
PIROŻYŃSKI 2004 = Jan Pirożyński, Zofia Jagiellonka (1522–1575) i jej księgozbiór, Kraków 2004
PIWOCKA 2012 = Magdalena Piwocka, Jeszcze o kamei z portretem królowej Bony w zbiorach
The Metropolitan Museum of Art, w: Całe srebro Rzeczypospolitej Panu Michałowi
Gradowskiemu ofiarowane, red. Jacek Kriegseisen, Warszawa 2012, s. 89–103
POCIECHA 1958, IV = Władysław Pociecha, Królowa Bona. Czasy i ludzie odrodzenia,
t. IV, Poznań 1958
ROŻEK 1987 = Michał Rożek, Polskie koronacje i korony, Kraków 1987
SKOWRON 1999 = Ryszard Skowron, Związki Tadeusza Czackiego z Wawelem. Część I:
„Zamek ten [...] godzien jest, aby baczność rządową zastanowił”, „Studia Waweliana”,
VIII, 1999, s. 195–232
SŁŚP, IV = Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. IV, red. Marian Plezia, Kraków 1977
SOLIKOWSKI 1855 = Jan Dymitr Solikowski, Krótki Pamiętnik Rzeczy Polskich od zgonu
Zygmunta Augusta, zmarłego w Knyszynie 1572 r. w miesiącu lipcu do r. 1590, tłum.
Władysław Syrokomla, Petersburg–Mohylew 1855
SP XVI, I = Słownik polszczyzny XVI wieku, red. Maria Renata Mayenowa, t. I: A–Bany,
Wrocław 1966
SRH, II = Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini, t. II, cura et studio Ioannes
Georgius Schwandtneri, Vindobonae 1746
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SRP, XVIII = Dyaryusze sejmowe r. 1585, w dodatkach ułamki dyaryusza sejmowego roku
1582, akta sejmikowe i inne akta odnoszące się do sejmu 1585 roku, wyd. Aleksander
Czuczyński, Kraków 1901 (Scriptores Rerum Polonicarum, XVIII)
SRP, XXII = Suentoslai Orzelski Poloniae libros / Świętosława Orzelskiego Bezkrólewia ksiąg
ośmioro 1572–1576, wyd. Edward Kuntze, Kraków 1917 (Scriptores Rerum Polonicarum,
XXII)
Urzędnicy, X = Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku, oprac. Krzysztof
Chłapowski et alii, red. Antoni Gąsiorowski, Kórnik 1992 (Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII Wieku. Spisy, X)
VERESS 1901 = Endre Veress, Izabella királyné, 1519–1559, Budapest 1901
WEYSSENHOFF-BROŻKOWA 1991 = Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa, Wpływ
polszczyzny na łacinę średniowieczną w Polsce, Kraków 1991
WOJCIECHOWSKI 2000 = Jerzy Wojciechowski, Caraglio w Polsce, „Rocznik Historii
Sztuki”, XXV, 2000, s. 5–63
WOJCIECHOWSKI 2017 = Jerzy Wojciechowski, Caraglio, b.m.w. [2017]

The John Sigismund Zápolya inheritance in Sigismund Augustus’ treasury.
On the history of the so-called Hungarian crown from the Crown Treasury
The article is devoted to the part of the inheritance from the last national king of Hungary, John
Sigismund Zápolya, that fell to the Jagiellons. The author discusses in detail the circumstances
in which the Polish envoys received the inheritance in the capital of Transylvania (Alba
Iulia) from the executors of the king’s will; the division of the inheritance between members
of the Jagiellon family: King of Poland Sigismund Augustus and his sisters — Princess Anna,
Queen Catherine of Sweden and Sophia, Duchess of Brunswick; as well as the controversies
surrounding the matter. Inheritance inventories kept in the Landesarchiv Hannover as well
as documents from the Archivio Segreto Vaticano provide the basis for a reconstruction
of a complete or nearly complete list of the valuables that eventually found their way, as
the property of Sigismund Augustus, into his private treasury at the Tykocin Castle.
Particular attention is paid to the gold royal insignia (crown, orb and sceptre) that were part
of the inheritance. In this part of the article the author focuses on correcting erroneous ideas
and theses, well-established in historiography, concerning primarily the role the so-called
Hungarian crown apparently played in the coronation of Stefan Batory in 1576, and the look
of the insignia.
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ANDRZEJ KARPIŃSKI
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Twarzą w twarz z morem. Epidemie w dziejach Europy.
Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, red. Krzysztof
P o l e k, Łukasz Tomasz S r o k a, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej, Kraków 2016 (Prace Monograficzne, 756),
bibliografia, indeksy, tabele, wykresy, ryciny ss. 450
Zamierzeniem redaktorów recenzowanego tomu, pracowników Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Krzysztofa Poleka
i Łukasza Tomasza Sroki, była prezentacja najnowszych wyników badań polskich
naukowców nad skutkami epidemii chorób zakaźnych, które od starożytności odgrywały w życiu ludzi ważną rolę. Nie ograniczyli się oni do wykorzystania dorobku
historyków, w zbiorze znalazły się bowiem również szkice autorstwa archeologów, językoznawców, literaturoznawców, antropologów i kulturoznawców. Wśród
24 autorów 19 artykułów oraz dwóch podsumowań przeważają badacze z Krakowa,
zwłaszcza z krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego; obok nich można w tomie
znaleźć także naukowców z Warszawy, Łodzi, Torunia, Kielc i Białegostoku. Do
współpracy zaproszono zarówno historyków posiadających już poważny dorobek naukowy (Cezary K u k l o, Bożena P o p i o ł e k, Urszula S o w i n a, Roman
M i c h a ł o w s k i, Krzysztof Z a m o r s k i), jak i wielu młodszych badaczy zainteresowanych tytułowym zagadnieniem.
Granice chronologiczne i terytorialne zawartych w tomie rozważań obejmują
okres od starożytności do XX w. oraz całą Europę, przeważają jednak szkice dotyczące ziem polskich, w liczbie kilkunastu. Widoczna jest również przewaga tekstów
dotyczących XVI–XVIII w.
Niezależnie od tego, że wspólnym mianownikiem wszystkich artykułów są
konsekwencje epidemii chorób zakaźnych, różnorodność podejścia do tego problemu sprawia, że trudno o uogólnienia. Nie można też starać się wskazać istotnych
pominięć, ponieważ założeniem redaktorów nie było chyba stworzenie syntetycznego ujęcia, a raczej prezentacja wyników mniej lub bardziej szczegółowych badań.
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O trudnościach, których nastręcza ocenienie tomu, pośrednio może świadczyć to,
że jego recenzje wydawnicze przygotowało aż ośmiu badaczy (w tym m.in. Dorota
Ż o ł ą d ź - S t r z e l c z y k).
Kompozycja pracy jest dość przejrzysta. Tom składa się z krótkiego wstępu
pióra redaktorów, 19 artykułów następujących po sobie w układzie chronologicznym, dwóch stanowiących swoiste zakończenie podsumowań, a wreszcie — z pokaźnej bibliografii oraz indeksów nazwisk i nazw geograficznych. Poszczególne eseje
zostały opatrzone krótkimi angielskimi streszczeniami. Pytanie, czy przy tak różnorodnym podejściu do tematu nie lepiej było przyjąć w tomie układ rzeczowy? I jeszcze kwestia bibliografii: czy w tego typu zbiorach artykułów jest ona potrzebna?
Nie stanowi przecież nawet wykazu najważniejszych prac z zakresu różnych nauk
dotyczących epidemii i bez trudu można wskazać w niej bardzo istotne luki, zarówno
1
jeśli chodzi o literaturę światową, jak i polską .
Tom otwiera szkic Olgi B ł y s k a l (Kraków) Dżuma w imperium rzymskim.
Medyczne studium przypadku (s. 16–30). Autorka przedstawia w nim historię tzw.
dżumy Antonina albo Galena z lat 165–180 n.e. — pandemii, która swoim zasięgiem
objęła terytorium większości rzymskich prowincji i uśmierciła ok. 10–15% populacji. Zastanawiając się nad etiologią tej zarazy, badaczka śledzi wzmianki na jej temat
m.in. u Swetoniusza, Tacyta i Florusa; zwraca przy tym uwagę na podobieństwa do
opisywanej przez Tukidydesa tzw. plagi ateńskiej z lat 431–430 p.n.e. Wykorzystane
źródła konfrontuje z wynikami badań DNA szczątków kostnych kilku ofiar rzymskiej
epidemii, przeprowadzonych w latach 2002–2006. Udowadniają one, że omawiana klęska była najprawdopodobniej nie dżumą, lecz pandemią ospy naturalnej. Zgodne jest to
zresztą z większością cech tej choroby, które zaobserwował już najwybitniejszy lekarz
tej epoki — Galen (m.in. wysypka na całym ciele, która pojawiała się w dziewiątym
dniu choroby, pęcherze na skórze, owrzodzenia krtani, kaszel, gorączka i wymioty).

1

Abstrahując od szeregu ważnych źródeł rękopiśmiennych i drukowanych nie wymienionych w bibliografii (m. in. licznych traktatów medycznych, kronik miejskich i klasztornych itp.) ograniczmy się
tu jedynie do wskazania niektórych rozpraw i prac zbiorowych dotyczących średniowiecza i epoki
wczesnonowożytnej, pominiętych w powyższym wykazie: ALEXANDER 1980; ARIES 1989; AUDOUIN-ROUZEAU 2003; BAEHREL 1951, s. 113–146; BECKMANN 1987; BELL 1994; BENNASSAR
1969; BERGDOLT 2002; BIRABEN 1975; BOLOT 1979; BROSSILET, MOLLARET 1965; BULST,
DELORT 1989; CALVI 1989; CARMICHAEL 1986; CARTWRIGHT, BIDDISS 1972; CIPOLLA
1981; COSMANCINI 1988; DEL PANTA 1980; HILDESHEIMER 1990; HILDESHEIMER 1993; JANETTA 1987; KARLEN 1997; KIPPLE 2002; LANDERS 1993; LUCENET 1985; MCNEILL 1976;
MORRISON, KIRSHNER, MOLHO 1986; NICHOLSON 1919; NOHL 1926; OTTONSSON 1989,
s. 375–391; PANZAC 1985; PANZAC 1986; PASTORE 1982, s. 263–297; PRETO 1987; PULLAN
1982; RANGER, SLACK 1994; RUFFIE, SOURNIA 1996; SAHM 1905; SLACK 1990; SUTHERLAND 1965; VASIL’EV, SEGAL 1960; VIGARELLO 1996 VIGARELLO 1997; WALTER, SCHOFIELD 1989; WATTS 1997; WEBSTER 1979; WILSON 1999; WONDRAK 1999. Podobna liczba
nieuwzględnionych w bibliografii omawianego tomu pozycji autorstwa polskich historyków, które dotyczą tego tematu, vide KARPIŃSKI 2000, s. 411–426.
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O ile tzw. dżuma Antonina to epidemia ospy naturalnej, o tyle dżumą we
wszystkich postaciach: dymieniczej, płucnej i posocznicy, była z pewnością pandemia, która zaatakowała Środkowy i Bliski Wschód oraz Afrykę Północną i Basen
Morza Śródziemnego w latach 541–542 n.e. (jej nawroty trwały do 580 r.). Historii
tej zarazy poświęciła swój tekst Teresa W o l i ń s k a z Łodzi (Pierwsza europejska
pandemia, s. 31–60). Autorka, wykorzystując m.in. dokładne opisy katastrofy pozostawione przez naocznego świadka, Prokopiusza z Cezarei, scharakteryzowała sposób rozprzestrzeniania się epidemii, jej dynamikę i śmiertelność, objawy dostrzegane
przez współczesnych oraz sposoby tłumaczenia sobie przez nich przyczyn nieszczęścia (kara Boga za ludzkie grzechy). Zwróciła także uwagę na następstwa społeczne i gospodarcze kataklizmu: głód, upadek rzemiosła i handlu, wzrost obciążeń
fiskalnych, masowe ucieczki z zarażonych miast itp., oraz zauważyła brak trwałej
odporności po przebyciu dżumy oraz różnice w drogach zakażenia między jej formą
dymieniczą i płucną. Badaczka przedstawiła również przekonywujące dowody na to,
że w tym przypadku rzeczywiście mieliśmy do czynienia z omawianą zoonozą, a nie
inną chorobą zakaźną (badania DNA kilku ofiar pozwoliły zidentyfikować w ich
zębach obecności bakterii Yersinia Pestis). Interesująca jest konstatacja, że omawiana
pandemia nie doprowadziła jednak do katastrofy gospodarczej i politycznej Bizancjum, a także, że nie odnotowano w jej trakcie wzrostu przestępczości. Szkoda natomiast, że autorka nie starała się wyjaśnić zasygnalizowanej jedynie kwestii zgonów
na dżumę na Islandii i w Skandynawii, co było efektem dużej odporności pałeczki
dżumowej na niskie temperatury. Podczas tzw. Czarnej Śmierci z połowy XIV w.
przyczyniła się ona do wyginięcia większości ludności normańskiej na Grenlandii.
Artykuł pióra Krzysztofa P o l e k a z krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego zatytułowany Zmiany czy anomalie klimatu w Europie przed wybuchem
Czarnej Śmierci (1346–1353)? Wielki głód i epizootia a kondycja gospodarki rolnej
w Europie w 1 połowie XIV wieku (s. 61–107), poświęcony został arcyciekawemu
zagadnieniu wpływu zmian klimatycznych na europejską ekonomikę i jej kryzysy
w późnym średniowieczu. Wykorzystując wyniki badań glacjologów, hydrologów
i klimatologów, autor wskazał na oziębienie klimatyczne, które nastało w Europie
i na świecie w końcu XIII i na początku XIV w. Zjawisku temu towarzyszyły wyjątkowo mroźne zimy, zmiany temperatury oceanów, nasilenie sztormów, obfite opady
w rejonach równikowych, aktywność prądów morskich, powodzie i inne anomalie
pogodowe. W drugiej części tekstu Polek analizuje przebieg dwóch klęsk elementarnych, do których doszło przed Czarną Śmiercią, czyli wielkiego głodu z lat 1315–
1317 oraz epidemii księgoszuszu wśród zwierząt hodowlanych w okresie od 1321 do
1322 r. Obie te katastrofy (w czasie pierwszej miało umrzeć do 10–15% ludności
Europy, w skutek drugiej wyginęła jedna czwarta bydła rogatego) poprzedzone były
zaburzeniami klimatycznymi (mroźne zimy, obfite deszcze i powodzie, sztormy,
susza), które skutkowały niskimi plonami, drożyzną, a w konsekwencji straszliwym
głodem. Ostatecznie po wspomnianych klęskach nastąpiło w Europie dość szybkie
ożywienie gospodarcze, a także wzrósł udział sektora rolniczego w nierolniczych
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przedsięwzięciach. Trudno uznać zatem, że rolnictwo znalazło się w kryzysie. Niemniej niedożywienie sporej części ludności mogło warunkować słabszą kondycję
biologiczną następnego pokolenia, któremu przyszło zmierzyć się z Czarną Śmiercią.
Kolejny szkic, Infekcje swoiste w populacjach historycznych z obszaru Pomorza
Nadwiślańskiego i Kujaw w świetle źródeł antropologicznych i archeologicznych
na przestrzeni ostatniego tysiąclecia (s. 108–117), napisali naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu — Małgorzata G r u p a (archeolog) i Tomasz
K o z ł o w s k i (pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska). Tekst ten,
zawierający dziewięć rycin, koncentruje uwagę na trzech chorobach: trądzie, gruźlicy
i syfilisie. Badania paleopatologiczne szczątków kostnych doprowadziły autorów do
wniosku, że na ziemiach polskich właściwie nie było trądu, szerzyła się natomiast
gruźlica (ślady tzw. choroby Potta), a od XVI w. również syfilis. Gdyby twierdzenia
te zostały potwierdzone badaniami na większych próbkach, byłyby znacznie bardziej
przekonujące. Tekst zresztą poważnie rozczarowuje. Kilka stron (s. 116–118) traktujących o jedwabnych taśmach znajdowanych na czaszkach kobiet, a także passus
o Marysieńce, która zaraziła syfilisem Jana III Sobieskiego, wydają się nie na miejscu. Notabene nieprawdziwe jest też twierdzenie, że na kiłę chorowali jedynie ludzie
zamożniejsi; przeczy temu m.in. istnienie specjalnych szpitali dla tzw. gnojników,
które zakładano w Polsce w drugiej połowie XVI w. Z kolei pisząc o rozprężeniu
obyczajowym (s. 113), autorzy pomylili epokę odrodzenia z oświeceniem.
Autorami kolejnego tekstu, O metodach pomiaru natężenia epidemii i zaraz
w preindustrialnej Europie w demografii historycznej (s. 119–144), jest aż trzech
historyków z Białegostoku (Cezary Kuklo, Piotr G u z o w s k i i Radosław P o n i a t).
W pierwszej części autorzy zastanawiają się nad możliwością oszacowania liczby
ofiar średniowiecznych epidemii bez wiarygodnych danych liczbowych. Nie ufając
niekiedy celowo wyolbrzymianym liczbom podawanym przez kronikarzy, wskazują
na inne możliwości, np. wykorzystanie spisów urzędników (m.in. duchownych obejmujących wakaty) czy źródeł podatkowych. W tym ostatnim przypadku, na podstawie analiz rejestrów świętopietrza płaconego w diecezji krakowskiej w XIV w.,
udowadniają, że tego rejonu prawdopodobnie nie dotknęła Czarna Śmierć w latach
1348–1353. Jest to interesująca konstatacja, zwłaszcza że w tym czasie śmiertelność
na obszarach objętych zarazą wynosiła 50–70%.
Dla okresu wczesnonowożytnego demografowie dysponują znacznie lepszymi
źródłami do obliczania ofiar poszczególnych zaraz, czyli wprowadzonymi po
1631 r. w Rzeczypospolitej parafialnymi księgami zgonów. Mimo pewnych mankamentów, skrupulatnie odnotowanych przez badaczy, po skorelowaniu z księgami
chrztów i zaślubin ułatwiają one obliczenia i wychwycenie kryzysów demograficznych. Do badania tych ostatnich najbardziej przydatny jest model stworzony przez
Jacques’a D u p a q i e r a. Stosując go, autorzy omówili najpoważniejsze kryzysy
demograficzne w wybranych miastach polskich w XVII i XVIII w., a swoje wywody
zilustrowali licznymi tabelami i wykresami. W Gdańsku np. prawdziwa katastrofa
demograficzna spowodowana epidemią dżumy nastąpiła w 1709 r.; inne poważne
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

149

kryzysy ludnościowe w tym mieście, również powiązane przede wszystkim z zarazami, miały miejsce w latach 1620, 1653 i 1734. W Warszawie podobne zjawiska
zaobserwowano w 1748 i 1793 r., w Poznaniu natomiast w 1750 i w 1795. Oczywiście model Dupaqiera nie jest idealny i ulega deformacjom, jeśli np. brakuje precyzyjnych danych dotyczących śmiertelności w kolejnych latach lub gdy epidemia
w danym ośrodku (i związana z nią śmiertelność) utrzymywała się przez dłuższy
czas. I jeszcze jedna trudność w obliczeniu przybliżonej lub dokładnej liczby ofiar
danej choroby zakaźnej, na którą autorzy omawianego, bardzo interesującego tekstu
nie zwrócili uwagi — występowanie w danym miejscu w tym samym czasie kilku
chorób zakaźnych jednocześnie. Zjawisko to dostrzegł już i opisał wybitny, siedemnastowieczny uczony angielski Tomasz Sydenham.
Kolejny szkic, pióra Andrzeja K. K u r o p a t n i c k i e g o z Krakowa, Poty
angielskie (sudor anglicus) tajemniczą chorobą zakaźną XV–XVI–wiecznej Anglii
(s. 145–155), niestety rozczarowuje. Autor omówił w nim dość znaną już historię
kilku pandemii tej zagadkowej infekcji, której ofiarą padali zwykle Anglicy, młodzi,
silni mężczyźni w wieku 30–40 lat. Skonstatował również kilka hipotez dotyczących
jej etiologii, w myśl których poty angielskie miały być m.in. formą duru powrotnego, wąglika albo eboli. Istnieją także zwolennicy tezy, że sudor anglicus to ostra
forma infekcji grypowej. Kuropatnicki jest dość sceptyczny w kwestii możliwości
poznania rzeczywistej przyczyny potów angielskich; sam również nie próbuje sformułować własnej opinii w tym względzie. Szkoda, że w swym artykule nie wykorzystał monografii Waldemara K o ż u s z k a poświęconej polskiemu lekarzowi Janowi
Benedyktowiczowi Solfie, który w XVI w. napisał traktat o omawianej tu jednostce
2
chorobowej .
Tekst krakowskiej filolog Iwony S t e c z k o (Przymiot albo dworska niemoc
i jej synonimiczne miana w polszczyźnie XV i XVI wieku, s. 156–168) traktuje z kolei
o innej chorobie zakaźnej będącej zmorą XVI w. Mowa tu o kile, której epidemia
wybuchła w Europie w 1493 r. Autorka uwagę swą skoncentrowała nie na przyczynach, przebiegu czy skutkach tego schorzenia, lecz na jego ówczesnych określeniach.
Często nawiązywano w nich do Francuzów, którzy jako jedni z pierwszych padli jej
ofiarą (morbus Gallicus, franca itp.), lub też do zbiorowości, w której była częściej
dostrzegalna (dworska niemoc). Inne określenia choroby, takie jak niemoc kurewników i cudzołożników, wskazywały na ułatwiający zarażenie styl życia. Z kolei określenia w rodzaju ospice, złe krosty i wrzód galijski nawiązywały do zewnętrznych
objawów schorzenia, przymiot — do jej złośliwego i agresywnego charakteru. Inne
nazwy, którymi opisywano kiłę, to lubieżyca, wenera czy syfilis. Przyjęte ostatecznie
w XIX w. określenie kiła w języku staropolskim miało inne znaczenie, dotyczyło
bowiem przepukliny. Obok tej ostatniej nazwy w użyciu nadal pozostawały jednak
syfilis i franca. W tekście zabrakło odniesienia się do określenia „choroba neapolitańska”, którego używano we Francji, a być może także w języku polskim. Nieporo2

KOŻUSZEK 1964.
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zumieniem jest twierdzenie Steczko, że epidemia syfilisu skończyła się ok. 1520 r.
(s. 157). Jak wiadomo, ostra forma tej choroby utrzymywała się w Europie przynajmniej do połowy XVI stulecia, a i w późniejszych wiekach chorowały na nią
dziesiątki tysięcy ludzi. Kiła stała się zresztą w pełni wyleczalna dopiero w dobie
antybiotyków.
Kraków wobec zarazy z 1543 roku w świetle rachunków miejskich (s. 169–184) to
artykuł Urszuli S o w i n y. Autorka, krytykując kronikarskie zapiski dotyczące omawianej epidemii, w świetle których musiałaby wymrzeć cała krakowska populacja,
określa ówczesną śmiertelność na ok. 10–14 tys. osób, czyli 36–47% ogółu ludności.
Stara się też odpowiedzieć na pytanie, jak owa katastrofa demograficzna odbiła się
na dochodach i wydatkach miejskich. Skrupulatna analiza perceptów z lat 1542–
1544 niespodziewanie wykazała, że mimo pewnych strat (brak opłat z zamkniętej
łaźni, odwołanie jednego z jarmarków itp.) finansowo miasto prosperowało nadal
dość dobrze, a ustalone podatki wciąż wpływały. Mogłoby to świadczyć, że nawet
w obliczu poważnego zagrożenia mieszkańcy miasta czuli się w obowiązku uiszczać
nakazane kwoty, a handel (m.in. na tendecie) nadal prosperował. Mniej przekonujące
są wnioski płynące z analizy ekspensów. Sowina odnotowuje wydatki na kopaczy
grabarzy, na lekarstwa dla urzędników miejskich i sług oraz na oczyszczanie miasta.
Interesujące, że w Krakowie tzw. władze powietrzne zatrudniały także kilku grabarzy kościelnych, do których należało m.in. spisywanie zmarłych. Potwierdzałoby
to z jednej strony pochówki przykościelne w czasie moru, z drugiej zaś być może
świadczyło o stopniu alfabetyzacji tej grupy sług kościelnych. Dziwi natomiast brak
uwag na temat opłat za żywność dla osób zapowietrzonych, izolowanych w domach
lub specjalnych lazaretach, kosztów związanych z pochówkami nędzarzy, umocnień
„powietrznych”, a wreszcie ewentualnego funduszu morowego, którym z reguły
zarządzali tzw. burmistrzowie powietrzni. Czyżby w stolicy Rzeczypospolitej tym
się nie zajmowano?
Dużo mniej zastrzeżeń budzi tekst Dominiki B u r d z y: Tempore Pestis. Postawy
mieszczan sandomierskich wobec zarazy (s. 185–200). Autorka zwróciła uwagę
m.in. na paraliż urzędów miejskich i limitowanie spraw sądowych, nie napisała natomiast nic o udziale ludności w życiu religijnym, o przestępczości, o sile ówczesnych więzów sąsiedzkich i rodzinnych. Z kolei Piotr B o r e k w: (Staropolskie teksty
literackie jako źródła do dziejów epidemii (Rekonesans) (s. 201–219)) zajął się
analizą różnych utworów nawiązujących do problematyki zaraz (okolicznościowe
kazania, pieśni morowe, traktaty, wiersze). Uwidocznił on, że dokumentowały one
lęki, jakie wywoływały epidemie i służyły wzbudzaniu pobożności, chęci ekspiacji
i pokuty. Jednocześnie nawoływały do odwoływania się do pomocy świętych patronów: św. Sebastiana, św. Rocha, a zwłaszcza Najświętszej Marii Panny.
Bardzo krótki szkic pióra Bożeny P o p i o ł e k z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zatytułowany: Powietrzem tknięty. Zarazy i klęski żywiołowe
w świadomości społecznej czasów saskich (s. 220–228), nie należy do udanych.
Jest wyjątkowo ogólnikowy i zawiera powszechnie znane twierdzenia. W oparciu
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o dosłownie kilkanaście przykładów zaczerpniętych z osiemnastowiecznej prasy
i korespondencji (w tym listów Jadwigi Rafałowiczównej do Elżbiety Sieniawskiej
z lat 1710–1720) autorka stara się przedstawić problem odzwierciedlania rozmaitych klęsk elementarnych (epidemii, powodzi, pożarów, wojskowych rekwizycji)
w świadomości mieszkańców Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVIII w. Nie
określa przy tym grupy lub grup społecznych, które zamierza charakteryzować, nie
stara się też pokazać zróżnicowania postaw i ich ewolucji. W tekście widać pośpiech
i przypadkowość. Co więcej zdarzają się również błędne lub naciągnięte interpretacje, dotyczące m.in. formy izolowania osób dotkniętych epidemią, niszczenia
zapowietrzonego mienia czy karania złodziei (s. 223). To, co autorce wydaje się nadzwyczajne, było w epoce stereotypowym i powtarzalnym zachowaniem w obliczu
zagrożenia. Dużo gorszy był zresztą los wypędzanych z miast zdrowych żebraków
i prostytutek, których chłopi, w obawie przed zarażeniem, nie wahali się niekiedy
zabijać, a w każdym razie nie dopuszczali do wsi. Szkoda też, że znawczyni ówczesnych testamentów nie wykorzystała tego źródła w omawianym eseju.
Artykuł innego historyka z tego samego krakowskiego uniwersytetu, Mateusza
W y ż g i (Kryzys demograficzny w Małopolsce Zachodniej w latach 1736–1737,
s. 229–247), należy z kolei do najbardziej udanych szkiców w omawianym tomie.
Autor w oparciu o księgi parafialne dziewięciu podkrakowskich parafii uzupełnione
innymi źródłami, w tym ekonomicznymi, scharakteryzował połączoną z licznymi
chorobami zakaźnymi (tyfus plamisty, ospa, czerwonka) ostatnią wielką klęskę
głodu, która miała miejsce w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Badany kryzys
demograficzny z lat 1736–1737 poprzedziły uciążliwe deszcze, powodzie oraz wojskowe rekwizycje, a także nieurodzaj i gwałtowna zwyżka cen zboża. Kulminacja
spowodowanych kryzysem zgonów przypadła na marzec–kwiecień 1737 r.; gwałtownie spadła też wtedy w podkrakowskich wsiach liczba poczęć i zaślubin. Swoje
wnioski Wyżga zilustrował pracochłonnymi tabelami i wykresami, które w pełni
uzasadniają wnioski autora. Bardzo interesująca jest m.in. udowodniona liczbowo
rzesza migrujących biedaków, którzy masowo umierali na podkrakowskich drogach
i byli chowani na cmentarzach parafialnych; przykładowo — w Wawrzeńczycach
stanowili oni ponad 50% wszystkich pochowanych w tym czasie osób. Autor ukazuje również szybką odbudowę wiejskiej populacji w pokryzysowych latach, o czym
świadczy istotny wzrost liczby poczęć, urodzeń i ślubów w 1738 r. I jeszcze jedna
uwaga — krakowski historyk zwrócił uwagę na korelację głodów i epidemii oraz
na to, że ofiarami tych pierwszych padali przede wszystkim biedacy, podczas gdy
w przypadku zaraz zmarli należeli do różnych grup społecznych.
Andrzej D r o ż d ż, pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, przybliżył polskiemu
czytelnikowi mało znane a bardzo poważne kryzysy demograficzne, z jakimi borykało się w XVII–XVIII w. Królestwo Neapolu (Epidemie dżumy i tyfusu w Neapolu
w 1656 i 1764 roku oraz ich aspekty społeczne i polityczne, s. 248–265). Zawleczona tam przez żołnierzy hiszpańskich w marcu 1656 r. dżuma, wobec opieszałości
miejscowych władz w akcji prewencyjnej, stała się prawdziwą katastrofą. W samym
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prawie półmilionowym mieście, o wielkim zagęszczeniu ludności i bardzo niskim
poziomie higieny, w ciągu zaledwie kilku miesięcy (maj–sierpień 1656 r.) zmarło
ok. 250 tys. ludzi, tj. 60% ogółu mieszkańców. Nie lepsza była sytuacja całego
Królestwa, w którym liczba ofiar (łącznie z Neapolem) sięgnęła 1,250 mln ludzi.
Dróżdż — w ślad za ówczesnymi obserwatorami i literaturą przedmiotu — kreśli
apokaliptyczną wizję wymierającego miasta, w którym nie ma kto leczyć chorych
i chować zmarłych, a trupy zapowietrzonych pali się na ogromnych stosach. W tym
przypadku zawiniły władze i niewydolny system opieki zdrowotnej.
Również w przypadku kryzysu żywnościowego i epidemii tyfusu, na który
w 1764 r. zmarło 45 tys. mieszkańców Neapolu (10%), winne były władze, które
sztucznie zaniżały ceny zboża. Anomalie pogodowe i nieurodzaj spowodowały
klęskę głodu na prowincji, a zbyt późne uwolnienie cen — ich gwałtowną zwyżkę
i działalność spekulantów. Tym razem jednak kryzys doprowadził w Królestwie do
szerokiej dyskusji i przyczynił się do pewnego rozpropagowania idei oświeceniowych. Ich zwolennicy chcieli ożywienia zacofanego rolnictwa, zagospodarowania
rozległych pustek i ugorów oraz ograniczenia wyzysku chłopów i dzierżawców.
Podstawowym mankamentem tekstu Dróżdża jest to, że autor nie wykorzystał samodzielnie żadnego źródła historycznego. Zapomniał też niestety wyjaśnić niewtajemniczonym, czym była ówcześnie jedna tomola mąki (s. 262).
Trzy kolejne artykuły poświęcone zostały ziemiom polskim, które w XIX w.
znalazły się w zaborze austriackim. Pierwszy z nich, pióra jednego z redaktorów
tomu, Łukasza Tomasza S r o k i (s. 266–288), dotyczy charakterystyki źródeł do
badań epidemii i profilaktyki przeciwepidemicznej dwóch największych miast Galicji, czyli Krakowa i Lwowa. Autor omówił w nim m.in. różne zachowane materiały
statystyczne — plon działalności powstałych w końcu XIX w. Biur Statystycznych
i wypuszczanych przez nie wydawnictw (w tym 26 tomów Lwowskich Wiadomości
Statystycznych). Innymi materiałami przydatnymi do odnośnych badań są: sprawozdania władz miejskich Krakowa i Lwowa, dokumentacja wytworzona przez rozmaite
stowarzyszenia, akta własne sanatoriów i szpitali oraz sprawozdania fizyków i chemików miejskich. Osobno Sroka wyszczególnił protokoły posiedzeń Rad Miejskich
zajmujących się zdrowotnością i higieną, a także sprawozdania i korespondencję
lekarzy odpowiedzialnych za walkę z chorobami zakaźnymi. Ważne miejsce wśród
wymienionych typów źródeł zajmują państwowe i miejscowe ustawy regulujące
zachowanie się ludności na wypadek zagrożenia oraz — znane już z poprzedniego
okresu — kościelne księgi metrykalne. Na uwagę zasługuje wreszcie prasa, a także
publikowane i rękopiśmienne skrypty oraz opracowania wykładów naukowych
ówczesnych luminarzy medycyny. Mniejsze znaczenie przypisuje Sroka pamiętnikom z epoki oraz kronikom parafialnym i klasztornym, w których rzadziej niż we
wcześniejszym czasie odnotowywano stosowne informacje. Autor nie zapomina
również o fotografii; nie docenia natomiast zabytków kultury materialnej.
Drugi z tekstów „galicyjskich” napisał Robert L i p e l t z Sanoka. Dotyczy on
chorób epidemicznych zwierząt hodowlanych w Galicji oraz walki z nimi (s. 289–
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304). Podstawę źródłową rozważań stanowią austriackie i polskie materiały statystyczne z lat 1878–1911. Po omówieniu rozwoju miejscowej weterynarii, który
oznaczał wzrost liczby specjalistów zajmujących się chorobami zwierzęcymi, autor
przechodzi do charakterystyki typowych dla tego okresu schorzeń koni, bydła, świń
i owiec. Wyniki swoich wyliczeń umieszcza na kilku wykresach, z których wynika,
że w końcu XIX w. galicyjskie konie padały głównie na nosaciznę, wąglika i, co
ciekawe, świerzb, dla bydła najniebezpieczniejsze były zaś wąglik (59% padnięć)
i pryszczyca (19%); trzodę chlewną zabijał głównie tzw. pomór świń (70%) oraz
przywleczona do Europy ze Stanów Zjednoczonych różyca (28%), natomiast
owce — wąglik i pryszczyca. W sumie jednak, dzięki profilaktyce i szybkiej prewencji, w omawianym okresie wśród zwierząt hodowlanych nie wybuchła żadna poważniejsza epidemia na podobieństwo tej, która w latach 1889–1894 zabiła na terenie
Niemiec około 7 mln sztuk bydła. W rezultacie zamknięcia w 1882 r. granicy z Rosją
i Rumunią — endemicznymi ogniskami księgosuszu — również w Galicji udało się
bardzo ograniczyć tę niebezpieczną chorobę. Szkoda, że autor nie porównał wyników swoich badań z sytuacją w Królestwie Polskim i Prusach; mógł też napisać coś
o chorobach drobiu, np. o kurzej cholerze.
Profilaktyka przeciwepidemiczna w Galicji na przełomie XIX i XX wieku (s. 305–
326) jest tematem eseju krakowskiego historyka Konrada M e u s a. Swoje rozważania
autor rozpoczął od przedstawienia trudnej sytuacji epidemicznej omawianej prowincji, gdzie cholera i tyfus zbierały w latach 1830/1831–1873 krwawe żniwo (w samym
1847 r. zmarło tam na cholerę 220 tys. osób, a rok później na tyfus głodowy dalszych
140 tys.). Następnie gruntownie scharakteryzował formy przeciwepidemicznych
działań, podejmowanych przez państwowe i lokalne władze do 1914 r.; zwrócił przy
tym uwagę m.in. na działalność fizyków i chemików miejskich oraz lekarzy powiatowych. Według Meusa wielkie znaczenie miało też uświadomienie ludzi, w jaki sposób
powinni się zachowywać w obliczu zagrożenia. W miejscach, do których docierali
lekarze, sytuacja szybko się zresztą poprawiała, tam, gdzie ich brakowało — chłopi
korzystali nadal z siedemnasto- i osiemnastowiecznych metod leczenia (upusty krwi,
nacieranie kamforą, obkładanie chorych na cholerę rozgrzanymi cegłami itp.). Autor
zwrócił również uwagę na próby walki z syfilisem, w którym to celu wprowadzono
w Galicji reglamentację prostytucji i obowiązkowe badania okresowe zawodowych
cór Koryntu. Jego zdaniem na przełomie XIX i XX w. wypracowano już poprawnie
działające mechanizmy hamujące i szybko likwidujące ogniska tej choroby. Z kolei
w walce z gruźlicą istotną rolę odegrały stowarzyszenia obywatelskie, które we własnym zakresie organizowały pomoc potrzebującym. Znaczenie miała także poprawa
stanu higieny w galicyjskich miastach (wprowadzenie wodociągów i kanalizacji) oraz
coraz większa świadomość zagrożeń procentująca podwyższeniem poziomu higieny
codziennej (używanie mydła, picie przegotowanej wody itp.). Niestety okres Wielkiej
Wojny i przemieszczania się walczących armii spowodowały powrót epidemii cholery, tyfusu i ospy; w 1918 r. do Galicji dotarła hiszpanka, na którą zmarło na świecie
od 25 do nawet 100 mln ludzi.
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Kolejny esej dotyczący kultury ludowej (Sposoby percepcji chorób i epidemii
w relacjach mieszkańców Nadbuża (jak i w wybranych przykładach zaczerpniętych
z kultury tradycyjnej, s. 337–351), wyszedł spod pióra Bożeny J ó z e f ó w -C z e r w i ń s k i e j, która skonfrontowała wyniki własnych badań etnograficznych, przeprowadzonych w latach 2010–2015 na południowym Podlasiu, z wynikami prac
dawniejszych badaczy, Józefa B u r s z t y i Leonarda P e ł k i. Okazały się one
w wielu punktach podobne. I tak na współczesnym Podlasiu, obok wyjaśnień
racjonalnych, liczne czynniki chorobotwórcze postrzegane są nadal w kategoriach
magiczno-religijnych. Według przepytanych przez autorkę respondentów najcięższe
choroby mogą być skutkiem np. świętokradztwa lub krzywoprzysięstwa, którego
dopuścił się przodek osoby chorej lub ona sama. Tym samym tłumaczy się niekiedy
niepełnosprawność dzieci albo obłęd, który dotyka winowajcę. Schorzenie może być
też czasem efektem działalności ludzi rzucających klątwy, które mogą z kolei zostać
odczynione przez osoby posiadające tzw. uroczne oczy. Choroby wynikać mogą
także z nieprzestrzegania zwyczajowych reguł (np. dotyczących budowy domu).
Rozmówcy Józefów-Czerwińskiej nie wierzą natomiast w istoty nadprzyrodzone —
demony nękające ludzi, w które wierzyli ich przodkowie. Szczególnie religijni
mieszkańcy Podlasia oczywiście nadal uważają, że choroby są przede wszystkim
karą Bożą za ludzkie grzechy lub świadectwem braku Boskiej opieki. Znane są im
również dawniejsze praktyki magiczne mające na celu zamknięcie granic wsi przed
epidemią, polegające m.in. na otoczeniu danego terenu nićmi.
Tom zamyka krótki esej pióra Bogusława S k o w r o n k a Epidemie jako
metafora (s. 352–360). Autor omawia w nim filmy katastroficzne kina popularnego
odwołujące się do ludzkich lęków m.in. przed epidemiami nieznanych chorób, które
mogą spowodować zagładę ludzkości. Charakteryzuje przy tym zarówno ambitne
obrazy niosące ze sobą poważne, egzystencjalne lub filozoficzne przesłania, jak
i typowe filmy akcji, w których widz obserwuje kolejno: niespodziewane zagrożenie
nieznanym mikrobem, poszukiwanie przyczyn jego pojawienia się, a wreszcie walkę
ludzi o znalezienie antidotum, uratowanie przed zagładą jakiejś grupy oraz ukaranie
winnego czy winnych. Skowronek wykazuje, że najczęściej podobne obrazy stanowią emanację lęków przed skutkami postępu naukowo-technicznego i działalnością
szalonych naukowców, obaw przed sprowadzeniem na Ziemię bakterii z Kosmosu
oraz przed bezradnością światowych organizacji wobec cynizmu lub głupoty koncernów farmaceutycznych i naukowców pracujących nad cudownymi broniami. Jego
zdaniem filmy takie są nie tylko świetną rozrywką, lecz także swoistym komentarzem na temat współczesnego świata i jego problemów.
Analizowany zbiór studiów zamykają dwa podsumowania autorstwa wybitnych historyków — Romana Michałowskiego (s. 362–364) i Krzysztofa Zamorskiego (s. 365–372). Zawierają one w zasadzie ocenę zawartości merytorycznej
tomu. Michałowski ustosunkowuje się do esejów poświęconych epoce przedindustrialnej, Zamorski dzieli się natomiast refleksjami na temat szkiców dotyczących
wieków XVIII i XIX. Obaj wymienieni dość wysoko oceniają poziom wszystkich
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tekstów, wskazując na najważniejsze ich zdaniem osiągnięcia autorów. W stosunku
do części artykułów podzielam to zdanie, w przypadku kilku innych (Małgorzata
Grupa, Tomasz Kozłowski, Bożena Popiołek) jestem znacznie bardziej krytyczny.
Moje zastrzeżenia budzi również pewna beztroska redaktorów tomu, którzy mogli
przecież nie umieszczać w nim mało krytycznych i opartych na bardzo wybiórczych
źródłach szkiców. Obniża to wartość recenzowanego studium, zawierającego —
przypomnijmy — bardzo różnorodne teksty autorstwa historyków, archeologów,
antropologów i literaturoznawców. Niektóre z tych tekstów można uznać za bardzo
interesujące, prezentują bowiem wyniki najnowszych badań dotyczących szeroko
rozumianej problematyki chorób i epidemii, wskazując jednocześnie na nowe możliwości, które daje interdyscyplinarne podejście do tytułowego zagadnienia. Podstawowym zarzutem, jaki można postawić większości autorów niniejszego studium,
jest brak w zaprezentowanych przez nich szkicach nowych pytań badawczych.
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RYSZARD STEMPLOWSKI
Warszawa

O intelektualistach walecznych. (Michael Z a n t k e, Bewaffnete
Intelektuelle. Die Bedeutung Machiavellis für den
Nationalsozialismus und die konservative Revolution, przedmowa
Heinz K l e g e r, WeltTrends, Potsdam 2017, s. 361)
Michael Zantke pisze o intelektualistach w coś uzbrojonych. To nasuwa czytelnikowi myśl, że ich wiedza służyła jako narzędzie tym, którzy byli uzbrojeni dosłownie i w przenośni, czyli niemieckim narodowym socjalistom, niemniej, że wiązała
się ona z konserwatyzmem i sprzeciwem wobec nazizmu. Książka traktuje o tym,
jak szczególnym narzędziem walki mogły być idee Machiavellego i jakie w ogóle
znaczenie miała rola społeczna intelektualisty.
Praca ma charakter politologiczny i jest nieco zmienioną wersją doktoratu obronionego w 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Poczdamskiego.
Oparta została prawie wyłącznie na drukach zwartych. Autor przedmowy jest profesorem teorii polityki.
Recenzowany tom jest swego rodzaju prezentacją recepcji Machiavellego
w Niemczech. Zantke rozpoczyna część pierwszą pytaniem: „Czy Hitler był makiawelistą?”. Żeby ustalić, kto nim był (lub nie), trzeba jednak wiedzieć, co w istocie
ten termin oznacza. Akceptacja jakich idei Machiawellego czyni kogoś „makiawelistą”. Kim jest intelektualista. Te pytania towarzyszą czytelnikowi prawie do końca.
Zaczynając od pytania o Hitlera, Zantke przytacza długą listę autorów ukazujących działalność dyktatora jako mniej lub bardziej makiaweliczną. Kto jednak mógł
w Niemczech czasów Hitlera udzielić na nie odpowiedzi i nie spotkać się z szykanami? Autor swoje rozważania zaczyna od analizy Gespräche mit Hitler („Rozmowy z Hitlerem”) Hermanna R a u c h n i n g a , byłego burmistrza Wolnego Miasta
Gdańska. Zantke korzystał z wiedeńskiej, niemieckojęzycznej edycji tych „rozmów”
(1973), podczas gdy pierwsze wydanie ukazało się po angielsku w 1941 r. jako Voice
of Destruction — chodziło oczywiście o „głos” samego Hitlera. W 1983 r. szwajcarski
historyk Wolfgang H ä n e l wykazał jednak, że tytułowych rozmów nigdy nie przeprowadzono, a książka została napisana głównie przez urzędnika Foreign Office i wydana
przy aprobacie przebywającego na emigracji Rauschninga jako aliancka publikacja
1
2
propagandowa . Sprawę w roku 1985 opisał Mark W e b e r . Ja także — korzystając z wydania anglojęzycznego — padłem w 1972 r. ofiarą tej mistyfikacji, podobnie
1
2

HÄNEL 1984, s. 33.
WEBER 1985/1986, s. 499.
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zresztą jak Alan B u l l o c k , Joachim F e s t i wielu innych (u nas Adam M i c h n i k ),
3
pomyłkę tę jednak następnie dwukrotnie sprostowałem (2008, 2014) . Zantke również
zwraca uwagę na to fałszerstwo. Możemy sobie jednak wyobrazić te fikcyjne rozmowy właśnie jako powieść o makiawelizmie dyktatora. Wynikałoby z niej, że Hitler
był makiawelistą, choć istota tego makiawelizmu nadal nie byłaby jasna.
Zapytajmy raz jeszcze, o jakie idee Machiavellego chodzi autorowi recenzowanego tomu? Zantke nigdzie spójnie nie przedstawia swojego poglądu na ten temat,
można go jednak rekonstruować na podstawie tego, co za makiawelizm uważają
przywoływani przez niego autorzy. Z przeprowadzonego w pierwszej części tomu
wstępnego przeglądu publikacji wynika, że określenia tego użył m.in. Ernst F r a e n k e l, pisząc na emigracji w 1941 r., że stan wyjątkowy w Niemczech jest „makiaweliczną formą polityki wewnętrznej”, co m.in. oznaczało, że np. religia ma być
oceniana pod kątem jej przydatności politycznej. Ojcem duchowym takiego podejścia — pisze Fraenkel — jest właśnie Machiavelli (s. 32). Wcześniej, bo krótko po
przejęciu władzy przez Hitlera, Ernst N i e k i e s c h napisał, że „zdemokratyzowany
Machiavelli kończy jako polityczne gangsterstwo”. Gestapo tekst skonfiskowało,
ale książka wyszła w 1957 r. w NRD. Niekisch pisał, odwołując się do Księcia, że
dla Machiavellego państwo jest maszynerią władzy, którą władca musi chronić za
wszelką cenę (s. 34). Inni autorzy utożsamiali makiawelizm z użyciem przemocy.
Volker K r u l l zwrócił jednak uwagę, że u Machiavellego wrogiem księcia jest ten,
kto jego władzy zagraża; w przypadku nazistów wrogiem byli Żydzi, choć Niemcom w istocie nie zagrażali (s. 39). Z kolei Joachim F r i e d r i c h w 1957 r. pisał,
że źródeł narodowego socjalizmu należy szukać w całokształcie kultury zachodniej,
jednak koncepcja Machiavellego była subtelna, podczas gdy nazizm jest banalny.
Zantke klarownie omawia stanowiska przywoływanych autorów i wykorzystuje
fikcyjnego „Rauschninga” do odpowiedzi na pytanie, czy Hitler rzeczywiście był
„wielkim uczniem Machiavellego” (s. 41). Wydaje się, że nie, ale dyskusja trwa.
Zantke twierdzi, że istniała też szczególna forma makiawelizmu narodowych
socjalistów, powołując się przy tym na Hannę Arendt, która w Protokołach mędrców
Syjonu dostrzegła nie tylko propagandę antysemicką, lecz także podręcznik, na
4
podstawie którego naziści dążyli do zawładnięcia światem . Autor widzi w tej przewrotności wpływ Machiavellego. Omówienie walk wewnętrznych, pozycji Röhma
i Strassera oraz innych nie prowadzi go jednak do wykazania innego wpływu włoskiego humanisty niż wynikający z analogii między likwidacją rywali przez Hitlera
a zamachem Cesare Borgii w 1503 r.
W 1933 r. opublikowano w Niemczech książkę Hugo F i s c h e r a Lenin.
Machiavelli Wschodu. Cały nakład został niezwłocznie zniszczony, lecz Zantke dotarł do
egzemplarza jego korekty (bez dwóch stron). Po jej lekturze stwierdził, że o Machiavellim nie było w niej prawie niczego. Czy wobec tego tom zniszczono wyłącznie z powodu
3
4

STEMPLOWSKI 2014, s. 40; STEMPLOWSKI 2008, s. 525–532.
ARENDT 1989, s. 282.
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tytułu? Z powodu „Lenina”? Temperatura konfliktu społecznego była wysoka, władza
nazistów jeszcze niepewna, więc dyskusja o rewolucji byłaby dla Hitlera niepożądana?
Może rozważania o partii nowego typu były zbyt bliskie jego planom? Czy też raczej
swoista ideologia Fischera i to, co pisał o technice sprawowania władzy, mogło pokazać
nowego rywala? Jedyne, co Zantke może powiedzieć w tym miejscu o Machiavellim
Fischera, to konstatacja, że virtú Machiavellego jest totalizmem Lenina, a każdy z nich
był „dzieckiem swego czasu” (s. 94). W tle widzimy nazizm jako podobny do takich
5
systemów. Książka Fischera ukazała się dopiero w 1956 r. pod zmienionym tytułem .
Oprócz Lenina widzimy kilka innych ważnych postaci— zdaniem Zantkego —
dla zrozumienia związku makiawelizmu z narodowym socjalizmem. Jak należało
oczekiwać, najwięcej pisze o Carlu Schmitcie, o którym zresztą wiemy więcej dzięki
publikacjom polskich autorów i polskim przekładom jego pism. Autor cytuje kilka
wieloznacznych sentencji Schmitta odnośnie do Machiavellego, ich związku z treściami jego pism czy z jego stosunkiem do narodowego socjalizmu Zantke każe się
nam jednak jedynie domyślać. Dostrzegam tu deficyt analizy.
W części drugiej („Współczesne odniesienia do recepcji Machiavellego
w środowisku narodowosocjaistycznym”) wiele obiecuje tytuł jednego z rozdziałów: „Transformacja pojęcia makiawelizmu”. Najpierw czytamy w nim o lisie
i lwie, potem o Massenmachiavelismus, następnie o Über-Machiavellismus. Ukute
w Niemczech porównanie Brytyjczyków, a właściwie Anglików, do „pozbawionego
skrupułów lisa” przywodzi na myśl francuskie określenie „perfidnego Albionu”,
choć oczywiście Zantke nawiązuje do popularnej w tych czasach w Niemczech bajki
Ezopa z IV w. p.n.e. o starym lwie i lisie. Marianne W e i c k e r t pisała w 1946 r.,
że Machiavelli opisywał człowieka, w którym tkwił zarówno lis, jak i lew, w tyranie
mieszka jednak — według niej — wyłącznie ten pierwszy, czyli sam Machiavelli
(s. 214–215). Massenmachiavelismus natomiast to wynik dopasowywania makiawelizmu do funkcji mas w ujęciu Friedricha M e i n e c k e g o , który pisał, że gdy
władza przestaje być domeną jednostek, staje się udziałem tłumu. Arystokratyzm
makiawelizmu przekształca się w makiawelizm mas, a w procesie tym rodzi się
6
klucz do sejfu z trucizną, której treścią jest właśnie makiawelizm (s. 215) . Erwin
F a u l rozgraniczał z kolei faszyzm i narodowy socjalizm. Mussolini odwoływał się
do Nietzschego i odrzucał przesąd w polityce, a ten „genialny prostak” — o Hitlerze
tu mowa — przekształcił według Faula makiawelizm w „biologiczne planowanie
totalne” (s. 217) i to już był Übermachiavellismus.
Część trzecia, „Znaczenie makiawelizmu w rewolucji konserwatywnej i u jej
krytyków”, jest najciekawsza właśnie z powodu wprowadzenia zawartych w jej
5

FISCHER 1956.
Zdanie to Meinecke napisał dopiero po wojnie w książce Die deutsche Katastrophe (Wiesbaden
1946). W tomie zawierającym przedruk innego jego dzieła (pierwotnie wydanego w 1929 r.), Die idee
der Staatsräson (Munich 1957), znajdujemy redakcyjny wstęp Walthera Hofera obszenie traktujący
o znaczeniu idei Machiavellego w twórczości Meineckego.
6
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tytule kategorii. Zantke rozgranicza rewolucję konserwatywną i narodowy socjalizm,
faszyzm włoski i narodowy socjalizm oraz rewolucję konserwatywną i faszyzm włoski, a dokonuje tego na podstawie tekstów Hugo F i s c h e r a , Hansa F r e y e r a ,
Gerharda R i t t e r a i René K ö n i g a — autorów uznanych przez niego za najbardziej reprezentatywnych w dziedzinie rozpoznawania związków makiawelizmu
z narodowym socjalizmem; uwzględnia też stanowisko Georges’a S o r e l a . Zantke
zwraca również uwagę na obecność w omawianych tekstach (od „Rauschninga”
poczynając) wątku demonizującego Hitlera.
Autor omawia Fischerowskie rozważania o technice sprawowania władzy, które
oczywiście kojarzą się z pismami Machiavellego. Ciekawe jest przypomnienie użytego przez Fischera zwrotu: Die Sendung der Deutschen („posłannictwo Niemców”),
niezupełnie mieszczącego się w kontekście jego rozważań o Leninie jako Machiavellim Wschodu. Sam Fischer nawiązywał raczej do narodowego socjalizmu, lecz sam
do ruchu nie przystąpił, protestując przeciw rasizmowi, a to również nasuwa skojarzenie z Machiavellim, któremu rasizm był obcy (choć takie porównania wydają się
dość sztuczne). Fisher w 1938 r. opuścił Uniwersytet Lipski i wyemigrował.
Hans Freyer jest dla Zantkego atrakcyjnym przedmiotem badań z kolei dlatego,
że zajmował się on samym Machiavellim i nauką o postępowaniu (książkę opublikował w 1938 r., poczym, podobnie jak Fischer, opuścił Lipsk i przeniósł się na
Uniwersytet Budapeszteński). Autor recenzowanego tomu opiera się jednak niemal
7
wyłącznie na tym, co na temat Freyera opublikowali Jerry Z. M u l l e r i Elfriede
8
Ü n e r . W ich ujęciu Freyer dystansował się od narodowego socjalizmu. Üner przywołuje sformułowaną przez niego opinię o ograniczoności nauki płynącej z przeszłości (ściślej — doświadczenia) jako wskazówki w zakresie bieżących działań.
Muller zwraca zaś uwagę na to, że choć w pracach Freyera widoczne jest jego rozczarowanie III Rzeszą, to jednak dzieło o Machiavellim zadedykował w jego własnym języku tym, co „ojczyznę kochają bardziej niż duszę”. Muller zwraca uwagę na
„korumpujące skutki służenia ojczyźnie w fundamentalnie skorumpowanym reżymie” (s. 233).
Gerhard Ritter, historyk o konserwatywnym nastawieniu (nie mylić z socjologiem Gerhardem R i t t e r e m), ukazany został jako autor o dwuznacznym stosunku
do narodowego socjalizmu. Jego krytycyzm narastał w związku z negatywnym
stosunkiem nazistów do religii, wzrósł po pogromach listopadowych w 1938 r.
i ugruntował się w wyniku śmierci syna na froncie wschodnim. W rezultacie Ritter
przyłączył się nawet do zamachowców „20 lipca”, a następnie doczekał w więzieniu
oswobodzenia przez Armię Czerwoną. Po wojnie tłumaczył, że od początku chciał
w zakamuflowany sposób („in getarnter Form”) pokazywać „makiawelizm dyktatury nazistowskiej”, lecz nie został w tym czasie, tzn. przed rokiem 1945, właściwie
zrozumiany (s. 237–238).
7
8

MULLER 1987.
ÜNER 1992.
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Kolejna postać, której Zantke poświęca uwagę, czyli René König, zaczął
w 1935 r. od opublikowania książki o niemieckich uniwersytetach, w której przeciwstawił narodowosocjalistycznej praktyce upolitycznienia uczelni model uniwersytetu
autorstwa Aleksandra von Humboldt. Książkę skonfiskowano w roku 1937. Jej autor
planował habilitować się jeszcze w 1932 r., do czego jednak życzliwie go zniechęcono; ostatecznie swój zamiar zrealizował w 1938 r., po wyemigrowaniu do Szwajcarii, na podstawie książki o socjologii historyczno-egzystencjalistycznej. Oprócz
tego napisał dwa teksty dotyczące idei Sorela i Machiavellego. Pierwsze wydanie
książki o Machiavellim ukazało się w Zurychu w 1941 r., lecz Zantke posługuje się
edycją niemiecką z roku 2013 (podobnie postępuje zresztą w kilku innych wypadkach). Z dywagacji autora wynika, że König eksponował realizm Machiavellego.
Zantke znajduje w dziełach czterech wymienionych autorów idee Machiavellego propagujące heroizm, w działalności politycznej zaś — diabolizm. Co do Sorela,
Zantke pokazuje filiacje ideowe między jego pracami a tekstami cytowanych wyżej
autorów niemieckich i prawie niepostrzeżenie przechodzi do dyskusji o rewolucji konserwatywnej w Niemczech. Związki takie dostrzegano zresztą także wcześniej, a Sorel
już nieraz był ogłaszany ojcem duchowym rewolucji konerwatywnej. Najciekawsze
jest dla mnie jednak to, że owa rewolucja dokonywała się jakby równolegle z rozwojem narodowego socjalizmu i praktyki III Rzeszy. Oznaczałoby to, że nazizm nie był
prawicowy — prawicowa była ta rewolucja. Nie był jednak również lewicowy; Zantke
wspomina o szkole frankfurckiej, nie pisze natomiast w tym kontekście o komunistach
i socjaldemokratach. Może z czasem ta konsewatywna rewolucja okaże się ważniejsza
od narodowego socjalizmu, który zostanie spersonifikowany w Hitlerze? W każdym
razie wprowadzenie wątku makiawelizmu było niewątpliwie zasługą konserwatystów.
Prototypem intelektualisty uzbrojonego jest Machiavelli. Stanowi wzór intelektualisty o znaczeniu politycznym („mit politischen Geltungbedürfnis”). Wzorem
intelektualisty uzbrojonego jest również Francesco Petrarca, którego Zantke zalicza
do grupy Revolver-Literaten. Do nich obydwu, a także do ludzi Kościoła instytucjonalnego (Klerus), przykłada również kryterium Geist und Geld — duch i pieniądz,
a także termin humanistische Intellektuelle — bądź co bądź mowa jest o renesansie.
Ściślej intelektualistów definiuje cytowany przez Zantkego Robert M i c h e l s, który
swój długi wywód kończy konkluzją, że intelektualista spełnia „rolę kapłana baczącego na bieg rozwoju historycznego”. Zantke dodaje: „Machiavelli był swego czasu
świadkiem wzlotu kaznodziei [Girolamo] Savonaroli. Przy całym podziwie dla oratorskiej (diskursive) potęgi mnicha Machiavellemu nie umknęło dostrzeżenie jej granic:
uzbrojeni prorocy budują imperia; prorocy nieuzbrojeni kończą na stosie” (s. 301).
Zantke nie pomija intelektualistów z grona włoskich i niemieckich socjalistów
i socjaldemokratów; wymienia nawet komunistę syndykalistę Karola Radka, gotowego do rozmowy o robotniczych nacjonalistach. Autor zwraca uwagę na znane
różnice między faszyzmem a nazizmem oraz na mniej znany fakt, że Hitler — aż
do momentu przejęcia władzy — powoływał się na Mussoliniego, przyciągając tym
intelektualiastów i studentów.
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W rozdziale o teoretyku na korytarzach władzy Zantke wymienia raczej polityków niż intelektualistów. Biografia Machiavellego służy jako odniesienie do zjawiska wkraczania przez intelektualistę do kręgu władzy, a także jego opuszczania.
Autor prowadzi rozważania na poziomie grupy, nie jednostek, powołując się przy
tym na prace Königa. Prawie niepostrzeżenie konserwatywni intelektualiści stają się
u Zantkego konserwatystami rewolucyjnymi. I dzielą los Machiavellego. Nie znajdą
się w aparacie konserwatywnej Deutsche Revolution przekształcającej się w narodowy socjalizm, w którym już nie mogli i przeważnie nie chcieli odgrywać roli przywódców intelektualnych.
W podsumowaniu autor jawi się jako bardziej zdecydowany w osądach, może
nawet opierający je na nieobecnych w książce partiach analizy. Jak twierdzi sam
Zantke, jego praca przedstawia zjawisko dyskredytowania Hitlera przez poszczególnych autorów (głównie emigrantów) przez oskarżanie go o makiawelizm. W czasach
powojennych Machiavelli pozostał źródłem wszelkiego zła, w przypadku Hitlera
zadowalano się jednak cytowaniem odpowiednich fragmentów Księcia w celu zilustrowania rozmaitych pociągnięć dyktatora. Zantke radykalnie rozprawia się z mitem
(sam pisze o legendzie) Hitlera jako Machiavellego XX stulecia. Mordowanie
przeciwników i rasizm nie miały nic wspólnego z koncepcjami stworzonymi przez
twórcę Księcia. Może i z tego powodu konserwatywni autorzy działający w Niemczech nie wiązali Hitlera z Machiavellim tak bezpośrednio jak emigranci. Zantke
dystansuje się też od Arendt i innych badaczy, kwestionując twierdzenia o obecności dziedzictwa Machiavellego w narodowym socjalizmie. Kto dostrzegał wpływ
Machiavellego przed „przejęciem władzy”, wiązał je raczej z niemieckim (pruskim?)
imperializmem i sympatiami dla włoskiego faszyzmu. Następnie zastanawiano się
nad konsekwencjami tego wpływu dla postawy nazistów wobec moralności i religii,
podkreślając rolę „lisa”, a nie „lwa”, poszukując syntezy Machiavellego i Sorela.
W czasach najnowszych terroryzm i informatyka uzbrajają niejednego — zauważa
Zantke — może i niektórych intelektualistów (s. 352–353). Nie sposób tu streścić
końcowych stron bardzo gęstych treściowo, a zacytować całości nie można.
Na koniec dwie uwagi. Zastanawia odczuwalny od pierwszych kart brak zwięzłego przedstawienia myśli Machiavellego. Zantke poprzestaje na kilku cytatach
marginalnych, prawdopodobnie zakładając znajomość pism Machiavellego wśród
niemieckich czytelników. Może ma rację. Ja podałbym na wszelki wypadek choć
jeden z cytatów Włocha — ten, w którym określił podstawową dla polityki egzystencjalnego bezpieczeństwa państwa zasadę: „Kiedy bowiem rozważa się bezpieczeństwo ojczyzny wszechstronnie, nie powinno się zwracać uwagi na to, czy działanie
będzie zgodne z przyjętymi zasadami czy nimi nieuzasadnione, ludzkie czy okrutne,
godne pochwały czy haniebne; bez względu na wszystko należy obierać tylko taki
9
kierunek działania, żeby jej zapewnić trwanie i niepodległość” .
9

MACHIAVELLI 2001, s. 208–209. Vide STEMPLOWSKI 2013, s. 403; tamże komentarz do tego cytatu (s. 404).
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Intelektualista. Również ta kategoria nie została precyzyjnie wyjaśniona.
Wiemy, że termin ten zrodził się w związku z aferą Dreyfusa. Ukuł go Albert Clemenceau (brat prezydenta) — jego petycja w obronie Dreyfusa nosiła tytuł Manifeste
10
des Intellectuels . W 1927 r. Julien Benda opublikował Trahison des clercs, co
11
tłumaczone jest często jako „zdrada intelektualistów” . Mamy też termin public
intellectual. W takich rozważaniach jak Zantkego trafniejszym terminem od „intelektualiści uzbrojeni” (bewaffnete Intellektuelle) wydaje mi się określenie „intelektualiści waleczni” (tapfere Intellektuelle).
WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
ŹRÓDŁA DRUKOWANE I LITERATURA PRZEDMIOTU

ARENDT 1989 = Hanna Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. I, tłum. Daniel Grindberg, Mariola
Szawiel, Warszawa 1989
BENDA 2014 = Julien Benda, Zdrada klerków, tłum. Marek J. Mosakowski, Warszawa 2014
CLEMENCEAU 1912 = Le Manifeste De M. Clemenceau, „La Brie”, nr 2996, 19 lipca 1912
FISCHER 1956 = Hugo Fischer, Die Aktualität Plotins. Eine Untersuchung über die
Konvergenz von Wissenschaft und Metaphysik, München 1956
HOFER 1957 = Walther Hofer, w: Friedrich Meinecke, Die idee der Staatsräson in der
neueren Gescichte, Munchen 1957
MACHIAVELLI 2001 = Niccolo Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio,
w: Niccolo Machiavelli, Il Principe e altre opere politiche, ed. Stefano Andretta, Milano
200117
MEINECKE 1946 = Friedrich Meinecke, Die duetsche Katastrophe. Betrachtugen und
Errinerungen, Wiesbaden 1946
MULLER 1987 = Jerry Z. Muller, The Other God that Failed. Hans Freyer
and the Deradicalization of German Conservatism, Princeton 1987
STEMPLOWSKI 2014 = Ryszard Stemplowski, Zależność i wyzwanie. Argentyna wobec
rywalizacji Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych 1930–1946, Warszawa
20142 (Biblioteka Iberyjska)
STEMPLOWSKI 2013 = Ryszard Stemplowski, O prowadzeniu i analizowaniu polityki
państwa, Wrocław 2013
STEMPLOWSKI 2008 = Ryszard Stemplowski [rec.], Janusz Tazbir, Długi romans z muzą
Klio, Warszawa 2007, „Politeja”, 2008, 1(9), s. 525–532
WEBER 1985/1986 = Mark Weber, Rauschning’s Phony „Conversations with Hitler”. An
Update, „Journal of Historical Review”, VI, 1985/1986, 4, s. 499
ÜNER 1992 = Elvire Üner, Soziologie als „Geistige Bewegung”. Hans Freyers System der
Soziologie und die „Leipziger Schule”, Weinheim 1992

10
11

CLEMENCEAU 1912.
BENDA 2014.
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***

Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog,
oprac. Kamil F r e j l i c h, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2017 (Katalogi
Testamentów Mieszkańców Miast z Terenów Korony i Wielkiego Księstwa
Litewskiego do 1795 roku, I), ss. 99
Szlacheckie i mieszczańskie testamenty z terenów Rzeczypospolitej Obojga Narodów od
ponad trzech dekad znajdują się w polu zainteresowań polskich historyków. Stanowią cenny
materiał źródłowy do rozważań nad mentalnością społeczeństwa doby staropolskiej, relacjami
rodzinnymi, a także historią kultury materialnej. Uwaga poświęcana testamentowi jako nośnikowi danych o przeszłości doprowadziła w ostatnich latach do intensyfikacji procesu wydawniczego aktów ostatniej woli. Edycje stanowią jednak tylko jeden ze sposobów wprowadzenia
tego rodzaju źródeł do obiegu naukowego — drugim, choć w innej formie, są ich katalogi.
Ostatnio ukazały się trzy tomy katalogów zbierające testamenty mieszkańców czterech
miast i regionów Rzeczypospolitej Obojga Narodów: Wilna (t. I), Wołynia (t. II)1 oraz Brześcia
i Grodna (t. III), spisane w XVI–XVIII w.2 Zostały one opublikowane w ramach serii Katalogi
Testamentów Mieszkańców Miast z Terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do
1795 roku, opracowywanej przez Zespół Historii Kultury Staropolskiej pod kierownictwem
Urszuli A u g u s t y n i a k w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego3.
Opracowany przez Kamila Frejlicha katalog testamentów i poza notami katalogowymi
zawiera: wykaz skrótów, wstęp, ilustracje oraz trzy indeksy (osobowy, geograficzny i rzeczowy). Tom powstał jako rezultat analizy ksiąg miejskich wileńskich pochodzących z dwóch
zespołów archiwalnych Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie
(Lietuvos valstybės istorijos archyvas), a mianowicie z zespołu sądu magdeburskiego
(Vilniaus magdeburginis teismas, fond 22) oraz zespołu wileńskiego magistratu (Vilniaus
magistratas, fond 23). Autor sięgnął również do zespołu 458 (Vilniaus magistratas), zauważył
jednak, że dla prowadzonej przez niego kwerendy ma on mniejsze znaczenie, gdyż znajdują
się w nim jedynie cztery testamenty z interesującego go okresu (s. 10). Taki stan rzeczy wynika z charakteru oraz specyfiki dokumentów zawartych w tym właśnie zespole. Odnajdujemy
w nim bowiem przede wszystkim księgi rachunkowe: przychodów, rozchodów i taks podatkowych magistratu. Recenzowany katalog powstał zatem w oparciu o analizę dokumentów
pochodzących z 33 ksiąg4 obejmujących lata 1486–1727. Ponadto przeszukane zostały: księ1

Katalog, II.
Katalog, III.
3
Publikacja powstała jako rezultat projektu badawczego pt. Katalogi testamentów mieszkańców
miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2013–2018 pod kierownictwem U. Augustyniak, nr projektu
11H 12 0165 81.
4
Dziesięć ksiąg (sygn. 5333–5344) pochodzi z fondu 22, kolejne 23 (sygn. 5096–5125) z fondu 23.
2
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ga radziecka z lat 1657–1662, opracowana i wydana przez historyków litewskich5, a także
wypisy Mamerta Herburta (1789–1873) znajdujące się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej6.
Autor za cezurę końcową prowadzonych poszukiwań przyjął 31 grudnia 1700.
Ostatecznie udało mu się odszukać 248 testamentów należących do szlachty, mieszczan (zarówno wileńskich, jak i pochodzących z innych ośrodków), a także duchownych. Najstarszy
z dokumentów datowany jest 29 stycznia 1546, ostatni 20 kwietnia 1700.
Noty katalogowe dotyczące poszczególnych testamentów składają się z trzech zasadniczych informacji. Pierwszą z nich są dane chronologiczne, według których uporządkowano
odnalezione akty ostatniej woli. Zasadniczą datą braną przez autora pod uwagę była data powstania dokumentu, w przypadku jej braku uwzględniony został moment wpisania aktu do
księgi. Obie te daty zostały zresztą przez Frejlicha odnotowywane.
Następne informacje dotyczą osób testatorów i testatorek. Poza imieniem i nazwiskiem
Frejlich uwzględnił profesję lub pełnioną funkcję, przynależność do stanu szlacheckiego,
a także obywatelstwo, w przypadku pochodzenia z innego miasta lub jurydyki. Testatorki odnotowane zostały z podaniem zawodu bądź funkcji pełnionej przez ich męża, którego imię
i nazwisko, co szczególnie istotne, również odnotowano. W tych przypadkach, w których
było to możliwe, autor w oparciu o dyspozycje testamentowe, a zwłaszcza o zapisy dotyczące
miejsca pochówku, ustalił wyznanie testatorów.
Noty zawierają wreszcie informacje charakteryzujące opracowywane dokumenty.
Wśród nich: formy przekazu testamentów, ich sygnatury wraz z numerami kart lub stron,
język, w którym zostały spisane, numery kart, na których występują w rejestrze, a także literaturę poświęconą testatorom lub edycje źródłowe zawierające poszczególne akty. Każda
z not katalogowych opatrzona została numerem porządkowym od 1 do 248.
Na marginesie owych testamentowych poszukiwań warto poczynić kilka refleksji.
Przede wszystkim można odnieść wrażenie, że autor nie wyjaśnił do końca czytelnikowi,
jakim kierował się kryterium, zakreślając ramy chronologiczne katalogu. We „Wstępie” napisał: „Inspiracją do przygotowania niniejszej książki był katalog testamentów mieszczan
warszawskich z XV–XVII w. [...] Uznałem bowiem, że analogiczną publikację należałoby
przygotować dla miasta, które stanowi główny przedmiot moich badań, stolicy Wielkiego
Księstwa Litewskiego — Wilna. W związku z wzorowaniem się na katalogu warszawskim,
zakres chronologiczny niniejszej pracy odpowiada okresowi do końca XVII w.” (s. 9).
Autor, tworząc katalog na wzór już istniejącego, powinien, jak się wydaje, wykorzystać potencjał, jaki stworzyłoby rozszerzenie ram chronologicznych. Z pewnością interesujące byłoby porównawcze zestawienie jego własnych wyników badań z ustaleniami Agnieszki
7
B a r t o s z e w i c z, Andrzeja K a r p i ń s k i e g o oraz Katarzyny W a r d y w zakresie: liczby odszukanych testamentów, charakterystyki testatorów pod względem przynależności do
danego stanu, wykonywanych zawodów czy wyznania. Ponadto argumentacja przytoczona
przez Frejlicha nie daje odpowiedzi na zasadnicze pytanie, a mianowicie: dlaczego swymi
badaniami nie objął również XVIII w. Podkreślić należy, że autor dostrzega potrzebę prze-

5
6
7

ČIURINSKAS, KAMINSKAS, MEILUS 2011.
BJ, rkps 2926.
BARTOSZAEWICZ, KARPIŃSKI, WARDA 2010.
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analizowania ksiąg z tego stulecia („Wskazane byłoby też rozszerzenie kwerend na wiek
XVIII”, s. 14). Przypuszczać możemy, że takie kompleksowe pod względem chronologicznym ujęcie dałoby również szansę odpowiedzi na pytania porównawcze, głównie dotyczące
testatorów żyjących w XVII i XVIII stuleciu w stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Katalog jest owocem trudu, wynikającego z przeszukania 33 ksiąg oraz zidentyfikowania niemal 400 osób. Być może zatem, choć jest to jedynie domysł czytelnika, nieuwzględnienie w badaniach XVIII w. wynikało z ilości materiału, który należałoby dodatkowo
przeszukać.
Powstałe zestawienie jest atrakcyjne dla badaczy różnych dziedzin z kilku powodów. Po
pierwsze istotnym walorem jest skrupulatne i rzetelne opisanie źródeł, co ułatwi dotarcie do
nich zainteresowanym; po drugie — zawiera informacje dotyczące współmałżonków, co
może okazać się przydatne w badaniach genealogicznych; po trzecie — zgromadzone w nim
zostały istniejące już, poświęcone temu zagadnieniu opracowania i edycje źródłowe. W tym
miejscu warto dodać, że w przypadku edycji należałoby się odnieść również do Akt cechów
wileńskich8. Zasadniczym walorem publikacji jest jednak to, że wydobywa ona na światło
dzienne testamenty mieszczan — rzemieślników i kupców. Przeanalizowanie tych dokumentów z pewnością poszerzy wiedzę na temat życia codziennego oraz kultury materialnej tej
grupy mieszkańców Wilna.
Można ubolewać nad faktem, że omawiane zestawienie jest cząstkowe i jedynie w bliżej
nieokreślonym stopniu charakteryzuje ogół zasobu testamentów mieszczan wileńskich. Jak
sam autor wskazuje, akty ostatniej woli odnajdujemy w aktach kapituły wileńskiej, w księgach grodzkich, horodnictwa, Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego, w dokumentach poświęconych różnym zgromadzeniom zakonnym, historii poszczególnych świątyń, a także w innych zbiorach archiwalnych (s. 13–14). To wielkie rozproszenie materiału
źródłowego uświadamia, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie jego inwentaryzacji.
Katalog z całą pewność jest pierwszym i należy mieć nadzieję nie ostatnim krokiem na
drodze do zinwentaryzowania całości zasobów aktów ostatniej woli mieszkańców stolicy
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stanowi on istotną pomoc naukową dla badaczy wykorzystujących źródła testamentalne, specjalizujących się w studiach nad historią Wilna, społecznością stolicy litewskiej czy analizujących zagadnienia eschatologiczne. Z pewnością jest to
„narzędzie”, które ułatwi dotarcie do materiału źródłowego i skróci czas niekiedy bardzo
żmudnych kwerend w wileńskim archiwum.
Należy mieć nadzieję, że wkrótce doczekamy się kolejnej części serii. Być może recenzowany katalog będzie stanowił, w niedalekiej przyszłości, podstawę do przygotowania również edycji źródłowej.
Bernadetta Manyś
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Historii

8

Akty 2006.
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Cristina G o n z á l e z C a i z á n , Por Napoleón en España. Los soldados
polacos en los Sitios de Zaragoza (1808–1809), Foro para el Estudio de la
Historia Militar de España, Madrid 2017, ss. 631
Na tę książkę czekaliśmy ponad sto lat. Od czasu, gdy w Polsce zaczęto się interesować naukowym ujęciem tematu „okrywania się sławą za Pirenejami”, postulowano sięgnięcie do
źródeł hiszpańskich. Szło o to, by uwolnić się od stereotypu, w którym upominaliśmy się
o stosowne miejsce w obrazie formowanym przez historyków Wielkiej Armii. Przez długi
czas okoliczności nie sprzyjały takim próbom, gdy podróżowanie do hiszpańskich archiwów
stało się zaś możliwe, tematy napoleońskie nie wydawały się najpilniejsze — tak, jakby
z chwilą odzyskania suwerenności problem walki o Polskę na obcej ziemi i w obcej służbie
przestał mieć znaczenie. Tak naprawdę powinno być odwrotnie. Jest więc paradoksem, że tę
poważną lukę wypełnia historyk z ziemi obcej. Książka Cristiny G o n z á l e z C a i z á n jest
pierwszym opracowaniem polskich działań wojskowych w hiszpańskiej kampanii Napoleona,
czy raczej w hiszpańskiej wojnie o niepodległość, uwzględniającym chyba całość dostępnego
zasobu archiwalnego. Mam bowiem nadzieję, że znajdą się jeszcze nowe źródła, a omawiana
książka będzie początkiem dalszych prac.
Sięgnięcie do źródeł hiszpańskich było konieczne, by na losy polskich pułków w służbie
Napoleona spojrzeć także z perspektywy ich przeciwników. Opinię Hiszpanów o Polakach
przeczuwano, domyślano się jej, nawet starano się ją rekonstruować, ale w kwestii ich wyobrażeń błąkaliśmy się po omacku. González Caizán pokazuje perspektywę hiszpańską i pozwala ją zrozumieć. Jest to sprawą ważną, ponieważ działania polskie nie odcisnęły się w pamięci zbiorowej Hiszpanów. Od czasu, gdy zainteresowałem się tą problematyką, intrygował
mnie nie tyle wpływ hiszpańskich doświadczeń na naszą świadomość, ile brak negatywnego
odbicia polskich działań w pamięci Hiszpanów. Nie spotkałem się nigdy z krytyką, z jakimś
krytycznym stereotypem Polaków, którzy przecież najechali ich ziemię. Tylko jeden przyjaciel Hiszpan odmówił mi udziału w ceremonii wmurowania (w 1994 r.) tablicy upamiętniającej szarżę szwoleżerów na przełęczy Somosierra. Był to Javier Ruperez, dyplomata i polityk
znający Polskę i mający do niej wiele sympatii1. Stanowił on jednak wyjątek. Wiele lat później, gdy w Hiszpanii powstawały projekty obchodów dwusetlecia wojny o niepodległość,
nasz udział traktowano przyjaźnie i ze zrozumieniem. Kontrast naszych wyobrażeń o tamtych wydarzeniach, jakiejś zadry głęboko tkwiącej w naszym sumieniu, z realnymi odczuciami Hiszpanów pozostawał zagadką. Jest więc bardzo ważne, że zagadnienie podjęła uczona
hiszpańska mająca dostęp nie tylko do polskich źródeł, lecz także do polskiej wrażliwości. Te
warunki spełnia właśnie González Caizán, pracująca od lat na Wydziale „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego.

1

Wspomniał swoje ówczesne stanowisko i zdecydowanie je podtrzymał, pisząc w Recordando
1808 (RUPEREZ 2008) o niechęci do brania udziału w „pudrowaniu historii”. Warto jednak pamiętać,
że o polskich wyczynach wyrabiał sobie pogląd na podstawie Żeromskiego i Wajdy, a nie np. Benito
Pérez Galdosa, który w klasycznej powieści Zaragoza (t. VI wielkiej epopei Episodios Nacionales)
z 1874 r. o Polakach nie wspomniał ani słowem.
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Dziś widać wyraźnie, że zainteresowanie polską obecnością w Hiszpanii w epoce napoleońskiej mogło mieć jakieś znaczenie jak długo czytaliśmy Żeromskiego. Przez prawie sto
lat Popioły były dziełem najsilniej oddziałującym na wyobraźnię i to widać choćby w twórczości Mariana Brandysa, a przede wszystkim w ekranizacji Andrzeja Wajdy. Jeszcze pół
wieku temu gorąco spierano się właśnie (choć nie tylko) o sens udziału Polaków w najeździe
na Hiszpanię. Spór ten miał długą, a nawet, powiedziałbym, świetną tradycję — od Lelewela
i Słowackiego do Ksawerego Pruszyńskiego. Miały też ciąg dalszy losy polskie za
Pirenejami — od pierwszej wojny karlistowskiej (1833–1840) do wojny domowej lat 1936–
1939, a w istocie także i potem. Interesująca jest bowiem polska aktywność w Hiszpanii
w czasie wojny światowej, a także polska emigracja, choć już bez dziejowego znaczenia. Po
roku 1989 przekazywanie naszych sentymentów i kompleksów hiszpańskich jakby straciło
na znaczeniu, tak jak straciło sens porównywanie Polski z Hiszpanią, szukanie jakiejś nauki
dla nas w losach odległego kraju. To wszystko nie znaczy, że można stracić zainteresowanie
tą sprawą. Problem ten czekał na próbę rozwiązania.
Otóż doczekaliśmy się dzieła, które, uwzględniając polski punkt widzenia, zostało napisane przez Hiszpankę dla Hiszpanów. Jest to zarazem opracowanie spełniające od dawna
formułowany w polskiej historiografii postulat wprowadzenia ważnej dla nas problematyki
w obieg międzynarodowy, a także pierwsze na taką skalę udostępnienie światu źródeł w języku polskim, odnoszących się do faktów żywo interesujących środowisko naukowe. Wszystko
to czyni publikację recenzowanego tomu wydarzeniem istotnym z każdego punktu
widzenia.
Trzeba zacząć od podkreślenia, że książka González Caizán dotyczy tylko części wspomnianej historii, czyli dwu oblężeń Saragossy w latach 1808 i 1809. Ten właśnie fragment
dziejów — inaczej niż Somosierra, niemniej równie głęboko — był wpisany w naszą tożsamość narodową. Został też przez autorkę osadzony w szeroko zakreślonym kontekście.
González Caizán słusznie założyła, że szczegółowa prezentacja polskiego udziału
w tamtej wojnie nie jest możliwa i wybrała oblężenia stolicy aragońskiej jako jego najważniejsze momenty, skupiające w sobie wszystkie aspekty ważne dla zrozumienia badanego
zjawiska. Równie słusznie uznała, że czytelnikowi hiszpańskiemu trzeba koniecznie pokazać
działania Polaków na szerokim tle. Jest to prezentacja przeznaczona dla czytelników niemających żadnej wiedzy o tym, skąd się wzięli Polacy w armii napoleońskiej i dlaczego nadal
przywiązują do tego wagę. Autorka zdawała sobie sprawę, że polski udział w tamtej wojnie
nie miał i nadal nie ma dla Hiszpanów znaczenia. Podjęła się więc wytłumaczenia, dlaczego
jest to temat ważny dla Polaków, a jednocześnie przekonująco dowiodła, że opisywane okoliczności miały istotne znaczenie także w perspektywie hiszpańskiej. Trzeba tu przypomnieć
wagę tego epizodu. W Hiszpanii wojna o niepodległość jest prawie fundamentem tożsamości
narodowej — obchody dwusetlecia trwały sześć lat, ale dla badaczy zaczęły się wcześniej
i trwają do dziś. Jest to zarazem problematyka angażująca historyków z całego świata. Może
nie na skalę obchodów pięćsetlecia odkrycia Ameryki, ale w stopniu daleko wykraczającym
poza nasze doświadczenia w obchodzeniu rocznic narodowych.
Postawienie Polaków w centrum narracji było niewątpliwie zadaniem trudnym. Książka
hiszpańskiej badaczki stara się pogodzić dwie perspektywy: z jednej strony ma ambicję na
nowo zaprezentować jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Hiszpanii, z drugiej natomiast ma za zadanie przekonać czytelników o wadze specjalnej wrażliwości Polaków na wyDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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darzenia sprzed dwu stuleci. W efekcie powstała bardzo drobiazgowa rekonstrukcja wydarzeń umiejętnie związana z niekonwencjonalnie ujętym obrazem spraw polskich. Rezultat
jest bardzo zachęcający, stanowi bowiem nieprzerwany dialog dwu różnych perspektyw.
Układ książki odpowiada zamierzeniu. We wstępie autorka wyjaśnia swoje motywacje
i założenia, bardzo mocno podkreślając rolę inspiracji literackich i wskazując na wyjątkowe
znaczenie polskiej dokumentacji pamiętnikarskiej. Dzięki temu blisko pięćdziesięciostronicowe wprowadzenie jest bardzo żywe i zrozumiałe dla czytelnika hiszpańskiego. Zarazem
jest interesujące i dla nas, a to ze względu na osobisty stosunek autorki do poruszanego zagadnienia, tak się bowiem składa, że czynnie uczestniczy ona w udostępnianiu rodakom
wspomnień polskich uczestników kampanii napoleońskich. W ramach tych prac zajęła się
tekstem, który stał się punktem wyjściowym wizji Stefana Żeromskiego. Nieznanego autorstwa Saragossa w roku 1809, czyli wspomnienie opublikowane w 1850 r.2, zawiera wyjątkowo krytyczne opinie o Polakach i drastyczne sceny z walk w mieście. Stamtąd właśnie
Żeromski wziął pamiętną postać zakonnicy, która wybrała śmierć zamiast hańby. González
Caizán dowodzi, że mamy do czynienia z apokryfem i w całej książce przeprowadza dowód
zmyślenia tej sceny i ogólnego fałszerstwa tekstu. Opublikowanie hiszpańskiej edycji tego
źródła w roku 2012 okazało się wydarzeniem3. Pamiętam też świetnie wrażenie, jakie argumentacja autorki wywarła na Andrzeju Wajdzie podczas debaty, którą toczyliśmy w Instytucie
Cervantesa w Warszawie jesienią 2011 r. Nie odstąpił on wprawdzie od swojej wizji, w której
imaginację powieściopisarza plastycznie udrastycznił, ale było to zrozumiałe, zważywszy na
okoliczności powstania ekranizacji. Wajda bronił prawa do szargania świętości w imię prawdy artystycznej i racji „szyderców” przeciwko narodowemu brązownictwu. Nie dał się przekonać. Omawiana monografia jest wielkim i mocnym głosem w obronie materialnej prawdy
zapisanej w dokumentach epoki.
Zasadnicza część tekstu została podzielona na trzy rozdziały, które ze względu na objętość trzeba postrzegać jako części, bardzo systematycznie zresztą podzielone. W pierwszej
z nich, „My z Napoleonem”, zostały przedstawione okoliczności polskiego udziału w wojnie
hiszpańskiej, zarys działań wojennych wszystkich polskich jednostek oraz historia wycofywania się Polaków z Półwyspu, począwszy od 1812 r. — tu autorka umieściła zwięzły zarys
dziejów porozbiorowych, całkowicie nieobecnych w świadomości Hiszpanów. Część druga,
„Legioniści i ułani nadwiślańscy w oblężeniach Saragossy”, stanowi zasadniczy korpus
książki (320 stron) i dzieli się na pięć rozdziałów. Zostały w niej kolejno omówione postacie
głównych pamiętnikarzy, droga prowadząca pułki nadwiślańskie do Saragossy, pierwsze oblężenie (15 czerwca–13 sierpnia 1808), działania wojenne między oblężeniami oraz drugie
oblężenie (21 grudnia 1808–21 luty 1809). W tym ostatnim rozdziale autorka opisała kapitulację miasta, zestawiła straty wojsk polskich na tle całości strat oraz przyznane nagrody,
a także omówiła uznanie okazane pułkom nadwiślańskim. W części trzeciej podjęty został
temat stosunków polsko-hiszpańskich w okresie stacjonowania Polaków w Saragossie, czyli
do 1812 r., oraz ich dalszych losów. Tu najcenniejsze jest kilkudziesięciostronicowe omówie2

„Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi”, IV, 1850, s. 1–17.
Podejrzenia o nieautentyczność relacji jako pierwszy przedstawił Bogumił Wojcieszak (WOJCIESZAK
2006).
3
El anónimo polaco 2012.
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nie sześciu przypadków małżeństw polskich żołnierzy z Hiszpankami. Książkę kończy dość
zwięzłe podsumowanie, sześć aneksów przedstawiających stany osobowe i straty polskich
jednostek, bibliografia i indeks osobowy.
Wspomniany wyżej zestaw historii rodzinnych uważam za szczególnie cenny. Autorka
dołożyła starań, by sprawdzić zgromadzone informacje we wszelkich dostępnych archiwach
parafialnych (nie wszystkie ocalały z wojen i rewolucji). Z perspektywy historii swojego
kraju dodała element obrazu dotąd nieobecny — pogłębiła zrozumienie stosunków panujących w mieście pod wieloletnią okupacją. Z perspektywy polskiej zweryfikowała z kolei
ważny element mitologii, w której istotną rolę odgrywały Hiszpanki, sprowadzając opowieści weteranów i romantyczne legendy do właściwego wymiaru. Przy okazji wskazała też
prawdziwe źródło przynajmniej jednej fikcji literackiej, a mianowicie tej dotyczącej pochodzenia pięknej Dolores Boggiero z powieści Huragan Wacława Gąsiorowskiego (1902)4.
Otworzyła w ten sposób ciekawą perspektywę dla dalszych refleksji nad losami Hiszpanek
wiążących się z Polakami. Jedną z nich była Sofía Casanova Lutosławska — opracowanie jej
życia (zmarła w Poznaniu w 1951 r.) i twórczości González Caizán ma w najbliższych planach naukowych.
Trzon pracy stanowi część druga, czyli dokładna rekonstrukcja polskiego uczestnictwa
w dwu oblężeniach miasta nad Ebro, której waga nie ogranicza się do oddania Polakom należnych zasług. I nie mam na myśli wyłącznie bardzo starannego zweryfikowania polskich
opowieści, ponieważ książka González Caizán jest także nowym, ważnym głosem w zakresie
rekonstrukcji wydarzeń o kluczowym znaczeniu dla historii i świadomości narodowej jej
kraju. Wystarczy powiedzieć: Los Sitios (oblężenia), a każdy Hiszpan rozumie, że chodzi
właśnie o tamte walki o Saragossę. Wiemy zresztą i my, że już wtedy (i aż do dziś) obrona
Saragossy wpisywała się w mitologię hiszpańską obok Saguntu i Numancji jako symbol
heroizmu5.
Wieloletnie poszukiwania i drobiazgowa analiza danych pozwoliła autorce uściślić bieg
wydarzeń w czasie oblężeń, co umożliwiło również skorygowanie relacji pamiętnikarskich.
Bardzo ważnym osiągnięciem jest pokazanie wydarzeń dzień po dniu z perspektywy uczestników walk, a nie tylko rekonstrukcji sztabowych. Finalnie powstała całościowa wizja działań oblężniczych, uwzględniająca perspektywę obrońców. Był to zresztą jedyny możliwy
sposób ujęcia tematu, gdy trzeba śledzić walkę o każdy dom. Ten pierwszy kompletny obraz
wejdzie do historiografii. Poczynione ustalenia staną się oczywiście przedmiotem dyskusji
specjalistów, jednak dokonanie Cristiny González Caizán nie podlega dyskusji.
Widząc, jak wiele nowego, także w sprawach drobnych, wnosi ta książka do badań nad
oblężeniami Saragossy, trzeba podkreślić stanowisko autorki przedstawione w konkluzjach.
4

Petronila Valentina Barrera Lobera była wdową, a nie córką jednego z przywódców obrony miasta; o jej poznaniu w czasie walk z przyszłym mężem, podporucznikiem Tadeuszem Niewodowskim,
wspomina jedynie apokryficzna anonimowa relacja. Z niej właśnie, podobnie jak Żeromski, korzystał
Wacław Gąsiorowski, który w Szwoleżerach Gwardii przedstawił Petronilę właśnie jako żonę Niewodowskiego. Te romantyczne echa snuły się w polskiej literaturze do czasów najnowszych, czego przykładem Hiszpańska romanca Haliny Popławskiej (1993).
5
W ten też sposób doznała mitologizacji w polskiej świadomości, w interpretacjach Mochnackiego
i Słowackiego (vide KIENIEWICZ 2012, rozdział 2: „Somosierra i Saragossa”, s. 44–66).
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Otóż godne uwagi jest, że autorka, podsumowując pracę, poszukiwania i śledztwa w niezliczonych archiwach i bibliotekach, na pierwszy plan wysunęła kwestię roli Polaków i oceny
ich postępowania. Szło jej nie tylko o ocenę wkładu żołnierzy i oficerów, co najczęściej stanowi przedmiot zainteresowania badaczy, lecz także o polskie traumy i kompleksy, które
chciała przedstawić hiszpańskim czytelnikom. Zrobiła to z wyczuciem i obiektywizmem.
Szkoda, że gdy przestaliśmy czytać Żeromskiego, a Popioły Wajdy odłożono na półkę,
tematyka wojny hiszpańskiej przestała budzić emocje, zajmując najwyżej amatorów rekonstrukcji historycznych. Omawiana książka stwarza szansę nie tylko na rewizję podręczników,
lecz także na nowe ujęcie naszej pamięci. Wydarzenia sprzed dwu stuleci są częścią historii
Hiszpanii i taki obraz może się dobrze przysłużyć korektom historii Polski.
Jan Kieniewicz
Uniwersytet Warszawski
Wydział „Artes Liberales”

Jeremy B l a c k, The British Empire. A History and a Debate, Asghate
Publishing, Farnham 2015, ss. X + 260
Refleksja i dyskusja na temat Imperium Brytyjskiego są równie stare jak ono samo i można
być pewnym, że nigdy nie znajdą końca. Choć z upływem czasu zmieniał się ich ton i charakter, stałymi elementami pozostawały spory o to, kiedy i gdzie rozpoczęła się brytyjska ekspansja kolonialna, jakie czynniki decydowały o jej dynamice, czym Imperium Brytyjskie
różniło się od innych historycznych imperiów, wreszcie — czy jego istnienie przyczyniło się
do rozwoju wchodzących w jego skład terytoriów, czy też zubożyło je i wzmogło jedynie ich
problemy.
Na pytania te w zależności od epoki i miejsca odpowiadano różnie. Czas apologetów
Imperium Brytyjskiego skończył się dawno temu. Od kilkudziesięciu lat w debacie na jego
temat przeważają głosy krytyczne, a nawet skrajnie krytyczne. Kontestacja ta ma mocne podstawy i w wielu obszarach jej zasadność jest oczywista. Bywa jednak i tak, że za kolonialne
dziedzictwo uznawane są te zjawiska, za które w większym stopniu odpowiadają długofalowe zmiany klimatyczne i demograficzne albo współczesne konflikty religijne i etniczne niż
Robert Clive, Cecil Rhodes i podobni im budowniczowie Imperium. Szukanie pozytywów
imperializmu jest dziś w każdym razie zajęciem dość ryzykownym. Dlatego zaciekawienie
budzą ujęcia tych badaczy, którzy — jak autor recenzowanej pracy — deklarują, że nie przyjmują „automatic assumption that imperialism, empire, and colonialism were >>Bad<<
things” (s. VIII).
Związany z University of Exeter brytyjski historyk Jeremy Black nie zamierza udowadniać, że zarządzane z Londynu Imperium było tworem doskonałym. Swoje podstawowe cele
opisuje ostrożnie jako przegląd wielowiekowych dziejów brytyjskiego kolonializmu oraz
próbę skomentowania dyskusji toczącej się obecnie na jego temat. Zamysł ten musiał odbić
się na charakterze pracy. Nie jest to drobiazgowo rozplanowane, obfitujące w szczegóły i odDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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wołania do najważniejszych źródeł pomnikowe dzieło, lecz rodzaj zwartej syntezy, wzbogaconej spostrzeżeniami, które stanowią wkład autora w okołoimperialną debatę. Black korzysta z wyników swoich wcześniejszych badań1, ale odsyłacze kierują głównie do najnowszej
literatury naukowej, dzieł artystycznych oraz wybranych wypowiedzi polityków, działaczy
społecznych i publicystów. Czytelnika poszukującego zgromadzonej z pedanterią i po akademicku wyłożonej wiedzy o wszystkich możliwych aspektach dziejów Imperium Brytyjskiego
książka ta nie usatysfakcjonuje. Nie podręcznik do historii chciał wszakże autor napisać.
Historyczną część pracy rozpoczyna Black od omówienia losów Brytanii jako kolonii
rzymskiej. Nie wydaje się to potrzebne, nawet jeśli autor ma rację, pisząc, że Imperium
Rzymskie stało się ważnym punktem odniesienia dla architektów Imperium Brytyjskiego
(s. 31). Zrozumiała jest natomiast uwaga, jaką autor poświęca zapoczątkowanym w średniowieczu próbom rozszerzenia kontroli Londynu na peryferyjne obszary Wysp Brytyjskich.
Budowa owego „wewnętrznego” imperium (inner empire) była bowiem wstępem do rozszerzenia ekspansji poza najbliższy krąg geograficzny (s. 34–40). O ile angielska przygoda z kolonializmem zaczyna się w średniowiecznej Irlandii i Walii, o tyle zupełnie nowy rozdział
otwiera w niej reformacja. Miała ona przede wszystkim istotne skutki polityczne w postaci
zaostrzenia rywalizacji z katolickimi państwami kolonialnymi. Odrzucenie zwierzchności
papiestwa wzmocniło roszczenia brytyjskiej monarchii do statusu imperialnego, a protestantyzm wniósł nowe treści do brytyjskiego życia intelektualnego i gospodarczego. Wzbogacił
przy tym ekspansję kolonialną o religijnomisyjny podtekst, wynosząc Anglię do rangi
Nowego Izraela, wybranego i obdarzonego przez Boga szczególnym mandatem (s. 40–43).
Black przedstawia następnie rozwój starego imperium kolonialnego Wielkiej Brytanii.
2
Podobnie jak inni autorzy , podkreśla znaczenie uniezależnienia się kolonii północnoamerykańskich w końcu XVIII w. Po powstaniu Stanów Zjednoczonych — jak pisze — „empire
became increasingly inhabited by people of non-European descent who were not Christians,
not white, and not consulted” (s. 98). Utrata trzynastu kolonii, a wkrótce potem początek wieloletniej rywalizacji z rewolucyjną i napoleońską Francją wzmogły brytyjską aktywność kolonialną na innych obszarach. Tak rodziło się nowe, dziewiętnastowieczne Imperium
Brytyjskie, które w niespotykanym dotąd stopniu stało się inspiracją i źródłem wątków przetwarzanych przez brytyjską kulturę i budujących wyspiarską tożsamość. Autor nie dokonuje
jednoznacznej oceny wiktoriańskich kolonizatorów, stwierdzając, że „a sense of mission was
important in the British empire, alongside triumphalism, racialism, and cultural arrogance”
(s. 126). Konstatuje natomiast, że to właśnie realia dziewiętnastowieczne zdominowały późniejsze wyobrażenia o brytyjskim imperium kolonialnym. Ów utrwalony w pamięci i politycznej wyobraźni obraz jest — zdaniem Blacka — nieprecyzyjny, bo pomija inne wymiary
i historyczne aspekty brytyjskiego imperializmu (s. 107).
Po omówieniu stanu Imperium Brytyjskiego u szczytu potęgi, autor zagęszcza narrację
faktograficzną, by zaprezentować jego późniejsze losy. Interesujący jest fragment, w którym
pisze, że o ile w XIX w. angielski imperializm nie mógł wykazać, że stoją za nim przekonujące

1

Black jest historykiem niezwykle płodnym, vide m.in.: BLACK 1986; BLACK 1991; BLACK
2004; BLACK 2006; BLACK 2007.
2
Cf. m.in. CHAMBERLAIN 1993, s. 22–24; FERGUSSON, s. 100–112.
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racje moralne, o tyle w czasie II wojny światowej znalazł takowe w postaci walki z nazizmem
(s. 178). Autor wyraźnie opowiada się też za poglądem, że dla wielu brytyjskich decydentów
dwudziestowieczna dekolonizacja nie była antytezą, lecz próbą ratowania Imperium. Zgoda na
autonomizację, a nawet pełną niezależność niektórych terytoriów miała usunąć główną przyczynę konfliktu z metropolią, zredukować wydatki administracyjne i wojskowe, a przy tym
utrzymać nowe państwa w orbicie wpływów Londynu. Postrzegano to jako realną szansę na
zachowanie statusu trzeciej siły w czasach radzieckiej i amerykańskiej dominacji (s. 188).
Mimo że rachuby te w dużej mierze zawiodły, pożegnanie Brytyjczyków z dawną potęgą przebiegło spokojniej niż w przypadku toczących krwawe boje o wpływy w Afryce i Azji
Francuzów, Holendrów czy Portugalczyków. Autor tłumaczy to m.in. tym, że konflikty
z kontynentalnymi totalitaryzmami mocniej związały Anglię z Europą, nowe angielskie elity
polityczne nie czuły szczególnych zobowiązań wobec Imperium, a zmierzch uczuć religijnych powodował, że zanikało misyjne uzasadnienie utrzymywania brytyjskich przyczółków
w świecie. Do imperialnego zaangażowania skutecznie zniechęcały też kłopoty z falą migracji z dawnych posiadłości kolonialnych (s. 200–201). Końcowe fragmenty dokonanego przez
Blacka przeglądu dziejów Imperium to rejestr następujących po sobie zdarzeń, które wyznaczały kres światowej potęgi Anglii. Kiedy w 1968 r. rząd Harolda Wilsona ogłosił decyzję
o rezygnacji z wojskowej obecności na obszarach na wschód od Suezu, jasne stało się, że
skończyła się pewna epoka. Commonwealth nie dał przekształcić się w narzędzie brytyjskiej
polityki, a w 1971 r. obszar kontrolowany przez Wielką Brytanię był mniejszy niż w roku
1700. Za miarę rozpadu dawnej wspólnoty imperialnej można uznać to, że — jak pisze
autor — obecnie niemożliwe jest już określanie się mianem Kanadyjczyka i Brytyjczyka zarazem. Co więcej, coraz trudniej pogodzić ze sobą tożsamość szkocką i brytyjską (s. 237).
W historycznej części pracy Blacka trudno o zaskoczenia. Trudno też o powody do gorętszych polemik, choć dziwi np. odnoszące się do XIX w. stwierdzenie autora o „absence
of conflict with America [tzn. z USA — K.M.] over Canada and Latin America”, co ułatwiać
miało Brytyjczykom zaangażowanie w innych częściach świata (s. 131). Kanada i niektóre
obszary Ameryki Łacińskiej (Nikaragua, Wenezuela) bywały wszak źródłem poważnego napięcia w stosunkach Waszyngtonu z Londynem, co przekładało się nawet na pewne przygotowania wojskowe obu stron. Autor sam zresztą o tym kilkakrotnie wspomina, przyznając, że
zagrożenie ze strony USA miało istotny wpływ na stosunek Londynu do kanadyjskich dążeń
emancypacyjnych (s. 132). Odruch sprzeciwu budzi też — typowe dla historiografii zachodnioeuropejskiej — ujmowanie przez Blacka wojny krymskiej datami 1854–1856 (s. 116,
148). Dla Francuzów i Anglików rzeczywiście toczyła się ona w tych latach, lecz dla Rosjan
i Turków zaczęła się już w roku 1853. Nie można wreszcie zgodzić się z uwagą autora, że
„Canada, at the close of the conflict in the 1945, had the world’s third largest navy and the fourth largest air force” (s. 178). Jeśli chodzi o marynarkę wojenną, u schyłku II wojny światowej Kanadyjczycy ustępowali nie tylko Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii, lecz także
ZSRR, a według pewnych kryteriów również Japonii3. O miano czwartych sił powietrznych
świata Royal Canadian Air Force rywalizowały natomiast w 1945 r. z reprezentującymi podobny potencjał Royal Australian Air Force. O ile w momencie zakończenia wojny w Europie

3

Vide STUART, s. 9.
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kanadyjskie lotnictwo było minimalnie silniejsze od australijskiego, kiedy kapitulowała
Japonia na prowadzenie wysunęli się już Australijczycy4.
Prezentowany przez Blacka skondensowany i skupiony głównie na historii politycznej
obraz dziejów Imperium Brytyjskiego ma swoją wartość. Nie różni się on jednak szczególnie od tego, co znaleźć można w innych opracowaniach. Oryginalniejsze i ciekawsze są te
fragmenty pracy, w których autor odnosi się do dyskusji na temat Imperium. Powtórzmy, że
Black nie należy do bezwarunkowych apologetów brytyjskiego kolonializmu. Nie kryje też
jednak dystansu wobec pewnych modeli i przejawów jego krytyki. Za mało rzeczowe uznaje stosowanie określeń w rodzaju „brytyjskie gułagi” w odniesieniu do brytyjskich obozów
5
internowania w Kenii w latach pięćdziesiątych XX w. (s. 247) . Jasne stanowisko zajmuje
też wobec dokonanego przez autora głośnej książki Britain’s Empire. Resistance, Repression
and Revolt Richarda G o t t a zrównania liderów Imperium Brytyjskiego z Adolfem
Hitlerem i innymi dwudziestowiecznymi dyktatorami6. Według Blacka to „highly inappropriate comparison”, dalekie od naukowości, za to kompatybilne z lewicowym światopoglądem Gotta (s. 2–3)7. Black tłumaczy, że twierdzenie, jakoby podstawowym modus operandi
i jedynym czynnikiem spajającym Imperium Brytyjskie była przemoc, skrajnie upraszcza
obraz przeszłości. W zarządzaniu przez Brytyjczyków koloniami bardzo istotną rolę odgrywała kooperacja z ludnością miejscową. Kooperacja ta nie opierała się na założeniu równości stron, lecz nastawiona była na poszukiwanie możliwie satysfakcjonującej formuły koegzystencji rządzących i rządzonych. „Empire was endlessly renegotiatied” — stwierdza
autor (s. 27).
Wiele innych uwag Blacka dostarczyć może gotowych argumentów tym, którzy utrzymują, że rządy Londynu przyniosły koloniom wiele dobrego, a miażdżące oceny brytyjskich
zarządców bywają niesprawiedliwe. Nie chodzi tu wyłącznie o wymieniany zwykle przez
obrońców tradycji imperialnej pozytywny wpływ kolonializmu na międzynarodowy transfer
technologii (s. 122–123), rozwój medycyny tropikalnej (s. 134–135), zwalczanie niewolnictwa (s. 142–143) czy likwidację analfabetyzmu (s. 243). W kilku miejscach książki autor
stwierdza, że gdyby za kryteria oceny przyjąć stopień przestrzegania praw człowieka, efektywność funkcjonowania ciał przedstawicielskich, bezpieczeństwo mniejszości etnicznych
i religijnych czy wolność życia publicznego od korupcji, okazałoby się, że w przypadku
niektórych krajów okres panowania angielskiego różnił się na korzyść od lat niepodległości.
Korupcja jest dziś w Indiach większa, niż była przed 1947 r., natomiast przemoc religijna
w Nigerii osiągnęła nienotowane za czasów kolonialnych rozmiary (s. 230). Za gorzko ironiczny uznaje autor fakt, że przed kilkoma laty władze Kenii torpedowały działania
Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, kiedy ten usiłował pociągnąć do odpowiedzialności sprawców politycznej przemocy w tym kraju. Jednocześnie same zabiegały

4

World’s Fourth 2010.
Posłużyła się nim Caroline Elkins (vide ELKINS 2005).
6
GOTT 2011.
7
Przez wiele lat Richard Gott był latynoamerykańskim korespondentem dziennika „The Guardian”. Nigdy nie krył swoich sympatii dla Ernesto „Che” Guevary i Hugo Chaveza. W 1994 r. przyznał,
że w latach sześćdziesiątych pobierał wsparcie finansowe od KGB.
5
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przed brytyjskimi sądami o odszkodowania za brytyjskie represje z okresu powstania Mau
Mau (s. 5).
Black nie przeczy, że źródłem wielu dzisiejszych problemów dawnych terytoriów zależnych jest dziedzictwo kolonialne. Jako przykład takich zaszłości wskazuje podsycony ongiś
działaniami Brytyjczyków konflikt Tamilów i Syngalezów na Sri Lance (s. 230). Nie zgadza
się jednak na obarczanie Anglików winą za przemoc, która ma dużo starsze, przedkolonialne
jeszcze korzenie — tak jak w przypadku konfliktu muzułmańsko-hinduskiego w Indiach.
Podkreśla, że „in some respects, British rule represented an interlude of lesser conflict
and tension, an interlude that lasted until the end of the empire appeared imminent” (s. 189).
Zwolennikom współczesnego interwencjonizmu humanitarnego — którzy zwykli ostro dystansować się od imperializmu — przypomina też, że akcje podejmowane pod sztandarem
Imperium Brytyjskiego uzasadniano niekiedy bardzo podobnymi względami, co działania
przeciwko reżimowi Saddama Husajna lub bałkańskim zbrodniarzom na przełomie XX
i XXI w. (s. 24).
Black nie zamierza rozstrzygać historycznych sporów o brytyjski kolonializm. Tym, do
czego zachęca, jest intelektualna i naukowa uczciwość w opisie i ocenie różnych jego aspektów. Jak sam to ujmuje, „there is need, as a part of the public debate, to contest what may
be seen as the >>politically correct<< version of British empire history and to offer a narrative of the empire that will have greater complexity and that will avoid a simplistic moral condemnation of the past” (s. 5). Trudno odmówić temu postulatowi słuszności, choć równie
trudno oprzeć się wrażeniu, że łatwiej zgłaszać i realizować ów postulat Anglikowi niż
Hindusowi, Kenijczykowi czy rdzennemu Australijczykowi. Black w każdym razie traktuje
go poważnie i jego przegląd dziejów Imperium, a także dyskusji o nim, znacząco odbiega od
narracji, której głównym wątkiem jest potępienie „patologii władzy”, za którą na ogół uznaje
się dziś wszelkie formy imperializmu i kolonializmu. To niewątpliwa wartość recenzowanej
książki, bo nawet jeśli nie zmodyfikuje ona znacząco historycznych ocen Imperium
Brytyjskiego, ma szansę uczynić debatę o nim ciekawszą i głębszą.
Krzysztof Marchlewicz
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Instytut Historii

Jiří F r i e d l, Tomasz J u r e k, Miloš Ř e z n í k, Martin W i h o d a, Dějiny
Polska, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2017 (Dějiny Států), ss. 690
Najnowsza czeska synteza dziejów Polski to książka od dawna wyczekiwana, poprzednia
porównywalna rozmiarem i ambicjami praca ukazała się bowiem w połowie lat siedemdziesiątych XX w. Zgodnie z duchem tamtej epoki kolektywne dzieło autorstwa Josefa K o l e j k i,
Hynka B u l í n a, Jaromíra M i k u l k i, Vladislava Š ť a s t n e g o i Václava M e l i c h a r a
oferowało czytelnikom manichejski obraz wielowiekowej walki reakcji z postępem. Ofiarą
takiego schematu interpretacji padła zwłaszcza II Rzeczpospolita, ale również inne partie
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dawniejszych Dějin Polska są dzisiaj lekturą ciekawą raczej już wyłącznie dla historyków
historiografii1.
Jeśli sięgniemy głębiej w przeszłość, odnajdziemy bardzo solidną, acz dość krótką pracę
wybitnego brneńskiego historyka Josefa Macůrka z roku 19482. Historia Polski i stosunków
polsko-czechosłowackich zajmowała niemałe grono badaczy, ale próby szerszych, syntetycznych ujęć prawie się nie zdarzały. Wyjątkiem pozostaje znakomity i do dziś bardzo przydatny
dwutomowy zbiór Češi a Poláci v minulosti pod redakcją Josefa M a c ů r k a (tom I)
3
i Václava Ž á č k a (tom II) . Po roku 1989 doszło wprawdzie do zasadniczych zmian w historiografii czechosłowackiej (czecho-słowackiej, a następnie czeskiej i słowackiej), niemniej
w dziedzinie czeskich zainteresowań historią Polski zasadniczy przełom nie nastąpił. Coraz
bardziej odczuwalny deficyt nowoczesnych opracowań syntetycznych, do których sięgnąć
mógłby także zainteresowany historią laik, starano się zaspokoić poprzez przekłady. Na początku nowego milenium na czeskim rynku wydawniczym ukazała się najnowsza historia
Polski Andrzeja P a c z k o w s k i e g o, a w 2011 r. synteza Marcelego K o s m a n a4.
Chlubnym wyjątkiem na tym tle pozostaje udana historia Polski XIX w. pióra jednego z autorów recenzowanego dzieła — Miloša Řezníka5. Niemniej niektóre zagadnienia, takie jak konflikt o przynależność państwową Śląska Cieszyńskiego czy nieudane próby zawiązania polsko-czechosłowackiej konfederacji w czasie II wojny światowej, doczekały się bardzo obfitej
bibliografii, raczej nieproporcjonalnej do znaczenia obu tych epizodów dla historii Polski
i Czechosłowacji.
Recenzowany tom jest wiernym odbiciem owej specyfiki czesko-polskich zainteresowań
badawczych, autorzy tylko czasami mogli się bowiem odwołać do zastanej wiedzy czeskiego
czytelnika. Na ogół zmuszeni byli do przedstawiania poszczególnych problemów ab ovo, co
niewątpliwie ułatwia lekturę nawet słabo zorientowanemu odbiorcy, jednocześnie jednak bardzo wydłuża opowieść. Najbardziej dramatyczne świadectwo deficytów kompetencyjnych
czeskich polonoznawców stanowi w recenzowanym tomie decyzja, by kilka rozdziałów dotyczących późnego średniowiecza i początków nowożytności zapożyczyć z polskiego podręcznika Historia Polski do roku 1572 Tomasza J u r k a i Edmunda K i z i k a (Warszawa 2013).
Skrótów i zmian w tekście przeznaczonym do tłumaczenia dokonał sam Jurek.
Recenzowany tom otwiera część autorstwa Martina Wihody, pod tytułem Polska
w okresie książęcym. Napisana barwnym i żywym językiem nie tylko przybliża opisywaną
epokę, lecz także znakomicie zdaje relację z nowszych trendów i kontrowersji w polskiej mediewistyce. Wihoda analizuje niejednoznaczności związane z początkami rządów piastowskich, specyfikę kronikarskich narracji (także posiłkując się ich kontekstową analizą w oparciu m.in. o prace Jacka B a n a s z k i e w i c z a), odnosząc się często — zawsze w uzasadniony
sposób — do średniowiecznych dziejów Czech. Kolejna część, pióra Tomasza Jurka, to —
jak już wspomniałem — autorski skrót pracy znanej polskiemu czytelnikowi. Uzupełnia ją
podrozdział Miloša Řezníka poświęcony polityce dynastycznej Jagiellonów w Europie
1
2
3
4
5

KOLEJKA, BULíN, MIKULKA, ŠŤASTNÝ 1975.
MACŮREK 1948.
ČEŠÍ 1964; ČEŠÍ 1967.
PACZKOWSKI 2000; KOSMAN 2011.
ŘEZNÍK 2006.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

178

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Środkowej. Ten sam autor prowadzi czytelnika przez nowożytność, od czasu do czasu podejmując polemikę z obrazem tej epoki zakorzenionym w polskiej pamięci kulturowej. Rzuca
się to w oczy szczególnie wyraźnie w przypadku czasów saskich, „rewindykowanych” przez
czeskiego historyka życzliwym okiem patrzącego na obu panujących Wettynów (co być może
pozostaje w jakimś związku z faktem, że Řezník przez wiele lat spędzonych na uniwersytecie
w Chemnitz zajmował się saksońską historią regionalną). Teza, że ożywienie intelektualne
i polityczne czasów stanisławowskich nie wyrosło na ugorze, wydaje się przekonująca,
a w każdym razie warta poważnego zastanowienia i badań.
Drugi przykład, tym razem nieco mniej przekonującej rewizji dominującej opinii, to
zestawienie Konstytucji 3 Maja z podobnie jak ona niezrealizowanym projektem reformy
ustroju austriackiej Galicji, przygotowanym przez miejscową elitę ziemiańską, czyli Charta
Leopoldina. Řezník dostrzega w galicyjskiej ustawie, starszej od Konstytucji o około pół
roku, większy potencjał reformatorski i podobne zakorzenienie w ideach oświecenia, chyba
jednak zbyt łatwo przechodzi do porządku dziennego nad społecznym ekskluzywizmem
Charty. Część poświęcona wiekom XVII i XVIII wyróżnia się jeszcze pod innym względem.
Ponieważ historia Polski i Czech w tym okresie zaczyna się dość poważnie rozchodzić, autorowi przypadła rola tłumacza różnic kulturowych. Stąd spore fragmenty poświęcone zjawisku wtórnego poddaństwa, miejscu ziem polskich w międzynarodowym handlu zbożem i towarami luksusowymi, tolerancji i nietolerancji religijnej oraz sarmatyzmowi. Zajmują one tu
nieco więcej miejsca niż w porównywalnych syntezach polskich autorów.
Wiek XIX poznajemy znowu w ujęciu Řezníka, w dużej mierze zbieżnym z jego wcześniejszą syntezą tej epoki. Dějiny Polska dzielą z Za naši a vaši svobodu. Století polských
povstání (1794–1864) kompetencje wykraczające poza wąsko rozumianą historię Polaków.
Řezník bardzo sprawnie relacjonuje rozwój niepolskich ruchów narodowych na terenie dawnej Rzeczypospolitej, a także konkurencję i interferencje tożsamości narodowych, regionalnych i wyznaniowych. Inną wartą odnotowania cechą jego wykładu dziejów Polski porozbiorowej jest nacisk położony na polityczną, gospodarczą i społeczną specyfikę Rzeczypospolitej
Krakowskiej.
Okres międzywojenny i powojenny omówiony został w części piątej autorstwa Jiřígo
Friedla, specjalisty w dziedzinie dwudziestowiecznych stosunków polsko-czechosłowackich.
O ile sam wykład raczej nie zaskakuje kontrowersyjnymi tezami czy nowymi interpretacjami,
o tyle niektóre towarzyszące mu cytaty źródłowe i rozważania na marginesie warto odnotować ze względu na ich oryginalność. Prawie zawsze mieszczą się one w zakresie zainteresowań autora. Uwagę zwraca na przykład ciekawy fragment porównujący zręczność akcji propagandowych realizowanych przez polski i czechosłowacki rząd na uchodźstwie. Friedl
zauważa, że zawrotna kariera Lídic jako symbolu hitlerowskiego bestialstwa ilustruje właśnie większą „obrotność” czechosłowackich polityków w Londynie. Dla polskiego czytelnika interesujące będzie zapewne także rzadko u nas wykorzystywane świadectwo czechosłowackiego ambasadora Josefa Hejreta, przejmująco opisującego odradzającą się w 1945 r.
Warszawę.
Tom zamykają dwa krótkie rozdziały. Pierwszy z nich, znowu pióra Řezníka, doprowadza narrację aż do roku 2017, bez większych interpretacyjnych ambicji odnotowując najważniejsze wydarzenia polityczne, gospodarcze i kulturalne ostatniego trzydziestolecia. Książkę
zamyka zwięzła rekapitulacja historii stosunków polsko-czeskich, będąca wspólnym dziełem
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trzech czeskich autorów (już bez udziału Jurka). Zgodnie z dobrym zwyczajem serii Dějiny
státu tom opatrzono indeksami, obszerną bibliografią i tablicą chronologiczną.
Synteza dziejów sporego europejskiego państwa, które w dodatku graniczy z Republiką
Czeską, powinna spełniać łącznie dwa warunki: być merytorycznie solidna i strawna nie
tylko dla specjalistów. Dějiny Polska oba te warunki spełniają może nie celująco, ale na
pewno w stopniu wysoce zadowalającym. Zacznijmy od tego ostatniego. Książka jest być
może nieco zbyt długa; warto się zastanowić, czy niemal czysto sprawozdawczy przedostatni
rozdział, doprowadzający opowieść aż po rok 2017, jest rzeczywiście niezbędny. Podobne
wątpliwości budzi następujący po nim fragment dotyczący stosunków polsko-czeskich.
Z jednej strony powody jego umieszczenia w książce przeznaczonej dla czeskiego czytelnika
wydają się zrozumiałe, z drugiej — znaczna jego część rekapituluje fakty opisane we wcześniejszych partiach dzieła. Dla ożywienia narracji autorzy zdecydowali się poprzedzać poszczególne rozdziały opisami ważnych bądź charakterystycznych wydarzeń, wprowadzających czytelnika w sam środek opisywanych problemów. Ten zabieg sprawdza się znakomicie
w początkowych partiach książki, nieco słabiej natomiast w późniejszych, a w zaadaptowanych rozdziałach autorstwa Tomasza Jurka nie działa w ogóle. Ich miejsce zajmują tu zwięzłe
opisy sytuacji międzynarodowej w dojrzałym i późnym średniowieczu. Ta niespójność nie
utrudnia co prawda zrozumienia treści, ale ujmuje tekstowi literackiej jakości. Te mankamenty rzucają się w oczy także dlatego, że kontrastują z żywym, potoczystym stylem czyniącym
lekturę Dějin Polska przyjemnością.
Pod względem merytorycznym trudno autorom zarzucić jakiekolwiek poważniejsze
uchybienia. Piszącemu te słowa rzuciły się w oczy właściwie tylko dwie luki, obie w części
poświęconej XIX w. Historia społeczna tego okresu nie zajmuje w książce zbyt wiele miejsca, co można uzasadnić zarówno charakterem publikacji, jak i koniecznością skrótów.
W niewiele lepszej sytuacji znalazła się historia idei i znowu — jak w poprzednim przypadku — można uznać, że autorów rozgrzesza syntetyczny i tradycyjny charakter dzieła, poświęconego przede wszystkim historii politycznej. Ofiarą tej polityki oszczędności padły jednak
dwa fenomeny bardzo istotne zarówno dla kultury, jak i dla polityki, czyli sfer, którym autorzy poświęcają znacznie więcej miejsca. Mam na myśli niezwykle oględne potraktowanie
rozwoju antysemityzmu oraz historii inteligencji polskiej. Jedno i drugie, choć nie stanowiły
wyłącznie polskiej specyfiki, odcisnęły na naszej historii wyjątkowe piętno, co z kolei powinno było skłonić autorów do przybliżenia tych problemów czeskim czytelnikom. Poza tym
w tekście pojawia się nieco drobnych, faktograficznych omyłek. I tak na s. 341 powstanie
styczniowe zostało pomylone z listopadowym; na s. 382 mylnie przypisano bezpośrednie
sprawstwo śmierci Edwarda Dembowskiego galicyjskim chłopom; na s. 431 datę utworzenia
Ukraińskiej Rady Narodowej (19 października 1918) błędnie uznano za dzień ustanowienia
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Odnotować wypada zupełnie incydentalne błędy
w polskich terminach i cytatach, zresztą — co charakterystyczne — wynikające chyba z nadmiernej obawy przed pomyłką. Tym prawdopodobnie należy bowiem tłumaczyć predylekcję
autorów do używania litery „ł” w takich zwrotach, jak „wolne nie pozwalam” (tu: „nie pozwałam” — s. 231) czy „Człowiek z żelaza” (tu: „żełaza” — s. 541).
Po odnotowaniu nielicznych niedociągnięć Dějin Polska wypada powtórzyć, że nie są
one tak poważne, by obniżyć wysoką ocenę dzieła. Jego autorzy wykazali się nieprzeciętną
wiedzą i umiejętnością przyciągania uwagi czytelnika. Zadbali także o to, by uwypuklić te
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zjawiska w historii Polski, które miały związek z Czechami, oraz należycie wytłumaczyć
takie, które z punktu widzenia dziejów naszych sąsiadów mogą się wydawać nieco egzotyczne. Oszczędnie dawkowana polemika z typowymi ujęciami niektórych zagadnień (na przykład epoki saskiej) oraz odniesienia do aktualnych dyskusji polskich badaczy (najwyraźniejsze w części średniowiecznej) sprawiają, że książka będzie ciekawą lekturą także dla
polskiego czytelnika. To prawda, że czescy historycy potrzebowali dużo czasu, by ukończyć
pierwszą wielką syntezę historii Polski po 1989 r. Kiedy się już do tego zabrali, wykonali
jednak swoją pracę jak należy.
Maciej Górny
Polska Akademia Nauk
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla
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ALEKSANDRA JAKUBCZAK
Columbia University

„Pogrom alfonsów” jako eskalacja konfliktu między
członkami półświatka a robotnikami*
Słowa klucze: rewolucja 1905, Żydzi Warszawy, przestępczość, ruch robotniczy, prostytucja
Keywords: the Revolution of 1905, Warsaw Jewry, criminality, labor movement, prostitution

W maju 1905 r. warszawiacy byli świadkami wybuchu przemocy wobec miejscowych sutenerów, handlarzy kobietami i złodziei. Przez prawie sześć dni żydowscy
robotnicy i rzemieślnicy niszczyli domy rozpusty i atakowali na ulicach powszechnie znanych przestępców. Wydarzenia te zostały wkrótce określone „pogromem
alfonsów”.
Dotąd badacze interpretowali te zamieszki jako krucjatę moralną przeciwko
prostytucji i handlowi żywym towarem, towarzyszący rewolucji ruch puryfikacyjny,
prowokację władz rosyjskich, której celem było doprowadzenie do pogromu Żydów,
czy samosądy nad przestępcami współpracującymi z caratem na szkodę ruchu
1
robotniczego . Celem artykułu jest przyjrzenie się interpretacji ukazującej pogrom
alfonsów jako epizod konfliktu między półświatkiem a robotnikami. Jolanta Sikorska-Kulesza, która najszerzej jak dotychczas opisała zajścia majowe, podkreśliła
potrzebę zbadania tych wydarzeń w kontekście zagadnienia warszawskiej przestęp2
czości . Przyjrzymy się zatem bliżej miejskiemu półświatkowi oraz jego relacjom
ze środowiskami robotniczymi. Zbadanie tych kontaktów i znalezienie podłoża konfliktu między przestępcami a robotnikami pozwoli na lepsze zrozumienie przyczyn
wybuchu zamieszek w Warszawie w 1905 r.

* Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2015–2019 jako projekt
badawczy pod nazwą Diamentowy Grant. Niniejszy artykuł jest oparty na pracy magisterskiej „Pogrom
domów publicznych w Warszawie w 1905 roku”, napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. UW Małgorzaty
Karpińskiej, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Karpińskiej i anonimowym recenzentom dziękuję za pomoc w dopracowaniu tego tekstu.
1
Szerzej o każdej z tych interpretacji vide JAKUBCZAK 2017.
2
SIKORSKA-KULESZA 2007, s. 111.
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PÓŁŚWIATEK WARSZAWY

O ile dysponujemy pewną, aczkolwiek wciąż niedostateczną wiedzą o warszawskich
przestępcach między XVI a pierwszą połową XIX w., o tyle kwestia półświatka
Warszawy na przełomie XIX i XX stulecia nie doczekała się nawet wstępnego
3
opracowania . A przecież demi-monde, także ten warszawski, to popularny motyw
w żydowskiej literaturze. Członków żydowskiego marginesu spotkać można u Mendele Mocher Sforima (Kulawy Fiszke, 1869), Abrahama Goldfadena (Czarodziejka,
1877) czy Szolema Alejchema (opowiadanie Człowiek z Buenos Aires ze zbioru
Notatki komiwojażera, 1909). Warszawscy przestępcy zostali opisani przez Szolema Asza (Motke złodziej, 1925), Bernarda Singera (Moje Nalewki, 1959) i noblistę
4
Beszewisa Singera (Urząd mojego ojca, 1956) .
Pod koniec XIX w. działalność grup przestępczych w Warszawie wyjątkowo się
5
rozwinęła . Zdecydowana większość przestępców gromadziła się wówczas w lewobrzeżnej części miasta. Stephen Corrsin twierdzi, że na przełomie stuleci działały
w Warszawie dwie konkurujące ze sobą szajki przestępców — żydowska i polska,
6
obie utrzymujące się głównie z prostytucji . Wydaje się jednak mało prawdopodobne,
by świat przestępczy nie uległ większemu rozdrobnieniu. Jak wynika z zachowanych
żydowskich publicystyki i literatury pięknej, sam żydowski półświatek był dość
podzielony. W każdym większym mieście funkcjonowały tzw. chewres, czyli gangi
składające się z co najmniej osiemnastu członków, często mających odmienne spe7
cjalizacje, np. fałszowanie czeków czy okradanie przyjezdnych na dworcach .
Wątpliwe wydaje się także, aby półświatek był ściśle podzielony na polski
(chrześcijański) i żydowski. Badania nad przestępczością okresu międzywojennego
oraz nieprzeanalizowane dotąd materiały dotyczące zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się przemytem ludzi i towarów przez granicę prusko-rosyjską,
8
wskazują na międzywyznaniową współpracę przestępców .
Do półświatka zaliczali się różnej maści kieszonkowcy, złodzieje, oszuści,
wyzyskiwacze, fałszerze, naciągacze, paserzy, nożownicy, sutenerzy i handlarze
żywym towarem. Kwestia specjalizacji była jednak stosunkowo płynna. Złodziej
mógł być równocześnie sutenerem i paserem bądź zaczynać jako kieszonkowiec i po
9
pewnym czasie awansować na handlarza kobietami .
3

KARPIŃSKA 2014, s. 102–116; KARPIŃSKA 1999; MAJEWSKI 2010, s. 143–156; KARPIŃSKI
1983. Podczas gdy Karpińska i Majewski wzbogacają naszą wiedzę zarówno o chrześcijańskim, jak i żydowskim półświatku Warszawy, Karpiński przedstawia tylko półświatek chrześcijański, ponieważ opisuje
okres, gdy Warszawa objęta była przywilejem de non tolerandis Judeis.
4
Więcej na temat motywu półświatka w literaturze jidysz vide NOVERSHTERN 2014, s. 33–64.
5
CORRSIN 1989, s. 15.
6
CORRSIN, s. 16.
7
SZNICER 1935, s. 8; LAMD-R b.d., s. 4.
8
Np. AGAD, KGGW, 269 i 1010.
9
SZNICER 1935, s. 12.
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Z drugiej strony w warszawskim świecie przestępczym, szczególnie tym czerpiącym zyski z prostytucji i handlu żywym towarem, hierarchia była stosunkowo
10
wyraźna . Najwyżej stali ci, którzy zdążyli się wzbogacić i mogli pozwolić sobie
na wygodne życie, nie angażując się już bezpośrednio w działalność kryminalną. Ich
11
majątek pochodził zazwyczaj z kradzieży, wyzysku i prostytucji . Swoim stylem
życia i ubiorem upodobniali się do burżuazji. Najbogatsze kręgi warszawskich han12
dlarzy żywym towarem opisał Szalom Asz w powieści Motke złodziej:
W małym pokoiku, za [domem publicznym] „Rezura” [...] siedzą handlarze
[żywym towarem] na dwóch zasłanych pościelą tapczanach. Handlarzami są: grubsza starsza kobieta około pięćdziesiątki, bardzo bogato odziana jedwabiem, mająca
na swych grubych palcach brylanty i perły, a także na jej grubej szyi [...] owieszona
brylantami13.

Status sutenera w hierarchii świata przestępczego zależał od liczby prostytutek,
które miał pod swoją kontrolą, lub od reputacji domu publicznego, który prowadził.
Domy rozpusty były nie tylko miejscem, gdzie oferowano usługi seksualne, lecz
także kompleksem rozrywkowym. Goście takiego lokalu mogli liczyć również na
alkohol i występy kabaretu czy tancerek. Zyski czerpano zarówno z wyszynku i prostytucji, jak i z bardzo powszechnych w domach publicznych kradzieży. Okradziony
przez prostytutkę mężczyzna zazwyczaj nie zgłaszał sprawy na policję z obawy o jej
14
nagłośnienie i ze wstydu związanego z wizytą w lupanarze .
Sutener dbał o bezpieczeństwo prostytutek i starał się o ich odpowiednie zareklamowanie. W Warszawie podopieczne promowano w szabat w ogrodzie Saskim
15
lub w teatrze jidysz , który stał się wkrótce istotnym miejscem dla żydowskiego półświatka. Bogaci stręczyciele i handlarze kobietami przejęli kontrolę nad warszawskimi teatrami jidysz; w lożach reklamowali prostytutki i wyraźnie zaznaczali swoją
obecność w świecie żydowskim. Podobnie było w Buenos Aires, gdzie jednak dążenia sutenerów i handlarzy żywym towarem do zdominowania żydowskiego życia
16
kulturalnego i gminnego zakończyły się fiaskiem . Nieudane próby zaistnienia na
„ulicy żydowskiej” i definitywne wygnanie t’meim (hebr. nieczystych) ze społeczności żydowskiej argentyńskiej stolicy zmusiły członków zorganizowanej grupy przestępczej Warsza (jid. Warszawa) do zorganizowania paralelnych struktur gminnych
i społecznych — cmentarza, synagog oraz towarzystw wzajemnej pomocy. Nato10

KELLMAN 2000, s. 106.
LAMD-R b.d., s. 6.
12
Szalom Asz (1880–1957) — prozaik, dramaturg, klasyk literatury jidysz. Mieszkał w Warszawie
między 1900 a 1914 r.
13
SZALOM ASZ 1916, s. 300. Wszystkie tłumaczenia z języków żydowskich są własnego autorstwa, chyba że zostało wskazane inaczej.
14
LAMD-R b.d., s. 4.
15
KELLMAN 2000, s. 106.
16
AVNI 2009, s. 120.
11
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miast zarówno w Warszawie, jak i w całej Europie Wschodniej, pomimo apeli prasy
hebrajskiej, nigdy nie doszło do oficjalnego potępienia przestępców przez przedsta17
wicieli gminy i liderów religijnych . Członkowie półświatka pozostawali integralną
częścią społeczności żydowskiej aż do końca okresu międzywojennego.
Mimo że margines społeczny Warszawy żył własnym życiem, a jego członkowie
kierowali się odrębnym kodeksem moralnym i mieli własne zwyczaje, żydowskim
przestępcom wyraźnie zależało na zaznaczeniu swojej przynależności do społecz18
19
ności . Ich obecność na „ulicy żydowskiej” nie ograniczała się bowiem tylko do
notorycznego terroryzowania współwyznawców i paradowania w miejscach publicznych z prostytutkami. Za pieniądze pochodzące z nierządu i działalności przestępczej
członkowie półświatka żydowskiego wykupywali najlepsze miejsca w synagogach
20
i, dając hojne datki na cele dobroczynne, próbowali wkradać się w łaski rabinów .
W samym centrum żydowskiej Warszawy — na ulicach Zielnej, Siennej czy
przy placu Grzybowskim — mieściły się kawiarnie będące popularnymi miejscami
21
spotkań sutenerów i handlarzy kobietami . Służyły one nie tylko jako miejsca „spotkań pośredników we wstrętnym handlu żywym towarem”, lecz także jako dodat22
kowe źródło dochodu stręczycieli i ich podopiecznych , które często urzędowały na
zapleczach lokali i w prywatnych pokojach, oferując swoje usługi.
Przestępcy byli związani z resztą społeczności żydowskiej również przez więzi
rodzinne i przyjaźnie. Dla niektórych działalność przestępcza była tylko dodatkowym, poza pracą w fabryce czy w warsztacie, zajęciem. Szczególnie w okresie kryzysu poprzedzającego wybuch rewolucji 1905 r. coraz więcej osób ze sfer
23
robotniczych tymczasowo angażowało się w działalność przestępczą . Niektórzy
wykorzystywali zamieszki, aby niepostrzeżenie i bezkarnie dokonywać kradzieży
i włamań. W rezultacie już w 1904 r. odnotowano znaczny wzrost rabunków i napa24
dów z bronią w ręku . Może to wskazywać nie tylko na wzrost przestępczości, lecz
także na powiększenie się grona drobnych przestępców okazjonalnych.
Zdarzało się, że do jednej rodziny należeli członkowie półświatka i prześladowani przez nich robotnicy. O niewyraźnych granicach między warszawskim marginesem a robotnikami pisał Sz. Sznicer:

17

We-heszawti 1891, s. 1.
SZNICER 1935, s. 11.
19
Ulica żydowska (jid. jidisze gas) — określenie tożsame z dzielnicą żydowską, przy czym należy
zaznaczyć, że w Warszawie nie istniała dzielnica żydowska jako taka. Choć ludność pochodzenia żydowskiego koncentrowała się w kilku punktach Warszawy, Żydzi mieszkali również w wielu innych
częściach miasta.
20
We-heszawti 1891, s. 1.
21
NATAN 1905a, s. 3.
22
Krwawy sąd 1905, s. 8.
23
KACZYŃSKA 1983, s. 222.
24
KACZYŃSKA 1983, s. 224.
18
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Trudno czasem ustalić absolutną granicę między robotnikiem a chuliganem. Bardzo
często zdarza się, że ojciec jest chuliganem, złodziejem, alfonsem, a syn robotnikiem. Albo na odwrót — ojciec robotnikiem, a syn chuliganem, złodziejem, alfonsem. Zdarza się też, że jedna osoba jest i jednym, i drugim — pracuje w fabryce,
a zarazem zajmuje się nieczystymi sprawami25.

Wydaje się, że właśnie ze względu na bliskie kontakty rodzinne między marginesem a sferami robotniczymi i na wyraźną płynność między obiema grupami
w Warszawie nigdy nie doszło do definitywnego wykluczenia członków półświatka
ze społeczności żydowskiej i jawnej opozycji między przestępcami a „praworządnymi” Żydami. Jak wspomniałam, zupełnie inna sytuacja panowała w Argentynie,
gdzie doszło do otwartego potępienia t’meim przez żydowskie władze gminne
i resztę społeczności. Żydowski półświatek Buenos Aires nie był związany przyjaźniami czy więzami krwi z członkami wspólnoty żydowskiej. Handlarze kobietami
i sutenerzy zazwyczaj przyjeżdżali z Europy jako samotni mężczyźni, często już
wcześniej zaangażowani w działalność przestępczą. Nie można też mówić o okazjonalnej przestępczości, jak to było w przypadku warszawskich Żydów. Granice
między półświatkiem a resztą społeczności nie były więc płynne i na pewno trudno
było po zrezygnowaniu z sutenerstwa uzyskać akceptację „praworządnych” Żydów.
KONFLIKT MIĘDZY PÓŁŚWIATKIEM A ROBOTNIKAMI

Wyraźny konflikt między warszawskim półświatkiem a robotnikami pojawił się
dopiero w momencie narodzin zorganizowanego ruchu robotniczego. Właściciele
fabryk i innych zakładów, nie mogąc poradzić sobie ze strajkującymi pracownikami,
zwracali się o pomoc do znanych przestępców, którzy mieli dać nauczkę strajkują26
cym. Hersz Mendel , żydowski rewolucjonista, tak wspominał początki konfliktu:
[Majstrzy] zatrudniali znanych awanturników, miejscowych chuliganów, żeby
napadali na biednych strajkujących robotników. [...] Był chol ha-moed27 święta
Sukot 1896 roku. Właściciele [fabryk] rozgoryczeni falą strajków, która rozprzestrzeniła się po mieście, przekupili i upili całą bandę chuliganów. [Ci ostatni] mieli
skończyć z nowym zrzeszeniem [robotników]28.

Stosunki między robotnikami a półświatkiem stały się jeszcze bardziej napięte
w przededniu rewolucji 1905 r. wraz z nasileniem się strajków w Imperium Rosyj-

25

SZNICER 1935, s. 3.
Hersz Mendel Sztokfisz (1890–1969) — urodzony i wychowany w Warszawie, aktywnie zaangażowany w ruch robotniczy, zwolennik Bundu, pracownik sektora garbarskiego (za: HASS 1985, s. 134).
27
Chol ha-moed (hebr. powszedni dzień święta) — dzień półświąteczny, między dniami świątecznymi Pesach lub Sukot, które trwają kilka dni.
28
MICHALEWICZ 1922, s. 24.
26
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skim. Majstrzy z przyzwoleniem patrzyli na działalność sztarke (jid. mocnych),
29
którzy wymuszali na robotnikach podarki lub część ich zarobków . Hersz Mendel
następująco wyjaśnia przyczyny zatargu:
W 1904 roku, gdy ruch strajkowy zaczął się rozprzestrzeniać, konflikt między
robotnikami i półświatkiem zaostrzył się. Powodem tego było pojawienie się spośród członków półświatka nowej konkretnej grupy, specjalizującej się w ściąganiu haraczu [od robotników]. W każdy piątek, gdy majster wypłacał tygodniówkę
robotnikom, zjawiała się ta grupa ściągająca haracz i żądała [od robotników] swojej
części. I robotnicy płacili im „haracz”, jak ten obowiązek był nazywany [...]. Ta
grupa, ściągająca haracz, stała się prawdziwą plagą. Byli jak pasożyty, a robotnicy
bali się ich, ponieważ byli zmuszeni do oddawania im części swojej tygodniówki30.

Jednakże to nie porozumienie pomiędzy właścicielami fabryk a przestępcami
sprawiło, że konflikt między zrzeszonymi robotnikami a półświatkiem przeniósł się
na poziom ideologiczny, doprowadziły do tego bliskie kontakty przestępców z poli31
cją rosyjską, której pomagali tłumić strajki i inne niepokoje w mieście . Jak wskazuje Elżbieta Kaczyńska, w 1905 r. sytuacja finansowa profesjonalnych przestępców
pogorszyła się, co skłoniło ich do podjęcia współpracy z policją. Członkowie pół32
światka zasilili grono prowokatorów i szpiegów rosyjskich . Podczas dużego strajku
w Warszawie w styczniu 1905 r. do stolicy ściągnęły wezwane przez władze carskie
elementy półświatka, tzw. pobytowcy. Wówczas, mimo braku wyraźnego rozgraniczenia między robotnikami a przestępcami, ci ostatni jasno stanęli po stronie carskiego reżimu — największego wroga robotników w Rosji.
Pierwsza połowa 1905 r. w Warszawie charakteryzowała się nie tylko napięciem
między marginesem a robotnikami, lecz także wszechobecną przemocą na ulicach.
Z jednej strony przestępcy starali się pokazać i umocnić swoją dominację w przestrzeni publicznej — nasiliły się napady rabunkowe na przyjezdnych, ataki nożow33
ników oraz okradanie robotników i rzemieślników z wypłat ; na ulicach dochodziło
również do porachunków między różnymi chewrami przestępców, co kończyło się
nieraz ofiarami śmiertelnymi. Z drugiej strony widoczniejsi stali się również robotnicy, którzy odbywali swoje spotkania w kawiarniach i szynkach, nie kryjąc się
34
przed władzą, i otwarcie agitowali na ulicach . Dochodziło również do ataków na
policjantów, stójkowych i stróży, a także samosądów nad donosicielami i tajnymi
agentami policji. Warszawą wstrząsały kolejne doniesienia o atakach bombowych
i strzelaninach. Ulice miasta stały się areną walki o dominację w przestrzeni publicznej między robotnikami, przestępcami i władzami rosyjskimi.
29
30
31
32
33
34

MARK 1956, s. 4.
MENDEL HERSH 1989, s. 35–36.
KARWACKI 1975, s. 137.
KACZYŃSKA 1983, s. 225.
Ha-sza’arurija 1905, s. 2.
MARK 1956, s. 8.
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Warszawa jeszcze nie otrząsnęła się po wydarzeniach z 19 maja 1905, gdy w wyniku
wybuchu bomby wypadły okna w dziesięciu domach po obu stronach ulicy Mio35
dowej, kiedy pojawiły się kolejne akty wandalizmu . Wieczorem 24 maja cyrkuły
zamieszkiwane przez ludność żydowską Warszawy ogarnęły zamieszki. O ósmej tłum
żydowskich robotników zebrał się na Lesznie. Następnie uzbrojeni w kije i noże mężczyźni wtargnęli do kawiarni na rogu Siennej i Zielnej, znanej jako popularne miejsce
36
spotkań półświatka i „punkt obserwacyjny alfonsów nad prostytutkami” . Obecni na
miejscu sutenerzy, handlarze żywym towarem i złodzieje rzucili się do ucieczki i skierowali w stronę ulicy Świętokrzyskiej. Początkowo tłum robotników ich ścigał, lecz
wkrótce zdecydowano się wkroczyć do innych chętnie odwiedzanych przez członków
37
półświatka kawiarni i restauracji na ulicy Mirowskiej . Równocześnie robotnicy, znając dokładne adresy, wtargnęli do prywatnych mieszkań stręczycieli, złodziei i han38
dlarzy kobietami, których wyciągano na ulice i bito . Do napadów doszło m.in. na
ulicach: Twardej, Zimnej, Krochmalnej, Miłej, Muranowskiej i na placu Grzybowskim; raczej nie wykraczano poza cyrkuły zamieszkiwane przez ludność żydowską.
39
Do godziny dziewiątej karetki pogotowia zabrały czternastu rannych .
Kolejnego dnia kontynuowano pościgi za sutenerami — „zaczęło się tym razem
od hal targowych, gdzie gromada izraelitów, uzbrojonych w kije, drągi i noże,
40
ścigała znanych złodziei kieszonkowych, będących utrapieniem tej dzielnicy” .
Z samego rana tłum skierował się przeciwko domom rozpusty. Zaczęto od dewastowania burdeli na Solnej, Lesznie, Miłej, Ogrodowej, Dzikiej, Dzielnej, Śliskiej,
41
Pańskiej, Siennej i Twardej . Coraz większe grupy uzbrojonych robotników zaczęły
gromadzić się w różnych punktach cyrkułów zamieszkiwanych przez Żydów. Na
rogu Świętokrzyskiej i Zielnej demolowanie lupanaru rozpoczęła grupa 400 osób,
42
podczas gdy w tym samym czasie 200 innych burzyło dom publiczny na Żurawiej .
Z kolei zbiegowisko robotników, które wypędziło kieszonkowców z hal targowych,
zebrało się na — „mającej najgorszą reputację w Warszawie, jako stałe siedlisko
wszelkiego rodzaju złodziejów w obrębie cyrkułu zamkowego” — ulicy Krochmal43
nej . Tłum, usłyszawszy o zebraniu się na Wąskim Dunaju grupy przedstawicieli
marginesu liczącej ok. 400 osób, postanowił się z nimi rozprawić. Na Starym Mieście, słynącym z żydowskich domów publicznych, doszło do istnej bitwy między
35
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tłumem robotników a półświatkiem44. Wówczas bez skutku zainterweniowało wojsko rosyjskie, wezwane do Warszawy dopiero drugiego dnia zamieszek; w wyniku
45
starcia kilka osób zostało rannych, a jedna straciła życie .
Tego samego dnia wieczorem do zamieszek dołączyli chrześcijanie. W przeprowadzanych przez nich atakach na domy rozpusty uczestniczyli: młodzież szkolna
46
i robotnicy, w tym kobiety . Ramię w ramię chrześcijanie i Żydzi burzyli lupanary na
Wielkiej, Sadowej, Chmielnej, Świętej Barbary, Wspólnej i Widok, gdzie — jak się
47
zdaje — znajdowały się zarówno żydowskie, jak i chrześcijańskie domy rozpusty .
Następnego ranka, już około jedenastej rano, wszystkie burdele w Warszawie zostały
doszczętnie zniszczone. Wówczas, kiedy wydawało się, że tłum wykonał swój plan
i nie pozostało więcej lupanarów do zburzenia (z wyjątkiem tych chronionych przez
żandarmerię), uwaga robotników skierowała się na lokale prywatne. Wtargnięto do
mieszkań bogatych kobiet lekkich obyczajów, m.in. baronowej de Riss na Nowym
Świecie. Przez okna budynków ostentacyjnie wyrzucano luksusowe meble, lustra
48
i fortepiany, a także drogie ubrania . Nie uchroniły się także biedniejsze prostytutki,
których mieszkania oznaczano na znak hańby. Zniszczeniu uległy również lokale
49
wynajmowane na cele nierządu . Przy napadach na prywatne kwatery zdarzały się
pomyłki, których ofiarami stawały się niewinne, samotnie mieszkające i samodziel50
nie się utrzymujące kobiety .
Tłum liczący paręset osób rozzuchwalił się a jego przywódcy nie byli w stanie
nad nim zapanować. Podczas gdy przez pierwsze dwa dni dbano o dyscyplinę i nie
dopuszczano do grabieży oraz napadów na przypadkowe osoby, dzień trzeci został
zdominowany przez elementy kryminalne. Jolanta Sikorska-Kulesza wskazała,
że przestępcy, którzy dołączyli do tłumu i wykorzystali zamieszanie do własnych
celów, nie byli częścią pierwotnej grupy, co potwierdza również treść doniesień
51
prasowych . Jak zaznaczyłam jednak wcześniej, wśród robotników znajdowało się
wielu przestępców, nie istniała bowiem wyraźna granica między oboma tymi światami. Z tego też względu można przypuszczać, że ci sami ludzie, którzy poddawali
się dyscyplinie przez pierwsze dwa dni, mogli później dopuścić się grabieży.
Trzeciego dnia policja była już obecna w wielu cyrkułach, ale nie doszło do znaczących interwencji, a oddziały żandarmerii i kozaków biernie przyglądały się napadom na sutenerów i złodziei. Ochroną otoczono tylko najbardziej luksusowe domy
52
rozpusty znajdujące się na ulicy Targowej i na Starym Mieście . W nocy z 26 na
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27 maja opublikowano obwieszczenie generała-gubernatora ostrzegające uczestni53
ków zamieszek przed planowanym użyciem broni . Mimo obecności patroli na ulicach i powyższej groźby po mieście nadal krążyły grupy robotników wymierzające
54
sprawiedliwość członkom półświatka .
Bardzo trudno jednoznacznie określić, co zmusiło robotników do powzięcia tak
drastycznych kroków. Jak wspominałam, już wcześniej dochodziło do starć między
półświatkiem a robotnikami, a o działalności handlarzy żywym towarem w Warszawie było powszechnie wiadomo od wielu lat. Zanim wskażę na możliwe pobudki
uczestników wydarzeń i na ideologiczne podłoże ich działań, postaram się ustalić
konkretny moment zapalny, który doprowadził do wybuchu przemocy.
Wkrótce po zamieszkach prasa polska przytaczała plotki, które wskazywały zdarzenie mogące być bezpośrednią przyczyną wybuchu „pogromu alfonsów”. „Kurier
Warszawski” przedstawił następującą wersję wydarzeń:
Ubogi izraelita, pracownik rzeźniczy miał narzeczoną, którą mu sutenerzy porwali
i osadzili w lupanarze. Chłopiec odszukał swoją ukochaną i zwrócił się do bandy
sutenerów z żądaniem wyswobodzenia dziewczyny, lecz handlarze żywym towarem poranili biedaka nożami. Towarzysze poranionego poprzysięgli sutenerom
zemstę, a dokonana krzywda rozniosła się szerokim echem wśród ludności żydowskiej, którą banda sutenerów i złodziejów od pewnego czasu w straszny sposób
terroryzowała55.

Inne gazety opisywały podobne historie, a powtarzającym się w nich motywem
była Żydówka trzymana wbrew swojej woli w domu publicznym. W zależności od
przedstawionej wersji była ona narzeczoną lub siostrą jednego z robotników, z którego cierpieniem utożsamiali się inni terroryzowani przez członków półświatka
robotnicy i wyrobnicy. Elementem wspólnym był zatem emocjonalny związek między żydowskim robotnikiem lub wyrobnikiem a zniewoloną kobietą. Każda z plotek
przedstawiała historię jednostki symbolizującą cierpienia robotników i kobiet terroryzowanych przez warszawski półświatek. Cała ta historia niekoniecznie została
sfabrykowana celem sprowokowania robotników do ataku na domy publiczne
i sutenerów. Podobne wydarzenie przywołuje Bernard Goldstein w swoich wspomnieniach z okresu międzywojennego, być może jednak powtarzając krążącą od
56
czasów rewolucyjnych miejską legendę . Według tej wersji jeden z żydowskich
robotników poślubił byłą prostytutkę, której sutener nie chciał jednak dobrowolnie oddać i zażądał od robotnika zadośćuczynienia za „zabranie” podopiecznej.
Małżonek, nie mogąc spełnić żądań stręczyciela, zwrócił się o pomoc do swoich
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towarzyszy z Bundu57. Ci obiecali dać lekcję sutenerowi, któremu wsparcia udzielili
z kolei inni członkowie półświatka. Doszło prawie do starcia, ale wyżej postawieni
bundowcy zapobiegli eskalacji konfliktu, nie chcąc mieszać organizacji w prywatne
58
porachunki . Nie jest więc wykluczone, że w 1905 r. to skupieni wokół Bundu
robotnicy wystąpili w obronie jednego z towarzyszy i związanej z nim kobiety.
O trudnym położeniu Bundu w tych dniach dowiadujemy się ze wspomnień
Chaima Jankla Helfanda (pseud. A. Litwak), będącego w tym czasie członkiem
59
kierownictwa warszawskiego komitetu organizacji . Wieczorem 24 maja robotnicy
sympatyzujący — choć nie wszyscy oficjalnie związani — z Bundem, dali się sprowokować pseudopatriotycznemu pochodowi sutenerów. Doszło do pierwszych starć
między zebranymi przedstawicielami marginesu a robotnikami. Ci ostatni ruszyli
wkrótce do cyrkułów zamieszkanych w większości przez robotników żydowskich,
gdzie zaczęli nawoływać do rozprawienia się z tzw. chuliganami. Kierownictwo
organizacji dowiedziało się o wieczornych zajściach dopiero następnego dnia rano.
Od razu postanowiono zatrzymać robotników, którzy od rana wzięli się za burzenie
60
domów publicznych . Bund już w czasie pogromu lupanarów zdawał sobie sprawę
61
z zagrożenia, jakie niosły te wydarzenia, i próbował załagodzić sytuację .
ESKALACJA KONFLIKTU CZY WEWNĘTRZNY KONFLIKT PÓŁŚWIATKA?

Jak zauważyłam wyżej, między członkami ruchu robotniczego a półświatkiem od
wielu lat narastał konflikt. Ponieważ obie grupy żyły obok siebie, w sposób naturalny
niektórzy robotnicy nawiązywali ze światem przestępczym różnorodne kontakty
i często pośredniczyli między członkami tych środowisk. Jak słusznie wskazuje Elżbieta Kaczyńska i co potwierdzają wspomnienia żydowskich robotników, podziały
62
społeczne między marginesem a ludnością robotniczą były nieostre .
W przededniu rewolucji obie grupy zaczęły coraz bardziej wchodzić sobie w drogę,
co wynikało z kilku nowych okoliczności. Z jednej strony za sprawą organizacji lewicowych robotnicy znacznie bardziej się aktywizowali. W środowisku prorewolucyjnym
zaczęto tworzyć grupy samoobrony, których celem była opieka nad terroryzowaną bie63
dotą żydowską . Co więcej, robotnicy, podobnie jak członkowie półświatka, zaczęli
otwarcie zbierać się w miejscach publicznych. W reakcji na to tzw. chuligani atako57

Bund — Der Algemejner Jidiszer Arbeter Bund in Lite, Pojln, un Rusland, Powszechny Związek
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wali miejsca owych spotkań, tj. kawiarnie i szynki, m.in. na Miłej, Gęsiej czy Dzikiej.
W pobliżu, np. na ulicy Zielnej, znajdowały się także kawiarnie popularne wśród sutenerów i handlarzy kobietami. Kiedy robotnicy zaczęli gromadzić się w miejscach zdominowanych dotychczas przez grupy przestępcze, napotykali opór. W tym kontekście
konflikt między marginesem a robotnikami można też postrzegać jako walkę o przestrzeń publiczną. Organizacje lewicowe głosiły hasło „ulice dla robotników”, zachęcając do organizowania manifestacji i prezentowania siły mas robotniczych w miejscach
64
publicznych . „Robotnicy i chuliganie zaczęli się specjalnie gromadzić, ażeby się
przechadzać w centralnych punktach miasta, jakby chcąc tym pokazać, że ulice winny
65
do nich należeć” — skarżył się oberpolicmajster Warszawy . Coraz częstsze ataki na
stójkowych oraz publiczne egzekucje na agentach policji kwestionowały realną władzę
Rosjan nad ulicami Warszawy. Wypadki majowe tylko potwierdziły ten kryzys:
Przekonano się, że miasto, zamiast władzy urzędowej, podlega rozkazom, płynącym z innego całkiem źródła, które miało dość siły, by nakazać bezrobocie wszystkim chcącym pracy [...]. Znajduje się też władza poboczna, samozwańcza, która
uznała, że nadszedł czas i potrzeba sądów doraźnych i wymiaru sprawiedliwości za
pomocą środków gwałtownych [...]66.

O władzę nad Warszawą konkurowali ze sobą robotnicy i członkowie półświatka,
przy czym wciąż nie można zapominać o płynności granicy między tymi środowiskami. Wśród zwolenników Bundu znajdowało się wielu „bitnych mężczyzn”, którzy
niegdyś trudnili się działalnością przestępczą, by potem stanąć w pierwszym szeregu
67
walki z łamistrajkami i innymi przeciwnikami ruchu robotniczego . To oni mieli
podsycać konflikt między obiema grupami, szukając sposobności do bójki. Nieraz
żądali od Bundu, aby wstawił się za nimi w prywatnych sporach z przestępcami,
ale kierownictwo zawsze odmawiało mieszania się w osobiste porachunki członków.
Mimo braku poparcia zwolennicy nadużywali autorytetu organizacji w prywatnych
68
porachunkach . Ponieważ granice między adwersarzami były rozmyte, zarówno
majowy pogrom domów publicznych, jak i inne krwawe ataki na sutenerów, ich
miejsca spotkań oraz źródła dochodu mogły wydawać się zwykłymi porachunkami
między dwoma obozami tego samego środowiska. Tak właśnie interpretuje pogrom
alfonsów Keely Stauter-Halsted, opierając swoje twierdzenia na bliżej nieokreślonych raportach policji rosyjskiej, niefunkcjonujących jednak w obiegu naukowym.
Zdaniem badaczki zamieszki były elementem wojny między dwoma rywalizującymi
69
ze sobą gangami sutenerów . Istotnie warszawiacy byli świadkami pościgów i walk,
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których ofiary znajdowały się po obu stronach70. Ponadto pośród aresztowanych
w tych dniach znalazło się znaczne grono przestępców, co świadczy o tym, że nie
71
byli oni wyłącznie bezbronnym obiektem ataków, lecz sprawcami przemocy .
Robert Blobaum jasno precyzuje, na czym miała polegać konkurencja między
utrzymującymi się głównie z prostytucji wrogimi grupami. Według niego majowy
pogrom domów publicznych został zorganizowany w celu likwidacji legalnej prostytucji, co nie wynikało jednak ze światłych pobudek. Na początku XX w. w Warszawie
miał nastąpić gwałtowny wzrost liczby lupanarów, w konsekwencji czego zaostrzyła
się konkurencja. Za atakami stały — zdaniem Blobauma — gangi sutenerów pokątnie stręczących kobiety i prowadzących domy publiczne. Burzone miały być tylko
72
zarejestrowane lupanary . Trudno zweryfikować tę hipotezę, ponieważ informacje
prasowe nie dostarczają wiedzy, pod którymi adresami znajdowały się legalne domy
publiczne. Możemy jednak potwierdzić, że pogromcy rzeczywiście sami mogli być
związani z organizacją prostytucji w Warszawie. B. Zomacher losy warszawskiej
prostytucji po „pogromie alfonsów” wspominał następująco:
Ci sami robotnicy, którzy parę lat temu przyszli burzyć wszystkie domy rozpusty,
rozbijać mieszkania złodziei i alfonsów, zniszczyli doszczętnie cały ich dobytek,
wyrzucali przez okna drogie meble, niszczyli lustra, pieniądze wrzucali do wody.
Złodzieje, alfonsi i prostytutki nie mogli pokazywać się na ulicy. Niektórzy nazwali
to pogromem warszawskich alfonsów. I oto bohaterscy robotnicy, którzy wcześniej z takim poświęceniem walczyli przeciwko rozpuście, sami stali się alfonsami, zarówno oficjalnie jak i w połowie oficjalnie próbując złapać trochę towaru
i sprzedać go potem handlarzowi kobiet za wyższą cenę, lub samemu jadąc z nią do
Buenos Aires i żyć tam z jej dochodów73.

Nie mamy jednak wystarczających przesłanek, by wysnuwać tak daleko idące
wnioski i zakładać, że pogrom domów publicznych w Warszawie w 1905 r. był eskalacją konfliktu między dwiema grupami sutenerów. Należy przypomnieć, że w czasie zamieszek ucierpieli nie tylko organizatorzy nierządu — atakowano także innych
członków półświatka, m.in. złodziei i prostytutki.
Wspomnienia robotników i doniesienia prasowe wskazują z kolei na to, że
pogrom alfonsów był eskalacją narastającego konfliktu między półświatkiem Warszawy a robotnikami, w większości sprzyjającymi ruchom lewicowym. W miesiącach
poprzedzających wypadki majowe złodzieje nękali robotników w dniach wypłaty,
przestępcy pobytowi ściągali do miasta w celu rozbicia strajków, a sutenerzy porywali
z fabryk strajkujące robotnice i umieszczali je w miejscowych domach publicznych.
Członkowie półświatka bezkarnie terroryzowali ludność dzielnic robotniczych.
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Wydaje się, że nie bez znaczenia pozostawała również kwestia samej prostytucji. Nie przez przypadek głównym celem ataków stały się domy publiczne. Z jednej strony to właśnie one były głównym źródłem dochodu półświatka a zniszczenie
lupanarów pozbawiało sutenerów zarobku. Z drugiej — ofiary handlarzy żywym
towarem wywodziły się z proletariatu żydowskiego, a krzywda dotykająca te
kobiety była krzywdą sióstr i córek robotników. Także hańba kobiet prostytuujących
się — dobrowolnie czy pod przymusem — była hańbą wielu rodzin żydowskich.
Co więcej, wyraźne zaangażowanie Żydów w proceder handlu żywym towarem
i organizację nierządu w Warszawie postrzegane było jako wstyd całej społeczności żydowskiej: „Żydzi-robotnicy biorąc do serca, że częstokroć towarzysze innego
wyznania wytykali im to, że spółwyznawcy ich podtrzymują demoralizację wśród
dziewcząt, rekrutując w sferach robotniczych kobiety upadłe, dawno już agitowali,
74
aby koniec temu położyć” . Żydowscy robotnicy mieli od jakiegoś czasu bez rezultatu namawiać sutenerów do zrezygnowania ze swojego zajęcia. Kiedy kolejna próba
spełzła na niczym, postanowiono poradzić sobie z problemem inaczej. Ataki na
domy publiczne, sutenerów oraz złodziei uciążliwych także dla ludności robotniczej
75
postrzegano jako zemstę za prześladowania i hańbę . „Zmyliśmy z siebie wstyd” —
76
skandowali pogromcy lupanarów . Faktycznie tak krwawa rozprawa ze złodziejami
i alfonsami ujawniła wyraźny sprzeciw proletariatu żydowskiego wobec prostytucji i handlu kobietami. Za wątpliwe jednak należy uznać, by robotnikami kierowały
wyższe pobudki moralne zamiast zwykłej żądzy zemsty i poczucia wstydu.
Za taką interpretacją omawianych wydarzeń opowiada się znaczna część badaczy. Stefan Kalabiński, Feliks Tych i Edward Bristow — mimo przekonania, że
odpowiedzialność za wydarzenia leżała po stronie organizacji lewicowych lub władz
rosyjskich — zgodnie przyznają, że pogrom alfonsów był odwetem na półświatku
terroryzującym żydowski proletariat i przynoszącym wstyd całej żydowskiej spo77
łeczności . Zdanie to podziela również Laurie Bernstein, podkreślając jednocześnie
78
spontaniczny i oddolny charakter tych wydarzeń .
POKŁOSIE POGROMU ALFONSÓW

Pogrom alfonsów zaktywizował rzesze robotników, którzy kontynuowali swój odwet
na środowisku przestępczym. Przypuszczać można, że wypadki majowe w Warszawie zapoczątkowały wśród sfer robotniczych szerszy ruch, którego celem było wyrugowanie ze swojego grona niepożądanych elementów.
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Gdy z warszawskich ulic uprzątano rozbite lustra i fortepiany oraz pierze,
w Łodzi pojawiły się pogłoski, że ma tam dojść do podobnych wypadków. Wiadomość ta szybko dotarła do władz rosyjskich, które zdążyły przygotować się na
tę ewentualność i od razu sprowadziły do miasta ze Skierniewic trzydziesty ósmy
pułk piechoty. Tłumowi udało się zniszczyć tylko kilka domów publicznych i dzięki
79
prewencji nie doszło do tak krwawych zajść jak w Warszawie . Nie jest jasne, kto
był inspiratorem łódzkich zamieszek, ale, sugerując się imionami właścicieli zaatakowanych domów publicznych (Gitla i Daniel Pucmanowie) oraz biorąc pod uwagę
ścisły podział domów rozpusty w Warszawie między chrześcijan a żydów rozbijają80
cych lupanary, prawdopodobnie byli to także Żydzi . Do podobnych incydentów na
81
niewielką skalę doszło także w Białymstoku i Petersburgu .
Jeszcze we wrześniu tego samego roku miał miejsce pogrom domów publicznych w Lublinie, gdzie zebrało się aż sto osób w celu zniszczenia dwóch budynków
na ulicy Dolnej Panny Marii. Podobnie jak w Warszawie i Łodzi wyrzucano tam
82
na ulicę luksusowe wyposażenie, po czym doszczętnie je niszczono . Tymczasem
w Warszawie nadal trwały samosądy nad członkami półświatka, na których zorga83
nizowane grupy żydowskich robotników napadały na ulicach i dworcach . W kolejnym roku podobne wydarzenia odnotowano również w Łodzi, gdzie tłum przez dwa
84
dni burzył domy rozpusty .
Opisany ruch nie był wymierzony wyłącznie w organizatorów nierządu. Samosądów dokonywano także na zwykłych złodziejach. W lipcu 1905 r. „Słowo” donosiło:
Nocy dzisiejszej na stacyę Warszawa-Brzeska przyszedł tłum, złożony z czterdziestu osób, przeważnie Żydów, w zamiarze dokonania obrachunku ze złodziejami
i sutenerami, operującymi w pociągach. [...] Sąd doraźny polegał na obiciu bez
litości każdego z tych jegomościów kijami, a następnie wyrzuceniu na ulicę. Ukończywszy łowy i wymierzywszy sobie sprawiedliwość, tłum udał się do miasta85.

Tydzień później „Słowo” informowało o kolejnych samosądach na złodziejach,
86
tym razem na ulicach Warszawy . Oddolne wyroki na członków półświatka stały się
prawdziwą plagą miasta. Jeden z mieszkańców skarżył się latem 1905 r.:
Nie ma dnia, by pisma nasze nie odnotowywały wypadku dokonania wyroków,
tj. sądów doraźnych. Publiczność, czytająca codziennie o poranieniu lub zabiciu
rzemieślników, co ośmielili się nie przystępować do strajków, nie słuchać komendy
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terrorystów, [czy] dowiadująca się o pobiciu złodziejów pobytowych lub paserów
[...]. Wczoraj grabiono i niszczono w imię moralności domy rozpusty, dziś w imię
sprawiedliwości katują złodziei prawdziwych czy domniemanych, kogoż jutro rozpoczną niszczyć i zabijać?!87

Latem 1905 r. doszło do ataków na złodziei i innych drobnych przestępców także
88
w mniejszych miastach, m.in. w Sieradzu i Ostrowcu . W obliczu kryzysu władzy
i narastającego napięcia między środowiskiem przestępczym a resztą ludności przez
zabór rosyjski przetoczyła się fala samosądów.
*

Poznanie półświatka Warszawy i zbadanie jego złożonych relacji z kręgami
robotniczymi pozwoliło na spojrzenie na pogrom domów publicznych w Warszawie w 1905 r. z nowej perspektywy. Chociaż od samego początku obserwatorzy
i badacze starali się przypisać uczestnikom zamieszek wyższe pobudki moralne,
wydarzenia te wybuchły z dość przyziemnego powodu, czyli konfliktu między środowiskiem przestępczym a robotniczym. Obie grupy żyły w bliskim sąsiedztwie
i utrzymywały ze sobą ścisłe kontakty. Od początku XX w. coraz lepiej zorganizowani robotnicy zaczęli doskwierać swoją obecnością na ulicach nie tylko policji,
lecz także przestępcom, którzy do tej pory dominowali w przestrzeni publicznej
miasta. W przededniu rewolucji pojawiły się dodatkowe okoliczności, które doprowadziły do eskalacji konfliktu. Z jednej strony przedstawiciele marginesu terroryzowali robotników i robotnice, odbierając im wypłaty, a kobiety umieszczając
w domach publicznych, sami natomiast zasilali grono szpiegów władz rosyjskich,
rozbijali strajki i zaburzali spotkania grup robotniczych. Z drugiej — zorganizowani w bojówki robotnicy, pod wpływem puryfikacyjnych idei rewolucji, zdobyli
się na otwarte przeciwstawienie się przestępcom i ukrócenie terroru w dzielnicach
robotniczych. Słusznym wydaje się więc stwierdzenie Kalabińskiego i Tycha, że to
89
„rewolucja zrodziła te wydarzenia” .
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„The pogrom of the pimps” as an escalation of the conflict between members
of the underworld and workers
For several days in late May 1905 Warsaw workers and craftsmen, mostly of Jewish origin,
smashed up brothels, private dwellings of members of the underworld and well-known
criminal dens. The events quickly became known as the „pogrom of the pimps”. Observers
at the time as well as historians opted for very different interpretations of the incidents. Mass
attacks on brothels and criminals were seen as a moral crusade of the Warsaw proletariat,
a revolutionary campaign organised by one of the left-leaning organisations (e.g. Bund),
a counterrevolutionary campaign inspired by Russia or a Russian provocation to bring about
a pogrom of the Jews. The author of the article presents the Warsaw disturbances of 1905 from
a perspective that has been marginalised so far — that of tension between the underworld
and members of the workers’ movement. The conflict between the two groups became
even more bitter on the eve of the revolution, when members of the underworld, acting for
foremen and the police, would terrorize the workers who went on strike. Revolutionary ideas
and slogans of left-wing organisations mobilised workers to organise themselves and form
groups that would protect people living in the Jewish district against criminals. On 23 May
a private dispute between a worker and a member of the underworld became the flashpoint
that ignited the riots. The „pogrom of the pimps” marked an escalation of the existing
conflict between the underworld and the workers, but was not an isolated incident. Attacks
on criminals and brothels run by members of the underworld continued on a smaller scale
throughout the Russian Empire for two more years.
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Rząd francuski wobec powrotu polskiej emigracji zarobkowej
w latach 1945–1949
Słowa klucze: górnictwo, reemigracja, repatriacja, negocjacje polsko-francuskie, IV Republika Francuska, Polska Ludowa
Keywords: mining industry, remigration, repatriation, the Polish-French negotiations,
the French Fourth republic, Poeple’s Poland

W powojennej historii Polski jednym ze znaczących ruchów migracyjnych był
powrót Polaków z Francji, głównie ze względu na rolę, jaką przyszło im odegrać
w życiu politycznym i ekonomicznym ojczyzny. Reemigracja górników, rolników
i robotników przemysłowych była możliwa dzięki czterem porozumieniom zawartym między Polską a Francją 20 lutego, 10 września, 28 listopada 1946 i 24 lutego
1
1948 . Organizacją przebiegu reemigracji zajęła się Komisja Mieszana Polsko-Francuska, powołana po podpisaniu pierwszej z wymienionych umów.
Od momentu zakończenia wojny komunistyczne władze w Polsce apelowały
o powrót do ojczyzny obywateli przebywających we Francji. Repatriacja emigracji
wojennej (osób wywiezionych przez władze niemieckie do prac w rolnictwie na terenie Francji, a także wojskowych z różnych jednostek polskich, tzw. wartowników
i wehrmachtowców, czyli niemieckich jeńców pochodzenia polskiego) rozpoczęła
się latem 1945, a zakończyła w lipcu 1946 r., kiedy władze francuskie zlikwidowały
urzędy specjalnie powołane do przeprowadzenia repatriacji emigrantów wojennych.
Jednak władzom Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego szczególnie zależało na powrocie „starej” emigracji zarobkowej, tj. górników, rolników i robotników
przemysłowych, pracujących głównie w północnej części państwa francuskiego.
Włączenie w granice Polski tzw. Ziem Odzyskanych, a w konsekwencji pozyskanie znajdujących się na ich terenie kopalń węgla kamiennego, a także wielohektarowych poniemieckich majątków, spowodowało, że władze w Warszawie upomniały
się w Paryżu o polskich obywateli zatrudnionych we francuskich kopalniach oraz
gospodarstwach rolnych.
1

W artykule zastosowano, zgodnie z podziałem semantycznym stosowanym w polskiej literaturze
naukowej dotyczącej ruchów migracyjnych z Francji do Polski, rozróżnienie pojęć „repatriacja” i „reemigracja”. Pojęciem „repatriacja” jest określany powrót emigracji wojennej, natomiast „reemigracja” — powrót górników, robotników oraz rolników.
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Migracja polskiej ludności z Francji nie pozostała bez wpływu na kształt stosunków polsko-francuskich w okresie „zimnej wojny”. Skutki II wojny światowej
okazały się katastrofalne pod względem demograficznym i gospodarczym dla obu
państw. Mimo różnic w ich poziomie cywilizacyjnym lata powojenne były okresem
niedostatku zarówno w Polsce, jak i we Francji, toteż w obu przypadkach zadaniem
o pierwszorzędnym znaczeniu stało się odbudowanie gospodarki. Rząd francuski
miał świadomość, że odpływ wykwalifikowanej siły roboczej, przede wszystkim
górników, okaże się destrukcyjny dla sektora przemysłowego. Dla Polski z kolei
powrót emigrantów oznaczał odzyskanie wykwalifikowanych kadr potrzebnych
kopalniom na Dolnym Śląsku. Analiza dokumentów ministerialnych obu stron
z okresu po zakończeniu wojny daje podstawy, by twierdzić, że ich zapatrywania
względem polskiej emigracji zarobkowej były rozbieżne.
Powojenne straty we Francji obliczono na ok. 1,5 mld fr. Zdewastowanych było
1,2 mln domostw, z czego 400 tys. zostało całkowicie zrównane z ziemią, tysiące hektarów pól wymagało odminowania, drogi, fabryki, porty i drogi kolejowe czekały na
2
odbudowę . Wojna spowodowała też spustoszenia wśród obywateli. Premier Tymczasowego Rządu Republiki Francuskiej gen. Charles de Gaulle 3 marca 1945 podczas posiedzenia Zgromadzenia Doradczego zwrócił uwagę, że jedynie podjęcie
stosownych reform ułatwiających imigrację pozwoli naprawić skutki wojny, która
zabrała krajowi ok. 600 tys. ludzi. Ponadto w ostatnich miesiącach działań wojennych zmobilizowanych pozostawało ok. 1,2 mln Francuzów, a ok. 2 mln znajdowało
się w obozach jenieckich i koncentracyjnych albo zostało wywiezionych do prac
przymusowych na terenie Niemiec. W okresie tużpowojennym brakowało rąk do
3
pracy w podstawowych gałęziach przemysłu . Rozporządzeniem rządu z 2 listopada
1945 utworzono Narodowe Biuro Imigracyjne (L’Office National d’Immigration —
ONI), którego zadanie polegało m.in. na ścisłej współpracy z Ministerstwem Pracy
w kwestii zatrudniania cudzoziemców, ich kontroli oraz ochrony tych z nich, którzy
4
ubiegali się o prawo azylu .
Podstawowym surowcem energetycznym dla gospodarki był węgiel kamienny,
dlatego w interesie rządu francuskiego było zatrzymanie w kraju fachowych robot2

Przed przeprowadzeniem spisu ludności Rada Gospodarki Narodowej Francji oceniała straty ludnościowe na około milion ofiar. AIPN, IPN BU 2602/97, Raporty Ambasady i Polskiej Misji Wojskowej
we Francji, Raport ekonomiczny, sytuacja ekonomiczna we Francji, k. 202; AIPN, IPN BU 2602/97,
Raport ekonomiczny, k. 71; RIOUX 1980, s. 30–34.
3
AIPN, IPN BU 2602/97, Raporty Ambasady i Polskiej Misji Wojskowej we Francji, Raport ekonomiczny, sytuacja ekonomiczna we Francji, k. 202–206; AIPN, IPN BU 2602/97, Raport ekonomiczny, k. 70–77; WEIL 1991/2004, s. 69; PONTY 2004, s. 286; BIELECKI 1978, s. 63.
4
WEIL 1991/2004, s. 80. Więcej na temat rozporządzenia z 2 listopada 1945 i utworzeniu ONI
w: VIET 1998, s. 110–121, 138–145. Od 1 czerwca 1945, zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez
władze francuskie, Służba Opieki nad Robotnikami Cudzoziemskimi (Service de la main-d’œuvre
étrangère — SMOE), a właściwie jej komitety departamentalne, miały za zadanie nieść pomoc materialną i socjalną robotnikom cudzoziemskim, vide VIET 1998.
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ników obcego pochodzenia, m.in. górników. Objawy niepokoju z powodu utraty
siły roboczej rząd francuski zdradzał już w 1944 r., zaraz po wyzwoleniu. Podczas
rozmów z rządem polskim w Londynie władze francuskie nie wyraziły oficjalnego
sprzeciwu wobec tworzenia ochotniczych jednostek wojskowych składających się
z polskich robotników, dały jednak do zrozumienia, że zamierzają walczyć o ich
pozostanie na ziemi francuskiej, uznając, że są oni niezbędni dla przemysłu. Dlatego
też zdecydowano, że jednostki te nadal będą podlegać dyspozycjom wojskowych
5
władz francuskich .
Posunięcia de Gaulle’a zmierzające do uznania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (dalej: TRJN), do czego doszło 29 czerwca 1945, świadczyły jednoznacznie, że zaakceptował on pojałtański porządek, a zerwanie przed innymi
państwami Zachodu kontaktów z rządem w Londynie potwierdzało jego pogląd
na sytuację w Europie i tezę o nieodwracalności przemian ustrojowych nad Wisłą.
Uznanie TRJN musiało jednak przynieść konsekwencje w sprawie reemigracji —
nawiązanie kontaktów z Paryżem rząd w Warszawie starał się od razu wykorzystać
6
do rozpoczęcia rozmów na temat powrotu emigracji zarobkowej .
Mając na uwadze potrzeby gospodarki francuskiej oraz perspektywę utraty
fachowych górników, władze francuskie w kwietniu 1945 r. zainteresowały się
obywatelami polskimi przebywającymi w strefach okupacyjnych w Niemczech.
Uważano, że należy zagospodarować tak liczną siłę roboczą i rozpoczęto „rozpoznawanie struktur” pod kątem ich przydatności w gospodarce. Polaków nęcono
obietnicą zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami w rolnictwie lub w przemyśle,
a w niektórych przypadkach nawet w armii. Z raportu francuskiego ministra pracy
wynika, że ocena przydatności polskiej siły roboczej znajdującej się w strefach oku7
powanych miała się odbyć za zgodą czterech mocarstw . Według doniesień Referatu
Zachodniego Wydziału Spraw Zagranicznych WP od momentu rozpoczęcia repatriacji Polaków z Francji Paryż zainicjował kampanię prasową, mającą „zastraszyć”
powracających do kraju, którą władze polskie oceniły jako jeden ze sposobów na
8
zatrzymanie cennej siły roboczej nad Sekwaną .
Nie ulega wątpliwości, że Francja od początku była niechętna powrotowi
wykwalifikowanych górników do Polski. Według Janine Ponty strategię rządu fran5

AMAÉ, Europe 1944–1960, Pologne 1944–1949, sygn. 87, Ministre des Affaires Étrangères,
Délégation aux Relations Internationales, Comissaire de la République Délégué aux Relations Intéralliées
à Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères, Travailleurs polonais, Paris, le 25 septembre 1944. k. 2.
6
Vide m.in. ZAKS 1987, s. 97–130; ZAKS 1983, s. 159–199; ZAKS 1995, s. 63–83; KUKUŁKA
1966, s. 107–115; WYRWA 1985a, s. 6–10; WYRWA 1985b, s. 200–202; BORODZIEJ 1990, s. 202–
208; MARSZAŁEK 1993, s. 11–15, 66; JAROSZ, PASZTOR 2001, s. 19–20; SĘKOWSKI 2012, s. 93–
107; LAFOREST 1999, s. 263–264; LAFOREST 1997.
7
AMAÉ, Europe 1944–1960, Pologne 1944–1949, sygn. 87, Ministre du Travail, Note, le 19 avril
1945, k. 5.
8
AIPN, IPN BU 2602/97, Wydział Spraw Zagranicznych WP Referat Zachodni, Raport sytuacyjny
o Francji, 6 października 1945 r., k. 122.
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cuskiego w stosunku do reemigracji można podzielić na dwa okresy, przy czym datę
graniczną stanowi 29 czerwca 1945, tzn. uznanie przez Paryż TRJN i zerwanie kontaktów z polskim rządem emigracyjnym w Londynie. Do czerwca Francja próbowała
delikatnie hamować agitację na rzecz powrotu Polaków do kraju i nie deklarować
9
otwarcie swojego stanowiska w tej sprawie , jednak — jak wynika z dokumentów
10
archiwalnych i literatury przedmiotu — również w tym okresie było ono negatywne .
Postawa władz francuskich była konsekwencją zatrudnienia znacznej liczby polskich górników w północnej Francji. Otóż na 240 tys. zatrudnionych aż 50 tys. było
Polakami, z czego 38 650 z nich mieszkało i pracowało w departamencie Pas-de11
-Calais . Według statystyk polskiego konsulatu w Lille do 1 lutego 1946 w dwóch
północnych departamentach, Nord i Pas-de-Calais, pracowało ok. 39 tys. polskich
górników (w tym w Brouay 7210, w Béthune — 4850, w Lens — 4184, w Henin-Lietard — 8656, w Oignis — 2517, w Douai — 5798, a w Valenciennes — 5432).
Po reemigracji w 1946 r. liczba ta zmniejszyła się prawie o 4 tys. (zarówno górników
12
dołowych, jak i pracujących na powierzchni) .
W departamencie Loary pracowało 9 tys. Polaków, w których władze lokalne
widziały fachową siłę roboczą i których ceniły za pracowitość. Ponadto uważano, że
społeczność polska zamieszkująca departament Loary „wtopiła się” w środowisko
francuskie, gdyż wielu jej członków biegle posługiwało się językiem, a ich dzieci
13
uczęszczały do miejscowych szkół .
3 czerwca 1945, podczas posiedzenia międzyministerialnego na Quai d’Orsay,
na którym obecni byli ministrowie pracy, przemysłu, spraw zagranicznych, spraw
wewnętrznych i sprawiedliwości, zdecydowano o podjęciu działań mających na celu
zachęcenie Polaków do pozostania we Francji. Za najskuteczniejszy sposób uznano
14
przyznanie im francuskiego obywatelstwa . Jak się okazało kilka miesięcy później,
w październiku 1945, akcja naturalizacyjna spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Prawie 50 tys. obywateli polskich złożyło podanie o przyznanie francuskiego obywatelstwa. Liczba ta stopniowo rosła: w październiku i listopadzie 1946 r. z wnioskami wystąpiło ok. 13–15% ogółu polskich obywateli mieszkających we Francji,
a w kwietniu 1947 r. odsetek ten wzrósł do 25%. Najwyższy odsetek wśród Pola9

PONTY 2002, s. 102–103.
JAROSZ, PASZTOR 2001, s. 40.
11
PONTY 2002, s. 102–103; Garder les mineurs polonais 2004, s. 293–294.
12
AMSZ, Zespół 22, wiązka 4, t. 77, F. Chiczewski, konsul generalny RP w Lille do Ministerstwa
Przemysłu i Handlu za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Biura Konsularnego w Warszawie, poufne, 5 sierpnia 1947 r., k. 1.
13
AMAÉ, Europe 1944–1960, Pologne 1944–1949, sygn. 86, Note d’information a.s. de la colonie
polonaise du département de la Loire, Saint-Étienne, le 14 janvier 1946, s. 149.
14
AMAÉ, Europe 1944–1960, Pologne 1944–1949, sygn. 84, Note, Mineurs polonais, le 2 juin
1945, k. 184–189; PONTY 2002, s. 102–103; JAROSZ, PASZTOR 2001, s. 40–41; PONTY 2004,
s. 293–294. W 1945 r. władze francuskie zanotowały 200 tys. podań o naturalizację, które czekały na
rozpatrzenie od 1939 r., vide VIET 1998, s. 116.
10
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ków ubiegających się o francuski paszport (aż 60%) stanowili obywatele polscy
15
pochodzenia żydowskiego. Powodem tego — według Andrzeja Kuśniewicza ,
ówczesnego konsula RP w Lille — była przede wszystkim łatwość, z jaką Żydzi
asymilowali się z miejscową kulturą. Jak zauważył: „znamienny jest również fakt,
iż osoby te nie wiążą się na ogół ze środowiskiem społecznym polskim, nawet gdy
zachowują jeszcze obywatelstwo polskie”. Spośród cudzoziemców mieszkających
we Francji otrzymaniem tamtejszego obywatelstwa najbardziej zainteresowani byli
16
Włosi i Hiszpanie (z podaniami w tej sprawie wystąpiło prawie 40% z nich) .
Polacy urodzeni już we Francji, doskonale władający językiem francuskim,
w świetle prawodawstwa uznawani byli za obywateli francuskich z tytułu tzw. prawa
ziemi. Według Kuśniewicza w okręgach północnych mieszkało 500 młodych Polaków i tylko 20% z nich deklarowało wolę zachowania obywatelstwa polskiego. Byli
17
to głównie mężczyźni, którzy w ten sposób starali się uniknąć służby wojskowej .
Największe zainteresowanie uzyskaniem francuskiego obywatelstwa odnotowano wśród Polaków z regionu paryskiego (prawie trzy czwarte tamtejszej społeczności, głównie obywatele polscy pochodzenia żydowskiego). Najsłabszy oddźwięk
akcja naturalizacyjna zyskała natomiast w okręgach północnych (o francuski paszport ubiegał się tam co siódmy polski obywatel), co świadczy o lepszej organizacji
tamtejszych ośrodków polonijnych, wręcz ich hermetyzacji, a co za tym idzie —
zdolności do obrony przed asymilacją. Analiza procesu naturalizacji w okresie tużpowojennym pod kątem zawodów wykonywanych przez osoby nim objęte prowadzi
do wniosku, że obywatelstwo francuskie przyjmowali najchętniej przedstawiciele
wolnych zawodów (i głównie pochodzenia żydowskiego), a następnie górnicy

15

Andrzej Kuśniewicz (1904–1993) — literat, prozaik, eseista. Od września 1939 R. przebywał we
Francji, był członkiem sieci F-2, w 1943 r. wstąpił do Francuskiej Partii Komunistycznej. Po zakończeniu wojny wstąpił do PPR i rozpoczął pracę w ambasadzie polskiej RP. Otrzymał nominację na stanowisko konsula w Tuluzie, Strasburgu i Lille. Jego dyplomatyczna kariera zakończyła się w 1950 r. MBP
założyło sprawę ewidencyjno-obserwacyjną o krypt. „Minimum”, podejrzewając go o działalność
szpiegowską; obserwację zakończono w 1958 r. Przeniesiony do pracy w rozgłośni radiowej „Kraj”,
potem do Polskiego Radia. W 1965 r. Służba Bezpieczeństwa (SB) zarejestrowała Kuśniewicza jako
kontakt operacyjny o pseudonimie „Andrzej”. Informacje przekazywane SB dotyczyły przede wszystkim środowiska literackiego w kraju i za granicą. Współpracę zakończył po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce. Teczka sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej oraz teczka kontaktu operacyjnego znajdują
się w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej: AIPN, IPN BU 0208/1176, AIPN, IPN BU 00328/349.
Więcej o współpracy Kuśniewicza z SB, vide SIEDLECKA 2008, s. 202–240.
16
AMAÉ, Europe 1944–1960, Pologne 1944–1949, sygn. 84, Note, Mineurs polonais, le 2 juin
1945, k. 187; AMSZ, Zespół 20, wiązka 2, t. 32, konsul RP w Lille Andrzej Kuśniewicz do Biura Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w sprawie: asymilacja i naturalizacja emigracji polskiej w północnej Francji, 30 kwietnia 1948 r., k. 5–8; JAROSZ, PASZTOR 2001, s. 41.
17
AMSZ, Zespół 20, wiązka 2, t. 32, konsul RP w Lille Andrzej Kuśniewicz do Biura Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w sprawie: asymilacja i naturalizacja emigracji
polskiej w północnej Francji, 30 kwietnia 1948 r., k. 8.
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i rolnicy18. Mniejsza liczba podań o naturalizację składanych w tym okresie była
konsekwencją trwającej akcji reemigracyjnej. Witold Ptaszyński, ówczesny konsul
generalny RP w Marsylii, w krótkiej nocie do MSZ w Warszawie wyraźnie podkreślał, że polskie środowisko górnicze myśli głównie o powrocie do kraju i „nie
19
wykazuje tendencji do korzystania z możliwości naturalizacji” .
Innymi podejmowanymi przez władze francuskie działaniami, które miały
zapobiec utracie fachowej siły roboczej, były reformy socjalne. Wdrożona polityka
była ukierunkowana przede wszystkim na sprowadzanie cudzoziemców do pracy
w górnictwie. Od 1945 r. władze francuskie zaczęły realizować reformy w sektorze opieki socjalnej i warunków pracy. W sierpniu 1945 r. Robert Lacoste, minister
przemysłu Francji, zapowiedział wprowadzenie w życie tzw. Statutu górniczego,
wspólnego dla wszystkich zatrudnionych. Oznaczało to podwyższenie pensji górników dołowych o 25%, a pracujących na powierzchni o 12,5%. Pracownikom sektora
wydobywczego zwiększono również przydział kart żywnościowych; renta górnicza
po przepracowaniu 30 lat miała wynosić 24 tys. fr, podczas gdy pensja robotnika
pracującego np. w przemyśle metalurgicznym wynosiła od 9 do 16 tys. fr.; choroby
20
górnicze zaliczono w poczet chorób zawodowych . Jesienią 1945 r. zniesiono opłaty
dla robotników cudzoziemskich oraz ich rodzin za odnawienie karty tożsamości
i złożenie wniosku o naturalizację; w pierwszej kolejności rozpatrywano podania
górników. W tym samym roku górnikom cudzoziemskim przyznano tzw. zasiłek do
pensji dla niepracujących małżonek (allocation de salaire unique), a także — zgodnie z zapowiedzią z sierpnia tego roku — zrównano wysokość rent górników fran21
cuskich i tych innego pochodzenia . Celem wprowadzonych reform było również
zatrzymanie w cywilnym sektorze gospodarczym blisko 500 tys. niemieckich jeńców, przekazanych przez władze brytyjskie i amerykańskie, i zatrudnienie ich tam
22
jako wolnych pracowników .
Ponadto Francuzi uważali, że warto w interesie gospodarki wykorzystać potencjał tkwiący w Polakach przetrzymywanych w obozach na terenie Francji — tym
23
bardziej, że znaczna ich część nie była entuzjastycznie nastawiona do repatriacji .
Latem 1945 r. Francja przyjęła także obywateli polskich przebywających na tery18

AMSZ, Zespół 20, wiązka 2, t. 32, konsul RP w Lille Andrzej Kuśniewicz do Biura Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w sprawie: asymilacja i naturalizacja emigracji
polskiej w północnej Francji, 30 kwietnia 1948 r., k. 7.
19
AMSZ, Zespół 6, wiązka 72, t. 1001, konsul Generalny RP dr Witold Ptaszyński, ocena ogólna
sytuacji na wychodźstwie w okręgu Konsulatu Generalnego w [Marsylii] (czerwiec 1947 r.), poufne,
Marsylia, b.d., k. 75–76.
20
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21
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torium Wielkiego Księstwa Luksemburga. Transport złożony z 947 osób został
24
zakwaterowany w obozie Hayange . Należy podkreślić, że przyjmowanie przebywających poza ojczyzną Polaków odbywało się w czasie polsko-francuskich
rozmów o repatriacji emigracji wojennej, a także podczas negocjacji dotyczących
pierwszej obejmującej górników umowy reemigracyjnej. Równolegle do rozmów
z rządem komunistycznym władze francuskie prowadziły tajne rokowania z władzami polskimi w Londynie i władzami brytyjskimi w sprawie zatrudnienia we fran25
cuskim górnictwie polskich żołnierzy . Według oficjalnych szacunków brytyjskich
na terenie Belgii lub północnej Francji zamierzało pozostać i podjąć pracę w kopalniach ponad 50 tys. polskich obywateli przebywających na terytorium Niemiec.
Ponadto, w obliczu ryzyka „odpływu” górników, rolników i robotników polskich
oraz odczuwalnego braku rąk do pracy, a także z myślą o zrekompensowaniu strat
ludnościowych poniesionych wskutek wojny, Francja była gotowa przyjąć do pracy
26
ok. 600 tys. osób .
Prawdziwe intencje rządu francuskiego w stosunku do reemigracji górników
de Gaulle ujawnił 16 lipca 1945 podczas spotkania z premierem TRJN Edwardem
Osóbką-Morawskim, informując, że rząd francuski nie będzie ich namawiać do
powrotu. Pytanie Osóbki-Morawskiego dotyczące losu obywateli polskich znajdujących się na terytorium okupowanych Niemiec de Gaulle potraktował z rezerwą,
twierdząc, że nie widzi problemu w ich zatrudnieniu w Niemczech jako wykwalifi27
kowanej siły roboczej . W odpowiedzi na mało precyzyjne stanowisko Francji rząd
polski, reprezentowany przez Stefana Jędrychowskiego, wstrzymał się z wyrażeniem zgody na werbunek do francuskich kopalń 15 tys. polskich górników znajdujących się w Zagłębiu Ruhry, o co w czerwcu 1945 r. zabiegali Francuzi. Jędrychowski
odpowiedział wymijająco, że decyzja w tej sprawie musi zostać poprzedzona konsultacjami z rodakami w Niemczech. Polska zwlekała również z odpowiedzią na prośbę
o zgodę na wydanie wiz francuskim przedsiębiorcom posiadającym kapitał w Pol28
sce, co tłumaczyła niezakończeniem w kraju procesu nacjonalizacji .
Rekrutacja prowadzona intensywnie przez władze francuskie w 1945 r. wśród
„dipisów” polskiego pochodzenia przebywających na terytorium Niemiec oraz wśród
żołnierzy gen. Andersa we Włoszech i w Anglii nabierała tempa. Polacy zamieszkujący w Anglii rekrutowani byli do pracy w kopalniach francuskich za pośrednictwem władz konsularnych. Według szacunków Andersa w II Korpusie Polskim było
24

AIPN, IPN BU 2602/447, Rapport concernant les ressortissants polonais en tant que personnes
déplacées, Luxemburg, le 21 août 1945, k. 28.
25
JAROSZ, PASZTOR 2001, s. 41.
26
AMAÉ, Europe 1944–1960, Pologne 1944–1949, sygn. 90, Le chargé d’affaires auprès des Gouvernements Alliés établis à Londres à Son Excellence Monsieur Georges Bidault Ministre des Affaires
Étrangères, Londres, le 15 juin 1945, k. 22; JAROS 1971, s. 78.
27
AMAÉ, Europe 1944–1960, Pologne 1944–1949, sygn. 84, Entretien entre le général de Gaulle
et M. Morawski le 16 juillet 1945, k. 270; JAROSZ, PASZTOR 2001, s. 40.
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w 1945 r. 106 tys. żołnierzy, z czego 13,5 tys. opowiedziało się za powrotem do
kraju. Francuzi twierdzili, że chęć powrotu do Polski deklarowali głównie żołnierze
szeregowi (n’appartiennent pas aux troupes d’élite), natomiast oficerowie zdecydowanie wyrażali wolę pozostania na Zachodzie, jako najważniejszy powód podając
to, że nie mają do kogo wracać (bo podczas wojny stracili najbliższych), a jako drugą
29
przyczynę — wrogość wobec ustroju komunistycznego .
Według szacunków Francuzów tylko w granicach okupowanej strefy francuskiej
znajdowało się ok. 88 tys. „DP” pochodzenia polskiego (60 tys. pierwotnie przebywających w strefie francuskiej, do których dołączyło 28 tys. ze strefy amerykańskiej). Francuzi wiązali z nimi duże nadzieje, traktując jako potencjalny „rezerwuar
siły roboczej, zarazem bogaty, jak i różnorodny”, ponieważ wśród polskich „dipisów” znajdowali się robotnicy wykwalifikowani, robotnicy rolni oraz reprezentanci
30
wolnych zawodów . Administracja francuska przygotowała projekt umowy, w myśl
którego każdy emigrant mógł dokonać wyboru miejsca przyszłego zamieszkania.
Francja, zgodnie z konwencją o reemigracji, zobowiązywała się natomiast do zapewnienia obywatelom polskim takich samych warunków płacowych i opieki socjalnej,
31
jakie przysługiwały Francuzom .
W myśl propozycji rządu francuskiego rekrutacja robotników z francuskiej
strefy okupacyjnej miała być „rekompensatą” za utratę polskiej siły fachowej,
a pozyskiwanie przez Francję nowych pracowników kopalń miało przebiegać równolegle z prowadzoną przez Polskę akcją reemigracyjną. Rząd w Warszawie nie
chciał jednak zgodzić się na takie rozwiązanie, gdyż Polska, podobnie jak Francja,
również wiązała nadzieje z przebywającymi w Niemczech repatriantami i starała się,
aby Polacy deklarujący wolę powrotu do kraju oddali się do dyspozycji polskich
32
władz .
29

AMAÉ, Europe 1944–1960, Pologne 1944–1949, sygn. 87, Confidentiel, M. Georges Balay Ministre Plénipotentiaire chargé de la Délégation Française au Conseil Consultatif pour les Affaires Italiennes à Monsieur le Ministre des Affaires Étrangers, Direction des Conventions Administratives, Recrutement de travailleurs parmi les troupes polonaises d’Italie, le 27 octobre 1945, k. 22–23; AMSZ,
Zespół 6, wiązka 72, t. 997, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu do Biura Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, Paryż, 8 marca 1948 r., k. 54.
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Z podanej liczby 88 tys. „dipisów” 3,7 tys. Polaków zostało zatrudnionych w kopalniach francuskich. AMAÉ, Europe 1944–1960, Pologne 1944–1949, sygn. 87, Direction Générale des Affaires Administratives, Note, Négociations franco-polonaises au sujet de la main-d’œuvre et des personnes déplacés, le 17 janvier 1946, k. 34; AMAÉ, Série Y International, Europe 1944–1949, sygn. 693, Le Général
d’Armée Koenig, Commandant en Chef Français en Allemagne à Monsieur le Secrétaire d’État aux
Affaires Allemandes et Autrichiennes, Paris (pour le Service des Affaires Economiques et Sociales),
Berlin, le 2 mars 1948, k. 24.
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AMAÉ, Europe 1944–1960, Pologne 1944–1949, sygn. 87, Direction Générale des Affaires Administratives, Note, Négociations franco-polonaises au sujet de la main-d’œuvre et des personnes déplacées, le 17 janvier 1946, k. 34–35, 37–39.
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Projekt omawiano w trakcie negocjacji pierwszej umowy o reemigracji 5 tys.
górników dołowych. Wobec sprzeciwu strony polskiej umowa o rekrutacji „dipisów” nie została zawarta, wbrew temu stanowisku rząd francuski kontynuował jednak „tajnie” werbunek Polaków przebywających w Niemczech, rekompensując tym
33
sobie utratę wykwalifikowanych górników .
Pomimo pomyślnego wynegocjowania i podpisania 20 lutego 1946 pierwszej
umowy reemigracyjnej dotyczącej powrotu 5 tys. górników dołowych, już w trakcie jej realizacji okazało się, że zawierała ona sporo niekorzystnych dla strony
polskiej niedociągnięć. Dużym błędem było niesprecyzowanie kategorii górników, którzy mieli podlegać reemigracji, a także brak szczegółowej definicji, określającej kogo dokładnie uznaje się za górnika. W konsekwencji np. zapis umowy
dotyczący kontyngentu górników dołowych mógł być interpretowany po myśli
Francuzów, ponieważ wskazywał ogólnie na górników (mineurs), a nie konkretnie
na górników węgla (mineurs de charbon). Kwestia ta stała się tematem spotkania
Komisji Mieszanej Polsko-Francuskiej w maju 1946 r. Na istotne różnice semantyczne („górnik pracujący pod ziemią”, „górnik dołowy” i „górnik pracujący na
powierzchni”) zwrócił uwagę Tadeusz Dalbor, ówczesny radca ambasady polskiej,
który co prawda przyznał Francuzom rację, że zapis jest nieprecyzyjny i pozwalał
im zamiast górników dołowych wysyłać do Polski górników kopalni rud żelaza,
zaznaczył jednak zarazem, że podczas rozmów o reemigracji rząd polski nigdy
nie wspominał o górnikach z kopalń rud żelaza i potasu, a jedynie o tych z kopalń
w departamentach Nord oraz Pas-de-Calais. Francuzi nie ustępowali i tłumaczyli,
że życzeniem przedsiębiorstw kopalnianych było, aby w planie kontyngentów ujęci
zostali również górnicy pracujący w kopalniach rud żelaza i potasu, gdyż ci również
składają się na ogólną liczbę Polaków pracujących we francuskich zakładach górniczych. Ostatecznie rząd francuski wynegocjował zaliczenie do ogólnej liczby 5 tys.
górników „dołowych” 500 górników z kopalni rud żelaza i potasu, by — jak to
określił minister spraw zagranicznych Francji — „lepiej wykorzystać luki prawne
wynikające z niejednoznacznej redakcji umowy, tak aby uzyskać od ambasady Polski dłuższy odstęp w planowanych wyjazdach oraz zapewnienie o najbliższych pro34
jektach remigracyjnych” .
33
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Obietnice rządu francuskiego w sprawie nierekrutowania robotników ze stref
okupacyjnych zostały złamane wiosną 1947 r. Zdecydowane stanowisko strony
polskiej w tej kwestii nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. W kwietniu 1947 r.
35
w trakcie realizacji trzeciej umowy reemigracyjnej (z 28 listopada 1946) francuskie
MSZ zawiadomiło ambasadę RP o rozpoczęciu rekrutacji do pracy w sektorze górniczym, w rolnictwie i w przemyśle wśród Polaków przebywających w Niemczech.
W maju 1947 r. w siedzibie polskiej ambasady w Paryżu przystąpiono do rozmów
z Benoît Franchonem, sekretarzem Confédération Générale du Travail (CGT), który
próbował przekonywać, że CGT i związki zawodowe są przeciwko zatrudnianiu
cudzoziemców w kopalniach i „że rząd francuski jest poinformowany o tym stanowisku”. Przyznał, że wprawdzie delegacje CGT zostały, na wyraźnie polecenie
rządu francuskiego, wysłane z zadaniem opiniowania i oceny kandydatów do pracy,
to sama konfederacja, jako przeciwna werbunkowi cudzoziemców ze stref okupacyjnych w Niemczech, oddelegowała jednak przedstawiciela, który miał rzeczonych
kandydatów opiniować negatywnie. Franchon dodał, że do rozpoczęcia rekrutacji
cudzoziemskiej siły roboczej zmusiła Francję trudna sytuacja gospodarcza i z tej też
przyczyny rząd francuski rozpoczął werbunek Polaków w strefach okupacyjnych
36
w Niemczech . Nie ma wątpliwości, że zapewnienia sekretarza CGT o negatywnym
opiniowaniu mijały się z prawdą. W obliczu konieczności odbudowy gospodarczej
Francja potrzebowała wszelkich rąk do pracy, o czym świadczyła determinacja,
z jaką walczyła o pozyskanie i zatrzymanie robotników cudzoziemskich.
Na „froncie walki” o siłę roboczą zapisał się również konsulat francuski
w Katowicach, a dokładniej André Stalens, sekretarz placówki. W piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady Administracji Francuskiego Przemysłu Węglowego we Francji wyraźnie sugerował administracji taktykę, która miałaby polegać
na szybkim i pozytywnym rozpatrywaniu podań Polaków o nadanie obywatelstwa
francuskiego oraz na nagłaśnianiu sygnałów niezadowolenia płynących od górników
reemigrantów osiadłych na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Działania francuskiego
konsulatu wywołały spore zaniepokojone polskiego MSZ, które postanowiło im
przeciwdziałać. Z upoważnienia wiceministra spraw zagranicznych Józefa Olszewwniosek dla ambasadora w sprawie przyjęcia francuskiej interpretacji co do układu z dnia 20 lutego b.r.
o repatriacji 5000 górników, Paryż, 24 kwietnia 1946 r., k. 10.
35
Umowa stanowiła o powrocie 8 tys. górników pracujących we wszystkich typach kopalń (węgla,
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rolników) i osadników, tysiąca robotników przemysłowych i budowlanych, 2 tys. kupców, rzemieślników, emerytów oraz pracowników innych zawodów — razem 17 tys. Polskich rodzin; vide Umowa
o dobrowolnej repatriacji 1946, s. 1; Umowa polsko-francuska 1946, s. 4; 50 tysięcy Polaków 1946,
s. 1; Podpisanie układu 1946, s. 1; AMSZ, Zespół 6, wiązka 68, t. 969, Arrangement au sujet du rapatriement en 1947 de ressortisants polonais, actuellement en France, k. 7–8.
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AMSZ, Zespół 6, wiązka 72, t. 997, R. Dudziński radca do spraw społecznych w Ambasadzie RP
w Paryżu do dyr. Żebrowskiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie, poufne, Paryż,
20 maja 1947 r., k. 91–93.
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skiego Departament Polityczny MSZ zażądał wyjaśnień od chargé d’affaires Jeana
Beausse’a, którego poinformowano o szkodliwych — jak oceniono — dla wzajemnych stosunków działaniach konsulatu w Katowicach. Stanowisko to spotkało się
ze zrozumieniem władz francuskich, które zapewniły, że wyciągną wobec Stalensa
37
konsekwencje, być może również służbowe .
Zdaniem Jerzego Putramenta, ówczesnego ambasadora RP w Paryżu, coraz bardziej zdecydowane stanowisko Polski wobec „samowolnych działań” władz francuskich powodowało, że Francja zaczęła szukać dróg porozumienia z przeciwnymi
repatriacji i reemigracji Polaków emigracyjnymi ośrodkami polonijnymi. Sprzeciwiając się zamiarom Francuzów, zmierzającym w istocie do rozbicia polskiej akcji
repatriacyjnej i reemigracyjnej, Putrament przedstawił kierownictwu Quai d’Orsay
stanowisko polskiego rządu, który oczekiwał zaprzestania rekrutacji do momentu
zakończenia przez Polskę planowanej i zbiorowej akcji powrotu rodaków do kraju.
Z tego powodu władze francuskie zostały poinformowane, że będą mogły rozpocząć werbunek polskiej siły roboczej w Niemczech dopiero we wrześniu 1947 r.,
po zakończeniu przez UNRRA akcji repatriacyjnej oraz likwidacji polskich misji
repatriacyjnych w Niemczech. Rekrutacja polskiej siły roboczej miałaby się w tym
przypadku opierać na konwencji polsko-francuskiej o emigracji i imigracji z 1919 r.
Komunistyczne władze polskie także zażądały od Francji, aby w werbunek nie anga38
żować przedstawicieli emigracyjnego rządu londyńskiego .
W martwym punkcie utknęła również kwestia powrotu „wehrmachtowców”. Do
połowy 1947 r. między Paryżem i Warszawą nie zapadły żadne ustalenia. Francja
nie zgadzała się na repatriację jeńców urodzonych na terytorium tzw. Ziem Odzyskanych, argumentując, że nie są oni polskimi obywatelami, ponieważ przed wojną
tereny te znajdowały się w granicach państwa niemieckiego. Tymczasem do Biura
Delegata Generalnego Pełnomocnika Rządu RP na Francję, który pilnie oczekiwał
stanowiska rządu w tej sprawie, wpłynęło 4 tys. zgłoszeń byłych „wehrmachtow39
ców”, z których prawie 80% było górnikami .
37
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38
AMSZ, zespół 22, wiązka 4, t. 82, Jerzy Putrament Ambasador RP do J. Olszewskiego, dyrektora
Departamentu Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, tajne, 1 sierpnia 1947, k. 1–3;
AMSZ, zespół 6, wiązka 72, t. 997, H. Birecki, delegat na Francję generalnego pełnomocnika rządu RP do
spraw repatriacji do generalnego pełnomocnika rządu RP do spraw repatriacji, sprawozdanie z działalności
Delegatury na Francję do Spraw Repatriacji do 1 czerwca 1947 r., Paryż, 15 czerwca 1947 r., k. 73–74.
39
AMSZ, zespół 6, wiązka 72, t. 997, H. Birecki, delegat na Francję generalnego pełnomocnika
rządu RP do spraw repatriacji do generalnego pełnomocnika rządu RP do spraw repatriacji, sprawozdaDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

214

ANETA NISIOBĘCKA

Rozmowy z władzami francuskimi dotyczyły również kontynuowania werbunku do francuskich kopalń pośród żołnierzy armii Andersa. Na początku 1947 r.
we Francji pracowało 4 tys. żołnierzy II Korpusu, którzy zamierzali osiedlić się tam
40
na stałe . Innym posunięciem, które miało służyć ratowaniu francuskiej gospodarki,
było podpisanie 21 marca 1947 przez Paryż i Rzym umowy o imigracji do Francji
200 tys. Włochów. Umowa zapewniała włoskim górnikom lepsze warunki pracy niż
41
Polakom .
Od końca 1947 r. relacje polsko-francuskie cechowało narastające napięcie,
skutkujące „wojną wizową” oraz aresztowaniami obywateli polskich we Francji
i francuskich w Polsce. Wzajemna wymiana ciosów miała wpływ również na przebieg reemigracji.
Rozpoczęte pod koniec 1947 r. negocjacje w sprawie podpisania czwartej
umowy reemigracyjnej — prowadzone ze strony Warszawy przez Feliksa Chiczewskiego, ówczesnego radcę emigracyjnego ambasady polskiej — przedłużały
się, głównie z powodu twardego stanowiska Francji, którą reprezentował minister
Philippe Perrier — zastępca dyrektora spraw administracyjnych francuskiego MSZ,
w kwestii humanitarnej zasady łączenia rodzin.
Putrament nie pozostawiał złudzeń: miał świadomość, że Paryż nie odstąpi od
swoich roszczeń, pod pretekstem humanitarnym żądając gwarancji przyjazdu z Polski do przebywających we Francji Polaków członków ich rodzin, w tym dzieci.
Dlatego też jako strategię dalszych negocjacji zaproponował uspokojenie rządu francuskiego deklaracją, że wszelkie prośby polskich rodzin o sprowadzenie krewnych
i powinowatych do Francji będą rozpatrywane przez rząd polski „z całą przychylnością i zrozumieniem położenia zainteresowanych” — tym bardziej że żądania
Quai d’Orsay w kwestii łączenia rodzin wysuwane były już w 1947 r. (w zamian za
42
ułatwienia organizacyjne dla rządu polskiego przy reemigracji Polaków z Francji) .
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-Mer, le 5 novembre 1947, n 3678, information, objet: a.s. de la main-d’œuvre italienne en France, source: directe, valeur: sûre, b.p. Więcej o warunkach umowy francusko-włoskiej VIET 1998, s. 149–150.
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Ze swojej strony rząd francuski, zdając sobie sprawę z wagi, jaką miała dla Polski
akcja reemigracyjna, miał świadomość, że łączenie rodzin nie przebiegnie po jego
myśli, ponieważ strona polska rozpocznie grę na zwłokę, wykorzystując zyskany
43
w ten sposób czas na własną agitację .
Po trwających pięć miesięcy negocjacjach, 24 lutego 1948, Polska i Francja
w atmosferze wzajemnych oskarżeń i pretensji podpisały czwartą umowę o reemigracji, którą sygnowali Putrament i Georges Bidault, minister spraw zagranicznych
44
Francji . Strona polska oskarżała francuską o celowe zniechęcanie polskiej społeczności do powrotu, m.in. poprzez wzywanie jej przedstawicieli na komisariaty policji
45
oraz ostrzeganie ich przed warunkami socjalnymi w ojczyźnie . Pomimo niewątpliwych napięć Francja zobowiązała się powstrzymać od jakichkolwiek utrudnień
46
wizowych . Obietnice te zostały oficjalnie złamane w sierpniu 1948 r. rozporządzeniem Jules’a Mocha, ministra spraw wewnętrznych Francji; rozporzędzenie nakazywało wszystkim osobom starającym się o wyjazd do Polski, również w ramach
umowy reemigracyjnej, wizytę w prefekturze (według zapisów zawartego porozumienia o paszporty rodzinne i wizy wyjazdowe występowały polskie konsulaty za
pośrednictwem Komisji Mieszanej Polsko-Francuskiej, na podstawie grupowych
imiennych list reemigrantów). W tej sytuacji całkowicie zasadna wydała się opinia
ambasady polskiej w Paryżu, że rozporządzenie Mocha „zupełnie kładzie całą akcję

43
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pour la Direction des Conventions Administratives et Sociales, a.s. rapatriement des familles polonaises, le 19 février 1947, k. 127–128; AMAÉ, Europe 1944–1960, Pologne 1944–1949, sygn. 85, Le
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oraz 4 tys. robotników przemysłowych i budowlanych. AMAÉ, Europe 1944–1960, Pologne 1944–
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obywateli polskich przebyających na terenie Francji, k. 113–114.
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reemigracyjną”47. Zarządzenie to wpisywało się w trwającą między Paryżem i War48
szawą „wojnę wizową”, która skutecznie hamowała proces reemigracji .
W czasie oczekiwania na oficjalne stanowisko Quai d’Orsay odnotowano przykłady szykan stosowanych przez prefektury wobec polskich obywateli — w Paryżu
żądano od reemigrantów poświadczeń o posiadaniu polskiego obywatelstwa, nato49
miast w Lille wmawiano Polakom, że akcja reemigracyjna została już zakończona .
Wprowadzenie zamętu poprzez przekazywanie nieprawdziwych informacji mogło
być przyczyną odwołania planowanego na 16 sierpnia 1948 transportu z powodu
„braku pasażerów”.
Wprawdzie Polska zagroziła zerwaniem umowy o reemigracji, obie strony były
świadome jednak, że to Polakom, a nie Francuzom zależało na kontynuowaniu akcji,
dlatego groźby zerwania porozumienia przez Warszawę nie mogły przyczynić się
50
do złagodzenia stanowiska Paryża . Po interwencji francuskiego MSZ 13 sierpnia
51
1948 zarządzenie Mocha zostało jednak uchylone .
Wprowadzenie utrudnień wizowych i brak poszanowania dla kompetencji
Komisji Mieszanej Polsko-Francuskiej ewidentnie łamały postanowienia umowy
o reemigracji, ale działania te były wpisane we wzajemną wymianę ciosów. Na powo47
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dzeniu reemigracji zależało Polsce, na jej porażce — Francji, o czym decydowały
wykluczające się interesy demograficzne i gospodarcze. Polska i Francja potrzebowały rąk do pracy. Polska głównie w kopalniach na Dolnym i Górnym Śląsku,
Francja — w kopalniach i gospodarstwach rolnych. Ponadto dla Francji oraz państw
zachodnich reemigracja Polaków do kraju była przykrą koniecznością wymagającą
wielu przedsięwzięć organizacyjnych. Utrudnienia formalne miały znaczący wpływ
na słaby efekt reemigracji — z objętych umową z 1948 r. 16 tys. polskich rodzin do
52
Polski powróciło zaledwie 6 tys.
Polski rząd, świadomy niepowodzeń negocjacyjnych w przypadku umowy
z 1948 r., projekt porozumienia na rok 1949 postanowił wysłać już we wrześniu
53
1948 r. Francuzi przez blisko miesiąc unikali jednak rozmów na ten temat pomimo
trzykrotnych „przypomnień” ze strony polskiej.
Stawało się jasne, że Francja jednoznacznie daje do zrozumienia, że dla niej
reemigracja Polaków jest niekorzystna. Przedstawiciele francuskiego Ministerstwa
Pracy wskazywali na argumenty finansowe — utrzymanie urzędników w Komisji
Mieszanej Polsko-Francuskiej generowało wielkie koszty. Perrier przedstawił także
inne powody, dla których rząd francuski nie zamierzał kontynuować reemigracji na
podstawie konwencji bilateralnych. Zarzucił mianowicie polskiemu rządowi, że nie
zapewnił ułatwień Francuzom deklarującym wolę powrotu z Polski w sytuacji, gdy
Francja wywiązała się z umów w sprawie ułatwień formalnych przy organizacji akcji
54
reemigracyjnej do Polski . Słaby wynik frekwencyjny w ramach umowy z 1948 r.
był dla rządu w Paryżu znakiem, że reemigracja nie miała już charakteru masowego.
Mimo przesłanek świadczących o braku przychylności Paryża dla kontynuowania procesu reemigracji strona polska liczyła, że rząd francuski prolonguje umowę,
dlatego też Chiczewski podkreślił dobrą wolę Warszawy, która miała się przeja52

AMSZ, zespół 8, wiązka, 5, t. 76, Jerzy Putrament, ambasador RP w Paryżu do Zygmunta Modzelewskiego ministra spraw zagranicznych w Warszawie, [Raport na temat stosunków polsko-francuskich], Paryż, 27 stycznia 1949 r., [s. 33 raportu Ambasady RP w Paryżu o stosunkach polsko-francuskich w 1948 r.], k. 35; W sprawozdaniu ambasady polskiej podano, że w ramach umowy reemigracyjnej
w 1948 r. wróciło 13 336 osób. AMSZ, zespół 8, wiązka 5, t. 76, Jerzy Putrament, ambasador RP w Paryżu do Zygmunta Modzelewskiego ministra spraw zagranicznych w Warszawie, [Raport na temat stosunków polsko-francuskich], Paryż, 27 stycznia 1949 r., [s. 33 raportu Ambasady RP w Paryżu o stosunkach polsko-francuskich w 1948 r.], k. 35, AMSZ, zespół 8, wiązka 5, t. 76, Jerzy Putrament,
ambasador RP w Paryżu do Zygmunta Modzelewskiego ministra spraw zagranicznych w Warszawie,
[Raport na temat stosunków polsko-francuskich], Paryż, 27 stycznia 1949 r., [s. 35 raportu Ambasady
RP w Paryżu o stosunkach polsko-francuskich w 1948 r.], k. 37; JAROS 1971, s. 87
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AMSZ, zespół 8, wiązka 5, t. 76, Jerzy Putrament, ambasador RP w Paryżu do Zygmunta Modzelewskiego Ministra Spraw Zagranicznych w Warszawie, [Raport na temat stosunków polsko-francuskich], Paryż, 27 stycznia 1949 r., [s. 35 raportu Ambasady RP w Paryżu o stosunkach polsko-francuskich w 1948 r.], k. 37.
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wiać w zmniejszaniu przez Polskę kontyngentu reemigrantów w każdej z kolejnych
55
czterech umów, a zatem w uwzględnieniu potrzeb francuskiej gospodarki . Polskie
nadzieje okazały się jednak płonne — notą z 25 listopada 1948 Francuzi odrzucili
56
przedstawiony im projekt umowy . Swoją decyzję uzasadniali wprowadzeniem
ułatwień transportowych i wizowych dla cudzoziemców i słabym wynikiem frekwencyjnym reemigracji w 1948 r. Istotnym argumentem było również wygaśnięcie
podobnych umów z innymi państwami. Francuzi zadeklarowali, że będą wydawać
zezwolenia na wywóz mienia z Francji, oczekując jednak takich samych działań
ze strony polskiej. Zapewnili jednocześnie, że Polacy, którzy w 1949 r. będą się starać o wyjazd do Polski, mogą liczyć na ułatwienia pod warunkiem okazania przez
57
Warszawę wzajemności w stosunku do obywateli francuskich .
Dowodem świadczącym o definitywnym zakończeniu przez Francję rozmów na
temat umowy reemigracyjnej była likwidacja w styczniu 1949 r. Komisji Mieszanej
Polsko-Francuskiej. Władze w Paryżu zażądały opuszczenia przez polskich urzędników budynku francuskiego Ministerstwa Pracy, co spotkało z notą protestacyjną do
ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana, wystosowaną przez War58
szawę 24 stycznia 1949 .
Putrament poinformował polskiego ministra spraw zagranicznych Zygmunta
Modzelewskiego, że po rozmowie z Maurice’em Couvem de Mourville’em negocjacje w sprawie reemigracji na 1949 r. należy uznać za zakończone i zasugerował
przygotowanie oficjalnego oświadczenia rządu polskiego, z uwzględnieniem zapisu,
59
że „Francuzi wypowiedzieli nam [Polsce — A.N.] wojnę repatriacyjną” . 26 lutego
1949 Modzelewski przedstawił Baelenowi, ambasadorowi Francji w Polsce, program minimum polegający na podpisaniu umowy reemigracyjnej na poprzednich
55
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zasadach. Zdawał sobie sprawę, że liczba reemigrantów w roku 1949 nie będzie
duża, mimo to nalegał, aby chętni mogli wracać do kraju w ramach konwencji, gdyż
powroty indywidualne są „niepraktyczne”; w planie minimum prosił Francję o zgodę
na wyrobienie paszportów zbiorowych, obiecując w zamian rezygnację ze spektakularnych pożegnań reemigrantów na francuskich dworcach. Zgoda na propozycje
60
polskiego ministra spraw zagranicznych była jednak niemożliwa . Rząd francuski
nie zmienił stanowiska w kwestii umowy na 1949 r., jednak mimo jej niepodpisania
Polska zdecydowała o kontynuowaniu akcji reemigracyjnej dla tych rodzin, które nie
61
opuściły Francji w ramach porozumienia z roku 1948 .
Nieprzychylne stanowisko Francji wobec reemigracji do Polski było w dużej
mierze odzwierciedleniem opinii społeczności lokalnych oraz dyrekcji kopalni
w obliczu groźby utraty fachowej siły roboczej. Władze departamentalne Pas-de-Calais, bazując na opinii przedstawicieli firm kopalnianych, alarmowały, że bez
cudzoziemskiej siły roboczej nie uda się odbudować zniszczonej wojną gospodarki. Ubolewano też, że we Francji coraz bardziej toleruje się ludzi nieuczciwych
(de nombreux individus), a wartościowych dla rynku pracy poddaje restrykcjom
administracyjnym. Twierdzono, że gospodarka zyska na asymilowaniu rzetelnie
62
pracujących cudzoziemców . Przedstawiciele dyrekcji kopalni wysoko oceniali
kompetencje polskich górników, którzy zyskiwali zwłaszcza w konfrontacji z niewykwalifikowanymi robotnikami z Włoch, przybyłymi do Francji w 1947 r. Nie bez
63
znaczenia okazał się ich kilkudziesięcioletni staż pracy .
Kwestią braku siły roboczej zaniepokojeni byli również francuscy farmerzy.
Według spisu z 1936 r. w rolnictwie pracowało 4,3 mln mężczyzn, w tym 300 tys.
64
cudzoziemców . Po wojnie z pracy w tym sektorze zrezygnowało 200 tys. osób,
zasilając przemysł, w którym oferowano lepiej płatne stanowiska. Ponadto praca
w przemyśle nie obligowała robotnika do pracy po dwanaście godzin dziennie
(włącznie z dniami świątecznymi), jak w przypadku zatrudnionych w rolnictwie.
Farmerzy, świadomi, że problemu odpływu cudzoziemców z gospodarstw nie rozwiąże zatrudnienie jeńców niemieckich, postulowali zmianę polityki rządu na taką,
która zdołałaby przyciągnąć pracowników pochodzenia obcego, proponowali zatem,
60
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aby rząd tworzył biura emigracyjne, które zajmowałyby się rekrutowaniem siły
roboczej. Sugerowali również wprowadzenie statusu „mieszkańców statutowych”
(les résidants statuaires), który umożliwiałby korzystanie z określonych przywilejów. Uważali, że takie posunięcia prawne umożliwią pozyskanie dodatkowej siły
roboczej dla rolnictwa. Formułowane przez nich propozycje wynikały z obawy, że
mechanizacja rolnictwa nie rozwiąże w krótkim czasie problemu deficytu rąk do
pracy, tym bardziej tuż po wojnie, kiedy wszystkie państwa europejskie borykały się
65
z podobnymi problemami .
Interesujący przykład postawy Francuzów wobec reemigracji polskich górników znajdujemy we francuskiej prasie, której nie był obojętny ten temat. Na łamach
polskiego „Narodowca” cytowano artykuł zamieszczony w paryskim dzienniku
„Le Patriote”: „Polska siła robocza jest ogólnie uważana za tanią siłę roboczą (bon
marché)” — pisał autor, wyrażając obawy większości Francuzów świadomych, że
masowa reemigracja górników spowoduje spadek wydobycia węgla. Fachowa i tania
siła robocza miała znaczenie tym większe, że Francuzi nie garnęli się do pracy pod
ziemią.
Węgiel był podstawowym surowcem dla francuskiej gospodarki, a także głównym materiałem opałowym dla gospodarstw domowych na północy kraju. Świadomy roli górnika dziennikarz „Le Patriote” krytykował m.in. politykę rządów
Lavala w okresie kryzysu ekonomicznego z lat trzydziestych XX w., kiedy to cudzoziemców traktowano jako indésirables. Zdaniem publicysty polityka asymilacyjna
rządów z tamtego okresu nie była ani „inteligentna”, ani „wspaniałomyślna”; za błąd
uważał m.in. utrudnianie naturalizacji, wprowadzenie opłat za karty tożsamości,
brak premii dla osób powracających z obozów (przysługiwały one tylko obywatelom francuskim) itd. Doceniając potencjał i profesjonalizm polskich górników, autor
zakończył tekst słowami: „Nowa Polska będzie posiadać wielką siłę atrakcyjną dla
tysięcy Polaków zajętych w naszych kopalniach, jeżeli natychmiast nie zaczniemy
66
stosować polityki konsekwentnej” . Tezy przedstawione w „Le Patriote” znajdują
potwierdzenie w sprawozdaniu na temat sytuacji w przemyśle górniczym, przygotowanym przez dyrekcję przedsiębiorstw kopalnianych, w którym podano, że odsetek
Polaków zatrudnionych we francuskich kopalniach wynosi 40%.
Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji polskich górników we Francji trzeba
wspomnieć także o przyrosłej do nich opinii, zgodnie z którą stanowili „niestałe
środowisko” (élément d’instabilité). Tę łatkę przypięto Polakom nie tyle z powodu
cech narodowych, ile ich niezgody na sposób, w jaki traktowani byli przez wciąż
utyskujących na nich Francuzów. Władze departamentalne wobec narastającej wśród
Polaków fali niezadowolenia były zdania, że jedynym sposobem na ich zatrzymanie w kraju jest zmiana dotychczasowego postępowania, a zatem nie tylko zaprze65
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stanie „polityki gorszego traktowania robotnika cudzoziemskiego”, lecz także
67
uczynienie wszystkiego, by móc tego robotnika do kopalni przyciągnąć . Obawy
przedsiębiorstw kopalnianych nie były bezpodstawne. Rozpoczęta latem 1945 r. agitacja polonijnych organizacji prowarszawskich, nęcąca górników lepszymi warunkami materialnymi w ojczyźnie, faktycznie uderzała we francuski sektor górniczy.
W listopadzie 1945 r. w „Kurierze Codziennym” zamieszczono relację z wizyty
we francuskim zagłębiu jednego z syndyków górniczych o nazwisku Szcześniak,
który miał słyszeć od pracujących tam Polaków deklaracje chęci powrotu do Polski.
Według „Kuriera Codziennego” byli oni gotowi zostawić we Francji wszystko, „nie
żądając nawet franka odszkodowania” i nie dbając o to, gdzie będą w Polsce miesz68
kać. Dla nich ważny był powrót i praca w ojczystym kraju .
Na uwagę zasługują także inne cytowane przez „Narodowca” artykuły z lewicowego dziennika „La Liberté” oraz regionalnego „La Voix du Nord”. Warto zwrócić
uwagę, że autor pierwszego tekstu do problemu reemigracji odnosił się pozytywnie,
twierdząc, że Francja nie straci na wyjeździe polskich górników, gdyż oni „nadal
będą wydobywać dla Francji węgiel tylko że — w Polsce”. Zupełnie inaczej kwestię
tę postrzegał dziennikarz „La Voix du Nord”, który uważał, że Polska nie radzi sobie
z „kolonizacją” ziem należących wcześniej do Niemiec jako z przedsięwzięciem
wykraczającym poza możliwości jej rządu. Wprost mówił także o rozczarowaniu
polskich górników warunkami życia na tzw. Ziemiach Odzyskanych oraz o polskich
obywatelach oblegających francuski konsulat w Katowicach w nadziei na powrót
69
nad Sekwanę .
Stanowisko rządu francuskiego w sprawie powrotu polskich górników do
ojczyzny — zarówno przed rozpoczęciem akcji reemigracyjnej, jak i w trakcie jej
trwania — było niechętne, czego dowodzi przebadany materiał archiwalny. Już
podczas redagowania pierwszej umowy w 1946 r. wszelkie nieścisłości prawne
wynikające z jej zapisów interpretowano na korzyść państwa francuskiego — tak
aby móc zatrzymać na jego terenie możliwie największą część fachowej siły roboczej. Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów o powrocie polskiej emigracji zarobkowej rząd francuski zainicjował wiele reform socjalnych, które miały zachęcić
Polaków do pozostania we Francji, a także wdrożył politykę ukierunkowaną na
rekrutowanie obcokrajowców do pracy w sektorze rolniczym i przemysłowym.
Wbrew protestom polskich władz, nawet w trakcie procesu reemigracji, Paryż
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prowadził nabór polskich obywateli przebywających w strefach okupacyjnych
w Niemczech do pracy w kopalniach.
Prowadzona z całą konsekwencją polityka Francji, ukierunkowana na zatrzymanie w swoich granicach robotników cudzoziemskich i rekrutowanie nowych sił,
przyniosła zamierzony efekt. Do Polski z kalkulowanych w ramach czterech umów
reemigracyjnych 40 tys. rodzin powróciło zaledwie dwie trzecie, czyli ok. 25 tys.
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The French government and the return of Polish economic migrants in 1945–1949
The return of Polish economic migrants became possible thanks to four agreements
concluded between Poland and France: of 20 February, 10 September and 28 November
1946, and 24 February 1948. The migratory movement from France to Poland was not
without influence on the bilateral Polish-French relations in the Cold War period. Owing to
the catastrophic demographic and economic situation, for both Poland and France (despite
differences in the level of development between the two states) the post-war period was
a time of privation, which is why rebuilding their respective economies was important for
the governments of the two countries. The French government was aware that the outflow
of well-qualified workers, primarily miners, from France to Poland would prove destructive
to the industrial sector. On the other hand, for Poland the return of the migrants meant
a recovery of well-qualified labour needed in the mines of Lower and Upper Silesia. An
analysis of post-war ministerial documents of the Polish and French governments makes
it possible to conclude that from the beginning of the negotiations Paris consistently sought
not only to keep foreign workers in France but also to recruit new ones. Its rational policy
brought the intended result. Under the four migration agreements, out of the expected forty
thousand families only just two-thirds, i.e. around twenty five thousand, returned to Poland.
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Oswajanie tabu seksualnego w kinie PRL
Słowa klucze: kino polskie, kino PRL, socrealizm, tabu seksualne, kino gatunków, komedia
filmowa
Keywords: Polish cinema, cinema of Polish People’s Republic, socialist realism, sexual
taboo, movie comedy

Kino PRL tematykę seksualną podejmowało niejednokrotnie, w tym też kwestie
uważane za tabu — np. ménage à trois, kazirodztwo, swobodę seksualną, współżycie nieletnich, prostytucję, promiskuityzm, sadomasochizm, przemoc seksualną,
homoseksualizm — czego celem było ukazanie konfliktu drobnomieszczańskiego
i religijnego tradycjonalizmu z przemianami obyczajowymi i nowoczesnością socjalistycznego społeczeństwa. Niektóre filmy rozładowywały potencjalne napięcie
związane z tabuizowanym tematem, starając się mówić o nim, tak by nie naruszyć
konserwatywnego status quo, zarówno przyzwyczajeń widzów, jak i interesów kultury dominującej oraz różnych grup nacisku. W niniejszym tekście skoncentruję się
na sposobach, dzięki którym udawało się to osiągnąć.
Mówiąc o tabu seksualnym w kinie PRL, trzeba pamiętać o jego kulturowej
swoistości. Podstawowe znaczenie ma zatem kontekst historycznokulturowy, a także
polityczny; trzeba pamiętać, że „każde reglamentowanie i ograniczanie człowieczej
seksualności ma swój wymiar społeczny, jest bowiem nader skutecznym środkiem
1
instytucjonalnego panowania i socjotechnicznej kontroli” . Kino było zapisem,
a zarazem regulatorem norm społecznych. Ukazując odejście od nich, przedstawiało
także uzasadnienie takiego działania bądź krytykę przeprowadzoną z określonego
punktu widzenia. Tabu wskazuje na to, co nie przystaje do społecznego porządku, jest
inne i przez to zakłóca ład kultury dominującej. Dzięki erotyzmowi można niekiedy
ominąć ograniczenia nakładane przez nią tekstom kultury, częściej służy on jednak
systemowi politycznemu, który — zaspokajając niektóre potrzeby społeczeństwa
2
— osłabia możliwość ewentualnego wystąpienia przeciw władzy . Nie bez powodu
tak silne nasycenie polskiego kina erotyką nastąpiło w latach osiemdziesiątych, po
3
wprowadzeniu, a przede wszystkim zawieszeniu stanu wojennego .
1
2
3

WASILEWSKI 2010, s. 243.
KALINOWSKA 2009, s. 69, 74.
KORNACKI 2008, s. 203.
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Oczywiste jest bowiem, że zarówno seksualność w kinie PRL, jak i jej tabuizacja ulegały przemianom. O tym, ile erotyki i nagości — które nie są przecież
4
tożsame — mogło pojawić się w danym filmie, decydował w dużej mierze moment
5
jego realizacji . Kino socrealistyczne było pod tym względem wstrzemięźliwe (choć
widzowie Młodości Chopina (1951) Aleksandra Forda mogli zobaczyć odsłoniętą
pierś Hanny Skarżanki jako „Wolności wiodącej lud na barykady”). Później obnażone kobiece ciało, męskie znacznie rzadziej, można było zobaczyć na ekranie coraz
częściej. W okresie gomułkowskim erotyzm był już dostrzegalny, niemniej dominował ciągle obyczajowy konserwatyzm, którego przestrzegała także cenzura. W latach
siedemdziesiątych nagość stawała się nie tylko coraz bardziej powszechna, lecz także
dosłowniej ją pokazywano, a o życiu seksualnym mówiło się niemal otwarcie. Brutalizację i amoralne traktowanie seksu w latach osiemdziesiątych Jerzy Krysiak łączył
6
z „seksualną demaskacją władzy” , rozkwit ekranowej nagości miał jednak źródło
przede wszystkim w przemianach obyczajowych, popkulturowych wyobrażeniach
erotyki i seksualności, pojawieniu się kultury wideo, a także we wzorach płynących
z Zachodu. Oczywiście powyższe konstatacje trzeba potraktować jako daleko idące
uogólnienie. Historia szeroko rozumianej seksualności w polskim kinie jest znacznie
bardziej rozległa i skomplikowana. Zestawienie to pozwala jednak na podkreślenie
historycznej zmienności tej tematyki.
Ponadto, przyglądając się pod tym względem zarówno całej kinematografii, jak
i poszczególnym filmom, trzeba pamiętać, że wpływ na nie miały polityczne interesy
władzy, cenzura instytucjonalna, sposób funkcjonowania kina PRL oraz — w szerszym zakresie — życie codzienne, normy społeczne, konserwatyzm obyczajowy
polskiego społeczeństwa, przyzwyczajenia estetyczne widzów, odniesienia do kina
światowego, oddziaływanie kultury popularnej, przede wszystkim — zachodniej,
7
rozwój technologii , wreszcie wpływ grup nacisku, przede wszystkim — Kościoła
katolickiego.
Instytucjonalna moc zakazywania nie funkcjonowała wszakże w kulturowej próżni, w grę nie wchodziła jedynie ideologia — władza polityczna musiała
uwzględniać różne uwarunkowania i interesy. Dyrektor Okręgowego Urzędu
Kontroli Publikacji i Widowisk w Warszawie mówił w 1983 r.: „Mentalność
4

Możliwa jest zarówno erotyka bez nagości, jak i nagość bez erotyki. Tezę Marii Kornatowskiej
z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych, że „film polski cierpi na niedostatek erotycznej wrażliwości
kompensowany »odważną golizną«, najczęściej bez żadnych motywacji, tudzież rozmaitymi »momentami«, którymi szafuje się dość hojnie gwoli przyciągnięcia widzów”, można odnieść, choć w różnym
stopniu, także do lat wcześniejszych. KORNATOWSKA 1986, s. 22–23.
5
Vide KORNACKI 2008, s. 196–201, także KRYSIAK 1990, s. 16–19.
6
KRYSIAK 1990, s. 18.
7
Po zakończeniu stanu wojennego nastąpił duży rozwój rynku wideo, którego istotną część stanowiły pochodzące z Zachodu filmy erotyczne czy wręcz pornograficzne. Z czasem przestano uważać, że
pornografia stanowi zagrożenie ideologiczne, ale w dalszym ciągu była oceniana zdecydowanie negatywnie zarówno pod względem moralnym, społecznym, jak i estetycznym.
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naszego społeczeństwa, warunki, w jakich żyje nasza społeczność, są przesłanką,
której nie sposób ominąć. Trzeba brać pod uwagę również religijność naszego
8
społeczeństwa” .
Nie bez powodu Maria Kornatowska, pisząc w połowie lat osiemdziesiątych
o wątkach lesbijskich w polskim kinie, zauważała: „Swoboda poszukiwania indywidualnych rozwiązań nie każdemu została dana. Społeczeństwo obciążone chłopsko-katolickimi nawykami myślowymi z wielką niechęcią akceptuje wszystko, co
odbiega od normy i powszechnie przyjętych obyczajów. Najwygodniejsze i najbez9
pieczniejsze są ścieżki utarte” .
Trzeba także uwzględnić historycznokulturowe uwarunkowania tabu, by nie
dokonać imputacji kulturowej, przenosząc dzisiejsze standardy na ówczesną rzeczywistość. Znamiennym przykładem może być nagość dziecięca, która „kiedyś obecna
w wielu filmach jako naturalny element świata przedstawionego, dziś jest systema10
tycznie rugowana nawet z kontekstów, w których się narzuca” . Lech Nijakowski
wskazuje jako przykład scenę z nagimi chłopcami kąpiącymi się pod deszczowym
drzewem w przeznaczonej dla dzieci Akademii Pana Kleksa (1984) Krzysztofa Gradowskiego. Także scena z Nie będę cię kochać (1973) Janusza Nasfetera, w której
trzynastoletnia Ania (Grażyna Michalska) ogląda przed lustrem swoje nagie ciało,
mogłaby zostać dziś uznana za mającą charakter pedofilski.
Za każdym razem różnice historycznokulturowe przekładają się na obyczajowość, prawo czy ideologię. W kolejnych dekadach można było pokazywać coraz
11
więcej . Nie chodzi przy tym tylko o konkretne tabu, ale sam seks, a czasem nawet
samą nagość. Niemniej ochrona moralności, także z powodu niechęci do naruszania
status quo, zawsze miała dla polskiej cenzury fundamentalne znaczenie, choć nawet
ona dostrzegała zmiany społeczne i obyczajowe oraz związane z nimi wizerunki
12
nagości i erotyki . Ponadto pewne kwestie wydawały się niezmienne nawet w obliczu zbliżającej się transformacji ustrojowej i obyczajowej. W grę wchodziły bowiem
wspomniane wcześniej konserwatywna obyczajowość, stanowiące część habitusu
wielu odbiorców zasady moralne, przyzwyczajenia estetyczne itd.
Charakterystycznym tego świadectwem są uwagi zgłoszone przez Kazimierza
Koźniewskiego i Andrzeja Mularczyka podczas kolaudacji Porno Marka Koterskiego, która odbyła się już pod koniec PRL, w marcu 1989 r. Pierwszy zadeklarował: „jako starszy pan bardzo lubię pornografię, [ale] [...] lubię ją w eleganckim

8

Starać się działać 1983, nr 45, s. 18. 15 lat wcześniej cenzor, odnosząc się do relacji erotycznych
między bohaterami Gry (1968) Jerzego Kawalerowicza, pisał: „Dla ogromnej większości naszego społeczeństwa na pewno bliższe i bardziej do zaakceptowania są zasady moralności głoszone przez kościół
katolicki niż postawa prezentowana w filmie Gra”; za: FIK 1995, s. 129.
9
KORNATOWSKA 1986, s. 158.
10
NIJAKOWSKI 2010, s. 332–333.
11
KORNACKI 2008, s. 196–201.
12
Starać się działać 1983, s. 18.
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wydaniu”13. Mularczyk, podkreślając, że film będzie z pewnością sukcesem finansowym, z kolei dywagował: „gdyby był zrobiony z wdziękiem, jakoś ze smakiem,
z gustem, nie odbierając ilości tej nagości, kopulacji, ekstazy, stękania, jęków i eja14
kulacji” . Wielu członków komisji kolaudacyjnej zaprezentowało brak wyczucia
ironii i konwencji. W znacznej mierze stanowiło to potwierdzenie wypowiedzianej
wówczas opinii producenta filmu Juliusza Machulskiego, że polskie społeczeństwo
nie potrafi mówić o erotyce: „Nie ma szansy na tematy, które są wstydliwe, nie mówi
15
się, nie ma języka, w którym można mówić o sprawach seksu i erotyki [...]” .
Filmowe reprezentacje tabu uwzględniają zarówno stałość, jak i zmienność
norm obyczajowych, rygoru doktryny, oczekiwań widzów. Filmy, które biorę pod
uwagę (Trudna miłość (1953) Stanisława Różewicza, Dwa żebra Adama (1963)
Janusza Morgensterna, Seksolatki (1972) Zygmunta Hübnera, Stanisław i Anna
(1985) Kazimierza Konrada i Piotra Stefaniaka oraz Co lubią tygrysy (1989) Krzysztofa Nowaka), dotyczą odmiennych tabu i powstawały w różnym czasie — pierwszy
w okresie stalinowskim, ostatni u progu zmiany ustrojowej i obyczajowej. Dzięki
temu w zawartych w nich sposobach oswajania tabu seksualnego można dostrzec
zjawiska uniwersalne, a także różnice wynikające właśnie z jego ukontekstowienia.
Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku kina stalinowskiego, w największym
stopniu utożsamiającego to, co prywatne, z tym, co publiczne, a intymność człowieka poddające kontroli politycznej. Co więcej, nietrudno przecież dostrzec w kulturze socrealistycznej elementy myślenia religijnego czy magicznego.
W polskim kinie stalinowskim tabu seksualne odnosiło się do kwestii klasowych. Znakomicie widać to w Trudnej miłości Stanisława Różewicza. Związek należącego do biedoty Janka Małodwornego i Hanki Nalepianki, córki kułaka, wpisuje
się w motyw mezaliansu społecznego, z tym że osobą niższego stanu jest tu najbogatsza dziewczyna we wsi. Młodzi spotykają się przy stogu siana, a pocałunek
kończy się zaciemnieniem. O tym, że mogło dojść między nimi do czegoś więcej,
dowiadujemy się dzięki chustce, którą znajduje inny z bohaterów — stary Zimnoch.
Wówczas też tłumaczy chłopakowi, że musi uważać, bo na wsi zaczną gadać, że
chce założyć spółdzielnię chłopską, a zadaje się z córką kułaka. O nawiązanej relacji nie można mówić publicznie, ponieważ tabu stanowi w tym wypadku związek
międzyklasowy. Dopiero przyjście na zebranie założycielskie spółdzielni rolniczej
oraz publiczne oskarżenie i wyparcie się ojca i brata zdejmuje z Nalepianki aurę
nieczystości. Od tej pory przestaje być w opinii społecznej nietykalna, nie ma zatem
przeszkód, by jej związek z Małodwornym mógł nie tylko trwać, lecz także stać się
13

AFINA, sygn. A-344, poz. 577, Stenogram z posiedzenia Komisji kolaudacyjnej Filmów
Fabularnych z dnia 10 marca 1989 r., k. 1.
14
AFINA, sygn. A-344, poz. 577, Stenogram z posiedzenia Komisji kolaudacyjnej Filmów
Fabularnych z dnia 10 marca 1989 r., k. 4.
15
AFINA, sygn. A-344, poz. 577, Stenogram z posiedzenia Komisji kolaudacyjnej Filmów
Fabularnych z dnia 10 marca 1989 r., k. 7.
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publicznie wiadomy. Takich przykładów znajdziemy w kinie socrealistycznym więcej. Zaspokojenie seksualne połączone z dyskomfortem klasowym odczuwał Szczęsny z Celulozy (1953) Jerzego Kawalerowicza podczas romansu z żoną właściciela
warsztatu, w którym pracował. Trzeba jednak pamiętać, że problematyka seksualna,
tak silnie obecna w kulturze radzieckiej lat dwudziestych, w Polsce pierwszej połowy
lat pięćdziesiątych XX w. prawie w ogóle nie występuje, co wynika zarówno z odejścia od niej w kulturze „dwa” — według terminologii Władimira Papiernego — jak
i z konserwatywnej obyczajowości polskiego społeczeństwa.
Napięcie związane z tabu osłabiano, korzystając ze wzorów kina gatunkowego.
Stąd np. rola komedii filmowej, która dzięki humorowi mogła kwestie kłopotliwe
brać w cudzysłów. W Poszukiwany, poszukiwana (1972) Stanisława Barei mężczyzna zakłada perukę i kobiece ubrania, żeby się ukryć. Jakkolwiek okazuje się, że
wykonuje prace przewidziane dla kobiet tak dobrze, że staje się to dla niego intratnym źródłem dochodu, to jego tożsamość płciowa i seksualna, mimo kilku scen
komediowych, związanych m.in. z pożądaniem seksualnym kilku bohaterów i bohaterek, nawet przez moment nie zostaje jednak naruszona. Mamy więc do czynienia
16
z takim cross-dressingiem , który zdaje się w ogóle do seksualności nie odnosić.
Sam film, podobnie jak cała twórczość Barei, bardziej narusza tabu polityczne, związane z opisem PRL-owskiej codzienności. Ponadto śmiech niweluje tabu, przenosi
je w inny wymiar.
Podobnie dzieje się w zrealizowanym w 1989 r., a zatem pod koniec PRL-u, filmie Krzysztofa Nowaka Co lubią tygrysy, w którym przedstawiona została swoista
galeria zachowań i postaw uznawanych za tabu. Mowa w nim, najczęściej pretekstowo, o homoseksualizmie, transwestytyzmie (utożsamianym zresztą z biseksualizmem), prostytucji, zdradzie małżeńskiej, AIDS, nimfomanii i sadomasochizmie.
Ale przez swoją formułę, będąc niewybredną komedią, film ten, przywołując wiele
tabu, żadnego z nich nie łamie. Pokazuje istnienie pewnych zjawisk, nie wchodząc
w żaden sposób w ich istotę, zaznaczając za to wyraźnie, że mają one charakter
marginalny.
Jedną z najciekawszych komedii podejmujących zagadnienie tabu seksualnego są Dwa żebra Adama Janusza Morgensterna, na podstawie scenariusza Józefa
Hena. Tym razem chodzi o ménage à trois. Jan Wiktus ma żonę Helenę, ale za
granicą, gdzie przez kilka lat pracował, zawarł drugi ślub z Włoszką Paolą, która
w ślad za nim przyjeżdża do Polski i zamieszkuje z nim i jego małżonką. W tej
sytuacji największym problemem jest to, że wykraczający poza normę związek
nie stanowi instancji kontrolującej sam w sobie, a te najważniejsze — partia
oraz Kościół, nie wiedzą, jak na niego zareagować. Początkowo przyjazd pięknej Włoszki staje się wydarzeniem: mężczyźni kupują rozmówki polsko-włoskie,
16

Więcej na temat cross-dressingu w polskim kinie vide Arkadiusz Lewicki, Transgender/
Transvestism/Cross-Dressing in Polish Cinema, referat wygłoszony na 2017 ASEEES Convention, Chicago, listopad 2017.
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a kobiety zaczynają przyrządzać spaghetti, później mieszkańców coraz bardziej
uwiera jednak to, że cała trójka żyje zgodnie, razem mieszka i chodzi do kościoła.
Tym samym zburzony zostaje ład panujący w Godach, relacja między tym, co
publiczne, i tym, co prywatne. Mieszkańcy sami zdradzają żony, a ksiądz mieszka
z „kuzynką”, wszystko to jest jednak wpisane w obyczajowe status quo, a przede
wszystkim — starannie ukrywane. Lekceważenia tabu oraz ignorowania sankcji
społecznych wybaczyć nie mogą.
W kulturze PRL wiele mówiono o przemianach społeczeństwa socjalistycznego,
prowadzących w kierunku nowoczesności, zmiany obyczajowe nie postępowały
jednak tak szybko jak zakładana budowa ustroju socjalistycznego (symbolicznym,
choć nie do końca wykorzystanym przeciwstawieniem są miasteczko i budowany
właśnie kombinat). Zdecydowanie trudniej też było je dookreślić, wskazać kierunek,
w którym powinny podążać. W Dwóch żebrach Adama problem ten świetnie ukazuje
dialog między sekretarzem partii Górnickim a Wiktusem. Na słowa: „Żyjesz, można
powiedzieć, w bigamii. Ty, stary partyjniak, dusza godziańskiej klasy robotniczej,
17
podważasz ludową moralność” , bohater odpowiada: „A cholera wie, jaka ma być ta
nowa moralność”. W innej scenie padają nawet słowa o „epoce wolnego człowieka,
wolnego doboru seksualnego”, ale dość szybko zostają ośmieszone.
Seksualne tabu zostaje w filmie oswojone. Bohater odsuwa seksualność na
dalszy plan. W rozmowie z księdzem mówi: „Ja o miłości, a wy o rozpuście”.
Fundamentalne znaczenie ma także komediowa forma filmu, łagodząca zarówno
krytykę społeczną, jak i obraz samego związku. Starano się bowiem uniknąć
potraktowania go zbyt serio, podobnie jak związanej z nim seksualności (została
18
też osłabiona obsesja seksualna narratorki i jej niechęć do mężczyzn) . Jak wynika
z żartobliwej wymiany zdań między Wiktusem a zaprzyjaźnionym z nim księdzem — zwyczaj uprawiania seksu z dwoma kobietami nie przyjmie się w Polsce,
ponieważ... mamy za mało pokoi, żeby każda z nich miała swój własny. Ostatecznie znika też przyczyna naruszenia tabu. Następuje przywrócenie stanu początkowego, a ład zwycięża chaos — Włoszka w końcu wyjeżdża. Okazuje się zresztą,
że według ówczesnego prawa do bigamii tak naprawdę nie doszło — jeden ślub
był kościelny, drugi — cywilny. Pozostaje wszakże kwestia obyczajów. Film jest
bowiem przede wszystkim kpiną z małomiasteczkowej mentalności i dwulicowej
moralności, natomiast w istotę związku erotycznego między mężczyzną i dwoma
kobietami prawie w ogóle nie wchodzi. Dwa żebra Adama cechuje ambiwalencja:
z jednej strony film jest z pewnością świadectwem przemian obyczajowych pierwszej połowy lat sześćdziesiątych, uwzględnia również kwestie wolności seksualnej, z drugiej strony podejmuje problem tabu zgodnie z ówczesnym podejściem do
17

Słowo „ludowa” odnosi się tu do formy ustrojowej, nie do obyczajowości wiejskiej, choć warto
zaznaczyć, że sprzeciw partii, w postaci miejscowego sekretarza i zarazem przyjaciela głównego bohatera, wynika jednak w dużej mierze z jego osadzenia w tym miasteczku. Cf. GAZDA 1964, s. 3.
18
JACHYMEK 2016, s. 279–281.
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tematyki współczesnej — w sposób pozornie otwarty, ale powierzchowny, unika19
jąc zbyt wnikliwych pytań .
Karol Jachymek wskazuje, że jakkolwiek problem bigamii pojawiał się jeszcze
w kinie lat sześćdziesiątych XX w. — np. w Pamiętniku pani Hanki (1963) i Całej
naprzód (1966) Stanisława Lenartowicza oraz Rękopisie znalezionym w Saragossie
(1964) Wojciecha Jerzego Hasa — to „[w] każdym z tych utworów zagadnienie wielożeństwa [zostało] sportretowane jednak z pomocą historycznego bądź kulturowego
20
oddalenia” . Podobny zabieg został zastosowany w wypadku kazirodztwa, o którym
opowiadał średniometrażowy film Stanisław i Anna Kazimierza Konrada i Piotra
Stefaniaka, nakręcony, co ciekawe, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Stanisław i Anna Oświęcimowie byli postaciami historycznymi, a legenda o ich
kazirodczej miłości — byli bowiem przyrodnim rodzeństwem — znalazła odzwierciedlenie w wielu tekstach kultury, np. w poemacie symfonicznym Mieczysława
Karłowicza, którego fragmenty zostały w filmie wykorzystane. Dzieło porusza
więc temat tabu, ale nie dość, że akcja toczy się w odległych czasach, w pierwszej
połowie XVII w., to jeszcze zostaje wyraźnie podkreślone, że mamy do czynienia
z legendą. Ponadto poetyckość filmu — jego muzyczna oprawa i brak dialogów —
sprawiają, że większe znaczenie ma w tym przypadku wielka miłość niż złamanie
tabu, które zostaje w dodatku unieważnione dzięki zdobytej — choć już na próżno,
Anna bowiem umiera — papieskiej dyspensie.
Historyczne bądź kulturowe oddalenie można często dostrzec w ujęciach
tematyki homoseksualnej. Ten zakres tabu seksualnego był najliczniej reprezentowany (przy czym częściej na ekranie pojawiała się pederastia niż miłość lesbijska),
w związku z tym też najbardziej zróżnicowany. Także przy filmowych wizerunkach
homoseksualistów nie bez znaczenia jest kontekst historyczny. Większe zseksualizowanie kultury lat osiemdziesiątych przynosi również liczniejszą reprezentację
gejów i lesbijek. Tematyka ta pojawiała się dość często także w mediach, choćby
ze względu na problem AIDS. Oprócz tego Sebastian Jagielski wskazuje na „dominację w kulturze ostatniej dekady PRL-u »nowej dekadencji«, która w seksualnym
21
odmieńcu nieodmiennie dostrzegała czytelny znak schyłkowości” .
Jak bardzo nośna to tematyka, wskazuje obszerna książka Jagielskiego
Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym. Nie
chodzi mi jednak o szeroko rozumianą obecność homoerotycznego pragnienia,
zwłaszcza męskiego, czy jego sublimacji i metafor, ani o wielość i różnorodność jego
reprezentacji, wpisanych w różne wzory męskości i kobiecości, ale o takie przedstawienia homoseksualizmu, które, sięgając po dosłowność, starają się zniwelować
jakiekolwiek napięcie społeczne i kulturowe.

19
20
21

JACHYMEK 2016, s. 273.
JACHYMEK 2016, s. 280.
JAGIELSKI 2013, s. 362.
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Możemy dostrzec specyficzne zabiegi, służące takiemu mówieniu o tym tabu,
by bez rezygnacji z ukazania związanych z nim przestrzeni ignorować zarówno jego
odrębność, jak i specyfikę. Jak pisze Jagielski,
miejsce seksualnego outsidera w polskiej przestrzeni jest inne niż w nowoczesnych
państwach europejskich. Zatarcie granicy między heteroseksualnością a homoseksualnością — jak się zdaje — nie budzi lęku, bo to, co homoseksualne, nikomu jako
homoseksualne się nie jawi. Seksualizacja więzi między mężczyznami nie rodzi
paniki, więzi te bowiem nie zostały oznaczone jako nienormatywne. [...] Homoerotyzm nie został zatem wykluczony z przestrzeni peerelowskiej kultury, lecz stał się
niewidoczny, a właściwie: znalazł się poza granicami widzialności22.

Nie oznacza to, że homoseksualiści nie pojawiali się w polskich filmach. Byli
pokazywani, ale nienazywani. Widz może ich zauważyć, ale nie naruszają oni normy
(nie wnikam tu w kwestie akceptacji czy homofobiczności poszczególnych wizerunków). Obecność homoseksualistów mogłaby podważyć normę tylko w sytuacji, w której byłaby zagrożeniem dla męskiej tożsamości. Tak jednak zazwyczaj
nie jest zarówno przez przejaskrawienie stereotypów związanych z wyglądem
i zachowaniem (zniewieściałość i niekiedy nachalnie wręcz podkreślana inność),
jak i odwołanie do przeszłości, połączone z artystycznym wysublimowaniem, jak
choćby w adaptacjach prozy Jarosława Iwaszkiewicza — choćby w Brzezinie (1970)
Andrzeja Wajdy czy w Zygfrydzie (1986) Andrzeja Domalika. W obu tych filmach,
których akcja rozgrywa się w dwudziestoleciu międzywojennym, owo kulturowe
i historyczne oddalenie jest widoczne najlepiej.
Przerysowane, wręcz karykaturalne figury, w znacznej mierze definiowane
przez gest i wygląd, pojawiały się nierzadko w komediach. Śmiech nie służył jednak
przezwyciężeniu niechęci i wstrętu, ale ukazaniu wyolbrzymionej przez groteskowość wyglądu bądź sytuacji inności tych postaci. Komediowa formuła lub taki wątek
w innym gatunku — przykładem mogą być Zaklęte rewiry (1975) Janusza Majew23
skiego — niwelowały niepokój heteroseksualnych widzów. Niekiedy naruszenie
tabu przez aktywność seksualną przypisane jest bohaterom negatywnym — stanowiąc potwierdzenie ich braku szacunku dla norm i nieprzystawalności do społeczeństwa — funkcjonującym w przestrzeni wyłączonej (motyw lesbijski w Nadzorze
Wiesława Saniewskiego z 1983 r.) lub reprezentującym anachroniczne z punktu
widzenia doktryny klasy społeczne jak arystokraci lub grupy „społecznie podej24
rzane” jak artyści .
Warto bowiem pamiętać, że na tabuizację homoseksualizmu w PRL wpłynęły
zarówno normy religijne i oczekiwania Kościoła katolickiego oraz konserwatywna
obyczajowość, jak i kontekst polityczny. Autor Maskarad męskości wskazuje na
22
23
24

JAGIELSKI 2013, s. 264.
MAZIERSKA 2009, s. 50.
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pruderię doktryny, ale również na swoistą dwuznaczność stosunku władzy do
homoseksualizmu: jakkolwiek nie został on spenalizowany, w oficjalnym dyskursie był uznawany za patologię i dewiację. W odniesieniu do konkretnych osób
państwo, w zależności od sytuacji i potrzeb, ignorowało go lub traktowało jako
25
narzędzie nacisku .
W przeciwieństwie do wspomnianych wcześniej zagadnień problem współżycia
nastolatków wydaje się nie należeć do tabu. W filmie i literaturze powojennej nie
był to temat nowy, funkcjonował w nich już od przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. W polskim kinie pojawił się w połowie lat pięćdziesiątych, mocno zaakcentowany choćby w Końcu nocy (1956) Juliana Dziedziny, Walentyny Uszyckiej
i Pawła Komorowskiego. Reakcje na niektóre filmy wskazują jednak, że nawet jeśli
nie sam temat, to poszczególne realizacje zdawały się naruszać tabu. Dlatego też
warto zwrócić uwagę na jedną z nich, mianowicie Seksolatki Zygmunta Hübnera,
zarówno ze względu na sam temat, jak i interwencje cenzury oraz kłopoty związane
z realizacją, w tym przede wszystkim reakcję rodziców dziewczyny grającej główną
rolę (konieczne było nakręcenie scen erotycznych na nowo z dublerką). Jak wówczas
pisano,
[...] autor scenariusza i reżyser podjęli temat, który — dziedziczona u nas i nie
tylko u nas z pokolenia na pokolenie — pruderia otoczyła murem wstydliwego
milczenia. Strzegły tego muru — wpajana od wieków groza grzechu śmiertelnego
i dotkliwe zawsze społeczne skutki złamania obyczajowego tabu26.

Młodzi bohaterowie, siedemnastoletni Tomek i szesnastoletnia Ania, nie tylko
rozpoczynają współżycie, lecz także chcą razem zamieszkać. W tym celu muszą
oszukiwać, ponieważ nie mogą tego zrobić legalnie, rodzice nie wykazują zaś zrozumienia lub nie mają odpowiednich warunków, by im pomóc. Tomek i Ania są nowocześni w przeciwieństwie do szkoły i rówieśników, pełniących rolę destrukcyjną.
Nie tylko mieszkają razem i uprawiają seks, lecz także rozmawiają o zabezpieczaniu
się, kupują środki antykoncepcyjne, szukają wiadomości w książkach, a dziewczyna
ogląda w gazecie zdjęcie z erotycznymi rzeźbami w hinduskim kompleksie świątynnym Kadżurajo (Khajuraho). Nowocześni, ale czy dorośli? Film można uznać za
rodzaj przestrogi skierowanej do młodzieży, której nieodpowiedzialność nie polega
na rozpoczęciu życia seksualnego, ale infantylizmie i całkowitym nieliczeniu się
z realiami.
W gruncie rzeczy, choćby w wyniku zmian w scenariuszu, główny nacisk został
jednak położony na zupełnie inne kwestie. Porażka dziewczyny nie jest związana
z jej niedojrzałością, ale gwałtem, którego ofiarą stała się podczas prywatki. Podczas
kolaudacji zwrócił na to uwagę Janusz Gazda. Początkowo — mówił — miał to być
film o tym, że współżycie seksualne niedojrzałej dziewczyny prowadzi ją do promi25
26

JAGIELSKI 2013, s. 247–248.
HOFFMAN 1972, s. 5.
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skuityzmu, tymczasem ostatecznie wina została zrzucona na okoliczności i środowi27
sko, do którego trafiła dość przypadkowo .
Mogłoby się wydawać, że fundamentalne znaczenie ma dyskurs modernizacyjny. Seksolatki stanowiłyby dowód na nowoczesność socjalistycznego państwa,
możliwość prowadzenia debaty na temat przemian obyczajowych, stylu i standardu
28
życia . W świecie przedstawionym mamy do czynienia z tabu zakazującym młodym
współżycia, sam film z kolei stara się przełamać tabu nakazujące milczenie na ten
temat. Ma być skierowany przeciw mieszczańskim przesądom — takie wyrażenie
pada w nim wprost. Trzeba jednak zwrócić uwagę na odrzucenie Seksolatków przez
szkolną młodzież, która uznała je za nieautentyczne i zrealizowane z punktu widzenia dorosłych. Reżyserowi zarzucano m.in., że pokazał młodzież skupioną na chęci
współżycia, a nie na miłości, zwracano też uwagę na pruderię, a więc to, z czym film
miał walczyć. Tabu — związane nie tyle z samym współżyciem, ile ze sposobem
mówienia o nim, ukazywania seksu, przedstawieniem kontekstu, choćby kontroli
nad seksem — zostało więc przez film naruszone w bardzo niewielkim stopniu. Tak
29
przynajmniej wynikało z zapisu dyskusji opublikowanej w miesięczniku „Kino” ,
choć warto pamiętać, że w 1972 r. Seksolatki w ciągu zaledwie sześciu miesięcy
obejrzało prawie 1,5 mln widzów.
Po raz kolejny mówiono o tabu w taki sposób, by nie naruszyć dominujących
w społeczeństwie przekonań. Tym razem wpływ na to miała cenzura i protestujący
rodzice. Według zaleceń należało usunąć sceny, w których dziewczyna zdejmuje
30
spódniczkę , „chłopiec sprawdza łóżko, czy skrzypią sprężyny” oraz „ujęcia rozpięcia rozporka u spodni i sformułowania »zobaczysz jaki ładny«” podczas fina31
łowej prywatki . Jak relacjonował kierownik produkcji, „uskromniono scenę
32
miłości” . Widać zatem, że kwestią tabu pozostawał sam seks, a mówiąc bardziej
precyzyjnie — sposób jego przedstawiania, zwłaszcza w odniesieniu do młodych
27

AAN, NZKZPRF, sygn. 4/23, Protokoły posiedzeń Komisji Kolaudacyjnej Filmów wraz
z załącznikami. 1971–1972, Stenogram z posiedzenia Komisji Kolaudacyjnej Filmów Fabularnych
w dniu 20 lipca 1971r., k. 6.
28
KLICH-KLUCZEWSKA 2015, s. 133–136. Autorka, doceniając Seksolatki jako „jedną z najciekawszych wypowiedzi w duchu rewolucji seksualnej późnych lat 60.”, zwraca uwagę, że o naruszeniu
tabu stanowiły niekoniecznie sama seksualność czy forma jej przedstawienia — stosunkowo daleko
idąca jak na owe czasy otwartość w mówieniu o pragnieniach, czy ewentualne nawiązanie do zachodniego stylu życia. Istotniejsze było wskazanie na „świadome wykluczenie małżeństwa i wybór wolnego
związku przez głównych bohaterów”; KLICH-KLUCZEWSKA 2015, s. 146.
29
BRACH 1972, s. 18–20, vide też MRUKLIK 1972, s. 20.
30
AAN, NZKZPRF, sygn. 4/23, Protokoły posiedzeń Komisji Kolaudacyjnej Filmów wraz
z załącznikami. 1971–1972 [Pismo Zespołu Programu i Rozpowszechniania Filmów w sprawie filmu
Seksolatki z 27 lipca 1971].
31
AAN, NZKZPRF, sygn. 4/23, Protokoły posiedzeń Komisji Kolaudacyjnej Filmów wraz
z załącznikami. 1971–1972, Protokół z przeglądu filmu fabularnego [Seksolatki].
32
AAN, NZKZPRF, sygn. 4/23, Protokoły posiedzeń Komisji Kolaudacyjnej Filmów wraz
z załącznikami. 1971–1972, [Pismo kierownika produkcji filmu Seksolatki z 28 lipca 1971].
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ludzi. Wzburzenie i kontrowersje wzbudziła przecież także scena inicjacji seksualnej
we wcześniejszym o rok filmie Heleny Amiradżibi i Jerzego Stefana Stawińskiego
33
Kto wierzy w bociany? (1970) . W tym wypadku pojawiły się wątpliwości, czy nie
została przekroczona granica smaku i odpowiedzialności za młodzież.
Nie chodziło bowiem jedynie o fabułę i o bohaterów, ale także sposób ich filmowania. Dotyczy to nawet lat osiemdziesiątych, kiedy erotyka stała się wręcz jedną
z cech charakterystycznych polskiego kina. Nawet obficie wizualizując nagość, starano się jednak ją usprawiedliwić, na przykład wprowadzając „pierwiastek estetycznej
34
kompozycji” , intertekstualne odniesienia do klasyki literackiej oraz „umoralniając”
35
ją — krytykując, choć zarazem zwiększając dzięki niej atrakcyjność filmu . Natomiast czynności seksualne, zwłaszcza te, które wykraczały poza „normalność”, raczej
sugerowano, niż przedstawiano dosłownie. W Och Karol! (1985) Romana Załuskiego
życie jednego mężczyzny z kilkoma kobietami sfilmowane zostało wyjątkowo pruderyjnie. Bohater Menedżera (1985) Ryszarda Rydzewskiego przez okno widzi orgię
odbywającą się w jednym z mieszkań. Widz jest o tym przekonany ze względu na
dużą liczbę nagich ciał, choć żadnych działań seksualnych nie oglądamy. Jeśli dzieje
się inaczej, to w historycznym kostiumie, jak w Thais (1983) Ryszarda Bera czy we
wcześniejszej o dekadę Ziemi obiecanej (1974) Andrzeja Wajdy.
Biorąc pod uwagę całokształt kina PRL, pozornie można by mówić o akceptacji wielu tematów tabu seksualnego. Choć nieliczne, są wszak obecne w różnych
filmach — nie tylko tych przywołanych — rzadko też zostają w nich zdecydowanie
potępione. Społeczny brak akceptacji można odczytać jako element krytyki wobec
mentalności i obyczajów nienadążających za rozwojem socjalistycznego społeczeństwa. Czasem też pojawia się krytyczny obraz instancji kontrolujących, choć
nierównomiernie rozłożony: najczęściej były oskarżane opinia publiczna i Kościół.
Niektóre ze wspomnianych filmów, np. Dwa żebra Adama i Seksolatki, stały się
punktem wyjścia do ożywionych dyskusji na łamach prasy, dotyczących nie tyle ich
samych, ile zmian obyczajowych. Kino PRL było dość zróżnicowane, więc jakiekolwiek uogólnienia mogą być mylące. Przywołane przykłady stanowią dowód,
że nader często, mimo zakładanej w samoopisach nowoczesności, starało się ono
raczej osłabić napięcia związane z seksualnym tabu, niż naruszyć status quo, co
wynikało zarówno z politycznej, ideologicznej i społecznej specyfiki ówczesnej
36
kultury, jak i z postrzegania seksualności w polskiej świadomości i mentalności .
Aby to uczynić, odwoływało się do kina gatunków, zwłaszcza komedii, przez milczenie, przeniesienie tematu w sferę przeszłości lub legendy z zachowaniem wizualnej ostrożności.
33

Vide JACHYMEK 2016, s. 424–425.
KORNACKI 2008, s. 216–217.
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Seks był przecież najsilniejszym obiektem tabu w polskiej kulturze jeszcze kilkanaście lat po
PRL. Vide FLEISCHER 2003, s. 32–33.
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MAZIERSKA 2009 = Ewa Mazierska, Od homoseksualisty do geja: konstrukcja „innych
seksualności” w kinie polskim okresu PRL-u, w: Ciało i seksualność w kinie polskim,
red. Sebastian Jagielski, Agnieszka Morstin-Popławska, Kraków 2009
MRUKLIK 1972 = Barbara Mruklik, Takie jest życie, „Kino”, 1972, 1, s. 22
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NIJAKOWSKI 2010 = Lech M. Nijakowski, Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Warszawa 2010
Starać się działać 1983 = Starać się działać mądrze [Rozmowa z Przemysławem Marciszem,
dyrektorem Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w Warszawie], „Film”,
1983, 45, s. 18–19
WASILEWSKI 2010 = Jerzy S. Wasilewski, Tabu, Warszawa 2010
ZWIERZCHOWSKI [w druku] = Piotr Zwierzchowski, Nagość jako strategia promocyjna
w kinie polskim lat 80., „Images” (w druku)

Making sexual taboos familiar in communist Poland’s cinema
Cinema in communist Poland often tackled sexual topics, including taboos like ménage à
trois, incest, sexual freedom, underage sex, prostitution, promiscuity, sadomasochism,
sexual violence and homosexuality to depict the conflict between bourgeois and religious
traditionalism on the one hand, and social transformations and modernity of the socialist
society on the other. Cinema in that period was varied, so generalisations may be misleading.
However, the examples given by the author show that quite often despite its self-proclaimed
modernity cinema sought to reduce the tension associated with sexual taboos rather than
change the status quo, an approach that stemmed both from the political, ideological
and social specificity of culture at the time, and from perception of sexuality by the Poles.
The article focuses on the ways in which this was achieved: references to genre cinema,
especially comedy, silence, transfer of the subject matter to the past or legend, visual caution.
Film representations of the taboos take into account both the permanence and changing
nature of social norms, doctrinal discipline and viewers’ expectations. The analysed films —
Trudna miłość / Difficult Love (1953) by Stanisław Różewicz, Dwa żebra Adama / Adam’s
Two Ribs (1963) by Janusz Morgenstern, Seksolatki / Sexeenagers (1972) by Zygmunt Hübner,
Stanisław i Anna / Stanisław and Anna (1985) by Kazimierz Konrad and Piotr Stefaniak,
and Co lubią tygrysy / What Do the Tigers Like (1989) by Krzysztof Nowak — deal with
different taboos and were made in different periods, the first in the Stalinist era, the last on
the eve of the political and social change in Poland. This makes it possible to notice in their
ways of making sexual taboos familiar universal phenomena as well as differences stemming
from their contexts.
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Battlefield Archaeology at Grunwald (Tannenberg, Žalgiris)
A Polish-Scandinavian Research Project during the period
2014–2017
Key words: Grunwald, Tannenberg, Žalgiris, Battle 1410, Battlefield Archaeology, Grunwald Museum, Harja

In 2014, an important Polish-Scandinavian research project was initiated between
the Grunwald Museum — Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku —
and the Danish Archaeological Society Harja from Odense. This article details
the aim, circumstances and progress of this cooperation and summarizes the overwhelming results of the project.
The main battle at the village of Grünfelde (in Polish Grunwald) on July 15,
1410, when the Teutonic Order in Prussia suffered a destructive defeat against
the allied Polish and Lithuanian armies, was most notably celebrated in 1910,
1960 and 2010 as a triumph of the victorious nations, and increasingly appeared
to emerge as a dominant event in the history of the two countries (fig. 1). In Lithuania it is called Battle of Žalgiris, while the traditional German name is the Battle
of Tannenberg (in Polish Stębark). The two villages lie approximately 3 km apart
and together with the village of Ludwigsdorf (in Polish Łodwigowo) form a triangle.
The most important Polish conference about Grunwald in 2010 was held at Malbork, which is the former main castle Marienburg of the Teutonic knights, and also at
the Jagiellonian University in Cracow. One of the papers dealt with the topic „Grunwald Research Problems and Perspectives” and predicted that the archaeological
1
research henceforth would come to play an increasingly important role.
This has proven to be the case. The management of the Grunwald Museum, opened
in 1960, and historians from the universities in Łódź, Olsztyn and Toruń applied for
grants to carry out archaeological and other research on the battle in 2012 and 2013,
1

EKDAHL 2013, pp. 88–89. An excellent overview of Grunwald research in recent years is given
by KWIATKOWSKI 2015.
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Fig. 1. Map of Prussia in 1410 (after EKDAHL 2002 and 2012b).
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in accordance with their theories, but their applications were rejected by the National
Science Center in Cracow. Museum Director Szymon Drej M.A. and archaeologist
Dr. Piotr A. Nowakowski from the University of Łódź thus had to look for an alternative which would not burden the finances of the museum. Together with museum
employee Jarosław Malecki M.A. they developed a new project based on private
engagement and support, mainly from abroad, but also from Poland.
Happily, circumstances played into the museum’s hands. The Danish Archaeological Society Harja had planned one of its annual bus journeys to the Baltic countries in 2013 and, in that context, contacted the Grunwald Museum. Harja member
Leif Tvilum met museum employee Sławomir Moćkun, who showed great interest in cooperating with Harja’s detector department, specializing in archaeological
2
surveys with metal detectors both at home and abroad. During a subsequent visit
by Glenn Abramsson, Michael Nielsen and Kenny Thygesen to the museum in September, 2013, the plans took on a concrete form. It was agreed that Harja would help
to search for the battlefield at Grunwald with metal detectors. The necessary permission for this was obtained from the appropriate conservationist and the planned
undertaking was given the green light. The project meant that all participants would
themselves be responsible for the costs of traveling to Poland and for accommodation
there. In February, 2014 the treaty was signed in Odense. Later, Polish detectorists
living in Great Britain also joined the project. Contact person and head of the Danish-Norwegian group was the computer specialist Glenn Abramsson from Odense,
who would document the search tracks and sites of discovery with Global Positioning System (GPS) and draw the relevant maps.
The project’s aim was to try and locate the battlefield(s) of 1410. Artefacts
and mass graves had been found during previous archaeological investigations
in 1958–1960, when the museum was built, but they were near the ruins of Saint
Mary’s chapel, which was built by Grand Master Heinrich von Plauen in 1411,
3
and did not mean that the main battlefield itself had been found.
There are two theses about why the chapel was located right at this place within
the triangle formed by the villages Tannenberg–Grünfelde–Ludwigsdorf. According to a long-standing perception, Grand Master Ulrich von Jungingen had been
killed in action just there, whereas I represent the view that this had been the site
of the Teutonic Order’s Chapel tent during the battle. The Chapel, in turn, was placed
4
in the camp of the Knight’s army.
2

Information from Glenn Abramsson, Odense, leader of the Harja group during the Grunwald project 2014–2017.
3
EKDAHL 1982. See Chapter IV: Die archäologischen Quellen (pp. 320–369). — Polish translation: EKDAHL 2010b. See Chapter IV: Źródła archeologiczne (pp. 299–341). Cf. ODOJ 2014.
4
EKDAHL 2009 with three coloured maps (details) of the area around the three villages Tannenberg, Grünfelde and Ludwigsdorf on the handcoloured map by von SCHROETTER 1796–1802. Cf.
the big coloured Map 1 („Okolica pola bitwy pod Grunwaldem/Tannenbergiem/Žalgirisem”) and Map 2
(„Okolica [...] — badania archeologiczne”) in KWIATKOWSKI 2015.
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Fig. 2. Johannes Voigt’s map of the battlefield (1836). Detail (after VOIGT 1836).
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There are also other important differences between my stance and the most supported
hypothesis. I have proven that the latter doesn’t build on a reliable analysis of the written
sources, but simply follows a tradition which was established by the Prussian historian
Johannes Voigt (1786–1863) in vol. 7 of his famous book „The History of Prussia”, published in 1836 (fig. 2). Supposedly with support from the sources — thereby wrongly
5
referring to the Polish chronicler Jan Długosz — Voigt claimed that the Polish King’s
camp during the days before the battle was situated south of the town of Gilgenburg
(in Polish Dąbrówno) and that, on the morning of July 15, 1410, the Polish and Lithuanian armies broke up from a camp south of Great Damerau Lake (Jezioro Dąbrowa
6
Wielka). For my part, I refer to the statement of the contemporary chronicler Annalista
Thorunensis that the camp was located in the northwest corner of Small Damerau Lake
(Jezioro Dąbrowa Mała): „Fixit [King Władysław Jagiełło] tentoria sua non longe
7
a civitate Gilgenborg, prope campum, qui dicitur Virczighuben” (in Polish Wierzbica).
This statement has been totally ignored by research until now. It leads to a completely
different conclusion about the march of the Polish army and the site of the future battlefield. Johannes Voigt’s thesis has dominated the research from all countries for more
8
than 180 years now. A well-known Polish variant was launched by Professor Andrzej
th
Nadolski (1921–1993) from the University of Łódź in the second half of the 20 century (fig. 3). According to him, the main battlefield is situated east of the road between
Stębark (Tannenberg) and Łodwigowo (Ludwigsdorf) in an area he called „Dolina Wiel9
kiego Strumienia” (Valley of the Great Stream). One of his Anglo-American followers is the British military historian Stephen Turnbull, who has published a widespread
10
and oft-quoted book „Tannenberg 1410. Disaster for the Teutonic Knights”.
5

Last edition: DŁUGOSZ 1997. Długosz’s dependency on the early Cronica conflictus in his description of the battle 1410 will not be discussed here. The best edition of that very important source
until now: Cronica conflictus 1911. Older editions: Cronica conflictus 1866 and 1872. Associate Professor Marek A. Janicki from the University of Warsaw investigates the dependency of Długosz’s Annales
on the contemporary chronicle Cronica conflictus and prepares its new edition. Cf. BIAŁUŃSKI 2011,
JANICKI 2014 and KWIATKOWSKI 2015.
6
VOIGT 1836, pp. 78, 81. Detailed analysis of the problems in EKDAHL 2009, pp. 32–44.
7
ANNALISTA THORUNENSIS 1866, p. 314. Cf. EKDAHL 2009 (see note 4), pp. 32–36.
8
See the more than 30 maps from different countries like Germany, Poland, Lithuania, USA,
the Soviet Union and Russia, Belarus, and Ukraine, demonstrating the deployment of the armies at
the battlefield and reproduced by EKDAHL 2009. The examples could be multiplied. The maps all contradict each other regarding the deployment of the armies and the course of the battle, but they all —
like Johannes Voigt — hold the opinion that the camp of the Polish army at departure on the morning
of July 15, 1410, was situated south of the Great Damerau Lake. They are thus all incorrect. A positive
feedback to my research is given by GOUGUENHEIM 2012 with maps on pp. 102–103. Also see
GRABARCZYK 2011, with a map on p. 25.
9
NADOLSKI 1990/2010. A second edition of that book edited by Tadeusz Poklewski-Koziełł
and Maria Żemigała was published in 2010 (after Nadolski’s death 1993). Also see the summarizing
book NADOLSKI 1993, with two coloured maps.
10
TURNBULL 2003. The book has many coloured maps, adopting the theories of Nadolski et al.
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Fig. 3. Approach routes of the armies and the site of the battlefield at Tannenberg/Grunwald/Žalgiris on 15th July, 1410 according to A. Nadolski
et alii. Map by S. Ekdahl.
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Fig. 4. Approach routes of the armies and the site of the battlefield at Tannenberg/Grunwald/Žalgiris on 15th July, 1410 according to Sven
Ekdahl. Map by S. Ekdahl.
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I conducted my own analysis, entirely different from the prevailing Polish
research, in a seminar essay for Professor Erik Lönnroth at Gothenburg University
11
in 1965, but only published it a long time later, most notably in a Polish confer12
ence book in 2009. According to my interpretation there are at least three different battlefields east and south of Grunwald (Grünfelde), i.e. about 2–3 kilometers
farther to the northwest than claimed by Andrzej Nadolski and his followers (cf.
fig. 4 and 5). The largest of these are located northeast of the road between Grunwald and Łodwigowo (cf. fig. 6). In view of the profound consequences of my
analysis of the written sources, it was met with skepticism and rejected or ignored
by Polish historians and archaeologists who supported the theory of a battlefield
east and south of Stębark (Tannenberg). There were and are, however, also colleagues in Poland who recognize the value of my research. I quote from a letter
to me from Dr. Ryszard Walczak in Poznań (Posen) of September 29, 1986: „One
can say that all of us — with Prof. [Gerard] Labuda at the head — belong to your
‘lobby’; it’s just a question of whether this is enough to overcome the decisiveness
13
of the Nadolski ‘lobby’!?”
The Grunwald Museum and the adjacent imposing victory monuments were
built for the 550th anniversary of the battle in a location consistent with the prevailing traditional interpretation of Johannes Voigt, which at that time was prominently
represented mainly by professors Stefan M. Kuczyński (in his famous book „Wielka
14
15
Wojna”) and Stanisław Herbst. Nowadays, the amended version by Andrzej
Nadolski is presented to the visitors.
Through the project initiated in 2014, the management wished to verify the prevailing Nadolski thesis, and hoped to find artefacts that would enrich the existing
collection and which could be presented in the museum.

11

EKDAHL 1965.
EKDAHL 2009.
13
„Man kann sagen, dass alle — mit Prof. Labuda an der Spitze — zu Ihrer ‚Lobby‘ gehören; es
entsteht nur die Frage, ob und wie weit das reichen wird, um die Durchsetzungskraft der Nadolski’schen
‚Lobby‘ zu besiegen!?“. Walczak refers to the Polish medievalist Professor Gerard Labuda (1916–2010).
Later on there were also other positive remarks by BIAŁUNSKI 2011, JANICKI 2014 and KWIATKOWSKI 2015.
14
KUCZYŃSKI 1955/1987. Kuczyński was consultant for the producer Aleksander Ford, who shot
the film „Knights of the Teutonic Order” („Krzyżacy”) in 1960. He was also involved in the shaping
of the monumental grounds at Grunwald, among other things the large, impressive „stone map” in front
of the Amphitheatre with the formation of the armies before the battle.
15
So, for instance, HERBST 1958. Herbst wrote many articles in „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1958–1960. See the bibliographical references in ODOJ 2014, p. 70.
12
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Fig. 5. Position of the armies before the battle. Sketch by Sven Ekdahl (2011).
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Fig. 6. F.L. baron v. Schroetter’s map of Prussia 1796–1802. The battlefield of 1410 (Detail).
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2014

The first search with metal detectors took place during a week in September, 2014.16
22 of the participants were Harja members from Denmark and Norway, while 11 were
Poles. Most Harja members were equipped with GPS or „loggers”, which enabled
Glenn Abramsson to follow their search tracks on his laptop and later insert them on
a Google Earth map. Although it is not apparent from the maps presented by him,
the areas between the visible search traces were also searched but by people who had
no GPS equipment and therefore did not leave any search traces. In 2014 the search
tracks on Abramsson’s maps were displayed in a light blue colour, while in the following years other colours were used: 2015 red, 2016 light green, and 2017 yellow
(on red or maroon fields). This is evident from a map drawn by Glenn Abramsson
after the end of the search in 2017 (fig. 7).
During those four years Abramsson also wrote search track reports in which he
numbered the searched fields in chronological order, indicating the date, number
of participants and search hours as well as the size of the examined fields given
17
in hectares. In 2016 and 2017 he added information about the search conditions, i.e.
the nature of the soil.
As shown in the first report of October 3, 2014, nine fields were scanned that
year (no. 1–9 on the abovementioned map, fig. 7). Most of these lay to the east
of the road Stębark–Łodwigowo, where the Grunwald Museum hoped to be able
to verify Andrzej Nadolski’s hypothesis. This, however, was not successful. A total
of 155 hectares of land was searched during 799 search hours, but the results were
very disappointing. Only very few „military objects” were found: a few arrowheads
and bits and a part of a spur. The management therefore decided that in 2015 my
research results would be taken into account, but without giving up Nadolski’s
18
views. This is confirmed in a letter to the magazine „Mówią Wieki” in September 2017: „As stated above, our research is carried out sine ira et studio. For this
reason in 2015 we decided to explore zones which in the opinion of Sven Ekdahl
were the proper area of the battle of Grunwald. This, however, does not mean that
19
we abandoned the verification of the hypothesis proposed by Andrzej Nadolski.”
In my reply to the Museum I stressed that the letter should be regarded as a defense
16

Detailed information in EKDAHL 2016a, pp. 175–205, here pp. 182–186 and 196–198. Cf.
NOWAKOWSKI 2015, pp. 79–87.
17
EKDAHL 2009, pp. 196–198 and 201–203. The search track reports of 2016 and 2017 will
be published in a separate article.
18
Letters to the author from director Dr. Szymon Drej (14.11.2014) and archaeologist Dr. Piotr
A. Nowakowski (19.11.2014).
19
„Ponieważ nasze badania, co sygnalizowano wcześniej, prowadzone są sine ira et studio, w roku
2015 postanowiliśmy rozpoznać tereny będące według Svena Ekdahla właściwymi polami bitwy grunwaldzkiej. Nie oznacza to, że zarzuciliśmy weryfikację hipotezy Andrzeja Nadolskiego [...].” DREJ,
NOWAKOWSKI 2017, p. 70.
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Fig. 7. Fields scanned with metal detectors 2014–2017. Map by Glenn Abramsson.
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memorandum to show that the traditional guidelines have not been abandoned
20
by the Museum’s management.
2015

As shown by Glenn Abramsson’s new search track report, 15 Harja members from
Denmark and Norway and a dozen other detectorists from Great Britain and Poland
21
joined the project that year. The University of Gothenburg (Göteborgs universitet) and the Polish-Scandinavian Research Institute (Instytut Polsko-Skandynawski)
in Copenhagen (IPS) were represented by me, the Lithuanian Television (LRT Televizja) by Aleksandras Matonis from Vilnius. In July 2014, I was awarded the prominent Grunwald medal.
During one week in August, 2015, 8 fields (no. 10–17) mainly west of the road
Stębark–Łodwigowo with a total area of 120 hectares were searched during
681 search hours. The result was significantly better than the year before: we
found parts of spurs, swords and iron gloves, three axes and many crossbow bolts
and arrowheads. A comparison with the very few finds from 2014 is striking.
The information about the number of such projectiles varies. Piotr A. Nowakowski
later announced that in 2015 it was 37. In 2015 as well as in 2014 many horseshoes
were also found, but they are surely mostly due to later farming and not to the battle of 1410. The large number of „Militaria” on fields near the chapel is interpreted
by both Nowakowski and me as evidence that heavy fighting had taken place there
when the wagon lagers in the Teutonic Order’s camp were stormed and captured
22
in the final stage of the battle. Several other findings have to do with the fact
23
that the Chapel was a place of pilgrimage for a long time after the battle. When
the same fields were investigated again in 2017 under favorable weather condition,
an additional large number of artefacts was found, not least in terms of „Militaria”
from 1410 (see below).
Of particular interest are the finds of crossbow bolts on both sides of the road
half way between Grunwald and Łodwigowo, where troops of the Lithuanian Grand
Duke Vytautas (in Polish Witold) according to my research clashed with the left wing
24
of the Knight’s army. According to me the main battlefields of King Jagiełło’s Pol20

„List z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do redakcji ‘Mówią Wieki’ jest w istocie
memorandum obrony pokazującym, że dotychczasowe wytyczne nie zostały zarzucone.” EKDAHL
2017c, p. 71.
21
For detailed information see EKDAHL 2016a, pp. 186–195, 199–200 and 201–203. Also see EKDAHL 2015, pp. 27–29. The Norwegians were members of Harja as well as of the Norwegian Møre
detektorlaug.
22
Cf. NOWAKOWSKI 2016, p. 114.
23
EKDAHL 1994. Also see EKDAHL 2007, EKDAHL 2008, EKDAHL 2010a.
24
EKDAHL 2009, p. 56. Also see EKDAHL 2012a, pp. 285–305.
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ish army are situated farther to the northwest, closer to the village of Grunwald, but
in 2015 it was not possible to search those fields, because of various crops growing
there. The most interesting areas are now owned by farmers simply because leading Polish historians and archaeologists have always considered them uninteresting. The museum acquired large land areas before the 1960s jubilee, but that was
in accordance with the incorrect hypothesis described above. As a result, agreements
with the landowners must be entered into before any search can take place on other
fields than those owned by the museum.
2016

The search was continued during a week in September, 2016. It started with a solemn ceremony in Palace Pacółtowo (formerly the Groß Pötzdorf estate) about 10 km
north of Grunwald in presence of, among others, Gustaw Marek Brzezin, Marshal
of Warmia and Mazury, and Director Zdzisław Fadrowski of the Ministry of Culture and Education in Olsztyn (formerly Allenstein). Like the year before I had been
asked to give a speech and in this context I handed over bound copies of a work
th
published by me a few weeks before in a Lithuanian book on the occasion of the 90
birthday of Professor Mecislovas Jučas in Vilnius: „Archäologische Grabungen bei
25
Grunwald (Tannenberg, Žalgiris) in den Jahren 2014 and 2015”.
Throughout the years the search was competently organized by Jarosław
Malecki M.A. of the Grunwald Museum in accordance with the decisions made
by the management, i.e. Dr. Szymon Drej and Dr. Piotr A. Nowakowski. Harja’s
participation in 2016 was also considered indispensable. Of the 26 detectorist that
year, GPS search tracks from 11 members of Harja were recorded by Glenn Abramsson on a Google Earth map. During 470 search hours, 11 fields of approximately
100 hectares were searched. Following the numbering of searched fields in previous
years they amassed numbers 18 to 28 (see fig. 7). Apart from the findings in the surroundings of the chapel, the result was particularly good in some areas along the road
between Grunwald and Łodwigowo.
In 2014 and 2015, the Museum had put its inventory of the finds (inwentarz
znalezisk) at Harja’s disposal, but in 2016 it refused to do so. The reason was my
above-mentioned work on the surveys from 2014 and 2015, in which Abramsson
26
and I had collaborated in publishing maps with the sites of the finds.
Although there are thus no references in the shape of a discovery list, it is clear
that most „Militaria” artefacts (crossbow bolts and arrowheads as well as other parts
of weapons and equestrian equipment) were found in the fields between Grunwald
and Łodwigowo, especially in the area marked as battlefield by two crossed Sabres
25
26

EKDAHL 2016a. As for my speech that year, see EKDAHL 2016b.
Cf. EKDAHL 2017b.
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on the famous original hand coloured map of East and West Prussia (etc.) by Friedrich Leopold Freiherr [Baron] von Schroetter of 1796–1802 (Scale: 1:50 000) (see
27
fig. 6). Military artefacts from 1410 were also found west of the road between
the two villages. The survey east of the road leading from Stębark (Tannenberg) to
Łodwigowo — the area of the „Great Stream Valley”, according to the Nadolski thesis — produced no positive results.
The survey ended on Friday, September 16 with a dinner invitation from
the Grunwald Museum to the project members in the Palace Pacółtowo. In this
context the Museum arranged an exhibition of some of the most important findings
of that year.
THE SEARCH FOR MASS GRAVES

Metal artefacts can be traced by metal detectors to a depth of about 30 cm, but to
find mass graves other technical equipment is required, namely Ground Penetration Radar (GPR). It was therefore great news for the project when a Lithuanian
GPR team led by TV journalist, editor and diplomat Aleksandras Matonis arrived
at Grunwald on September 16, 2016 and was able to attend the opening ceremony
of the exhibition in the Pacółtowo Palace. The Lithuanians did not belong to the Harja
group, and I was completely unaware of their plan to visit Grunwald. It was an initiative planned solely by Aleksandras Matonis.
On the following two days (a Saturday and a Sunday), the GPR team from Vilnius was able to spend several hours searching for mass graves. Since Matonis was
very familiar with my Grunwald research, he asked me to suggest an appropriate area
for their survey, which I did.
The results of this survey with ground penetration radar on September 17 and 18,
2016 was very exciting. Within an area proposed by me on fields northeast of the road
between Grunwald and Łodwigowo (about halfway between the villages) 17 anomalies were found consisting of pits of different sizes, shapes and depths (fig. 8).
The depths range from 1 to 2.4 meters. In several of them, reflecting objects — probably made of metal — were traced. This indicates that they not are of natural origin.
This finding of course raises the question whether some of the anomalies could
possibly be mass graves from the battle in 1410. As the technical expert Dr. Rokas
Vengalis stated in his report of September 29, 2016, which was written in Lithuanian and translated into English in April, 2017, a regular archaeological excava28
tion is required to verify if they are of natural origin or not. The problem is that
27

SCHROETTER 1796–1802.
VENGALIS 2016/2017. This report, written in Lithuanian, was translated into English in April
2017 and sent to me as attachment of an email from Aleksandras Matonis of 16 April 2017. Vengalis
added 8 pictures to the written text. One of these is reproduced in a differing form in my article EKDAHL 2017b. The report will be published in extenso in another article.
28
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Fig. 8. Anomalies (pits) found on fields to the east of the road between Grunwald and Łodwigowo. Map by Rokas Vengalis.
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the Grunwald Museum management for some reason regards these anomalies as
29
rather unimportant and does not seem to be particularly interested in carrying out
such an investigation. Despite myself and others making repeated attempts, no action
has been taken so far by the museum in this regard.
2017

My aforementioned work „Archäologische Grabungen bei Grunwald (Tannenberg,
Žalgiris) in den Jahren 2014 and 2015” about the survey with metal detectors in those
years and it’s results were not welcomed favourably by the Grunwald Museum, whose
management subsequently ended correspondence with me in October, 2016. None
of my seven letters containing various questions were answered. In 2017, relations
became more strained when I gave a lecture on Grunwald battlefield archaeology
30
at a conference at the University of Haifa in February and another at the Uni31
versity of Warsaw on April 24 , and I also published two articles on my research
and the results of the metal detector surveys in the well-known popular historical
32
journal „Mówią Wieki”. In those lectures and articles I also mentioned the interesting discovery of anomalies in fields between Grunwald and Łodwigowo by the Lithuanian team using GPR, which greatly annoyed the management of the museum. Dr.
Szymon Drej and Dr. Piotr A. Nowakowski immediately sought to relativize the sig33
nificance of this discovery. Of course, I have never asserted that the anomalies are
mass graves, but merely emphasized this as a possibility and stressed the necessity
of a regular archaeological excavation to establish the facts.
On August 24, 2017, i.e. two weeks before my planned departure from Gothenburg to Grunwald for that year’s survey, I received an entirely unexpected email
from Dr. Drej and Dr. Nowakowski in which they declared that I was not welcome to
34
participate in the search , despite my membership in Harja and my function as IPS
35
Secretary General. Consequently I had to cancel the trip by ferry from Karlskrona
to Gdynia and the stay at hotels in Poland, which caused both myself and my wife
substantial financial loss and inconvenience. This action by the management was
29

DREJ, NOWAKOWSKI 2017, p. 70. — See my reply: EKDAHL 2017c, p. 71.
EKDAHL 2017a.
31
Sven Ekdahl, Modern Battlefield Archaeology at Grunwald. — Invitation by the Museum of Polish History (Muzeum Historii Polski) and the Institute of History at the University of Warsaw (Instytut
Historyczny UW).
32
See EKDAHL 2017b and 2017c.
33
DREJ, NOWAKOWSKI 2017.
34
„Due to the upcoming launch of this year’s excavation season at the Grunwald Battlefield, we
would like to inform you that we are not seeing the possibility of working with you during the research.”
35
Cf. EKDAHL 2017d.
30
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considered incomprehensible by the Danish and Norwegian project members, as well
as by the IPS in Copenhagen. Many other people in various countries — historians
and archaeologists — have also expressed their dismay.
Despite the negative news from the Grunwald Museum as well as a later
decreed news blackout concerning the survey and the findings, including the deletion of informative files on the internet, I got valuable information on the results
from my Scandinavian friends from Harja, mainly from the Dane Glenn Abramsson
36
and the Norwegians Trond A. Hansen and Kjell Kåsastul. The number of participants with metal detectors varied during different days, but mostly was just below 40.
Of these, only 5 were members of Harja from Denmark and 2 from Norway. Most
of the detectorists were Poles. The internetfilm „W pogoni za legendą — Grunwald
2017” by Przemysław Korgul with text by Daniel Kozieł lists the following organizations: PHEC Thesaurus, Fundacja Recupero, Stowarzyszenie Twierdza Chełmno,
Olsztyńskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Medalion”, Grupa Paszukiwawcza „Riese”, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie, Koło Przyjaciół Muzeum Broni Pancernej, Mocny Sygnal, Eksploracja Łódź,
Świętokrzyska Grupa Eksploracyjna, as well as students of archaeology and members of the Museum’s staff. — For some reason Harja is not mentioned. — The number of search hours was approximately 900 and the surveyed area of 7 fields (no.
29–35) was approximately 90 hectares. The uncertainty is caused by the fact that no
Harja-members participated in the search on the two latter fields, so they could not
be considered in Glenn Abramsson’s report for this year.
BATTLEFIELD FOUND!

In 2017, there were no important findings of „Militaria” east of the road Stębark–
Łodwigowo (according to the Nadolski hypothesis about the main battlefield
in the so-called Valley of the Great Stream, „Dolina Wielkiego Strumienia”), but
the survey in the surroundings of St Mary’s chapel and west of it at the road Grunwald–Łodwigowo produced excellent results. Trond A. Hansen has drawn a very
useful map of these fields (fig. 9) and furthermore informed which finds were
37
made in them. They were virtually the same fields that had been searched already
in 2015, but due to the humid weather now with even greater success. The conductivity of the ground changes and, especially when the earth is dry, the signals not always
36

Abramsson has sent me his Search track report of 2017 (ABRAMSSON 2017) together with
many pictures and drawn a precious map of all fields that were searched during the years 2014–2017
(fig. 7). Hansen has in a detailed email of September 18, 2017 given important information about the result of that year’s search and also added a map of the fields in question (fig. 9). I also thank Kjell Kåsastul, who daily sent emails from Grunwald to Gothenburg with information on the search and the finds
and added several photos (cf. fig. 10).
37
Email of September 18, 2017 (see note 36). I refrain from listing the finds.
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Fig. 9. Trond A. Hansen’s map of the most important scanned fields 2017. Cf. fig. 7.
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go to the metal detector. Of the four years covered by the project, 2017 was the most
rewarding. Among other things, approximately 65 crossbow bolts and 20 arrowheads were found, as well as parts of spurs, stirrups, gauntlets etc. A photo from
the 2017 exhibition shows some of the many findings (fig. 10). The Harja members
Kjell Kåsastul from Norway and Dariusz Jezak from Denmark found two interesting, possibly Lithuanian or Prussian spearheads. Some of the projectiles seem to
be of Tartar origin.
In the future, it will be especially important to continue the search in the large
fields south and east of Grunwald which are still „virgin” from a research perspective, because they have so far been regarded as unimportant by influential colleagues
in Poland or inaccessible because of crops, mostly maize (cf. fig. 7). As emphasized
above, an archaeological excavation of the abovementioned anomalies at the road
Grunwald–Łodwigowo is essential.
Although the results of the described surveys with metal detectors from 2014–
2017 are only preliminary and not all fields are scanned, there is no doubt that
the battlefield from 1410 has now been found. No evidence or findings exist which
can contradict this. The archaeological research confirms the correctness of the analysis of the written sources and the terrain, which I first presented at the University
of Gothenburg in 1965. We now know where the main battle took place. It is not
where Andrzej Nadolski and others supposed it to be, but instead south and east
of Grunwald.
I would like to quote a statement by Glenn Abramsson in an article in Harja’s
magazine „Fynboer & Arkeologi” in January, 2018. His answer to the oft-repeated
question, as to whether the detectorists from Harja have found the battlefield, was:
„Yes, we have. We actually found the site already in 2015. The three last years we
38
have spent investigating where the outer boundaries of the battlefield are.”
The hypothesis of a battlefield east of the road from Stębark to Łodwigowo can
thus definitely be shelved. It has cost 820 search hours and a survey of 180 acres
of land to definitely prove this. These resources could have been used in a better
way if the Grunwald Museum management had been ready to accept my analysis
of the written sources at an earlier stage.
The tough resistance from the followers of Andrzej Nadolski’s hypothesis will
probably continue for a long time to come. I refer once again to the above-cited statement by Dr. Ryszard Walczak in the letter to me of September 29, 1986: „One can
say that all of us — with Professor [Gerard] Labuda at the head — belong to your
‘lobby’; it’s just a question of whether this is enough to overcome the decisiveness
of the Nadolski ‘lobby’!?” This question is still relevant today.
38

ABRAMSSON 2018, here p. 8: ”<Har I fundet slagmarken?> Det er det spørgsmål, der stilles,
hver gang Harjas detektorfolk har været i Grunwald. Og svaret er ’Ja det har vi’. Vi fandt faktiskt stedet
allerede i 2015. Det vi har brugt de sidste tre på, er att finde ud af hvor ydergrænserne for slagmarken
går.”
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Fig. 10. Exhibition of some of the finds 2017 in the Grunwald Museum. Photo by Kjell Kåsastul.
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According to Glenn Abramsson the cooperation between the Grunwald Museum
and the Danish Archaeological Society Harja was completed in 2017. The project
has in its entirety meant that a total of 450 hectares were investigated during nearly
3000 search hours. The search, however, will surely continue led by the Grunwald
Museum in the coming years, either with or without new participation of Scandinavian detectorists. A new survey is planned by the Museum for September 15–21,
2018. Hopefully the Museum’s management, i.e. Dr. Drej and Dr. Nowakowski, will
also want to benefit from the enthusiasm, willingness sacrifices and technical knowhow of the Harja members in the future. Many Danes and Norwegians have expressed
their desire to participate in a new survey now that the location of the famous battle39
field has been proven.
Any future „Militaria” artefact finds in the area south and east of the village of Grunwald will provide additional evidence for my claim that the research
of the great battle of 1410 has effectively spent the last 180 years in a cul-de-sac.
Archaeology has so far confirmed my half a century-old analysis of the written
sources. I therefore look forward to the results of future surveys with great interest!
THE GRUNWALD MUSEUM’S DILEMMA

The logical consequence of all this is both obvious and at the same time painful
for the Grunwald Museum. The imposing victory monuments and the museum were
built for the anniversary in 1960 in accordance with incorrect assumptions about
the march of the armies, their deployment and the site of the battlefield, which at that
time dominated the research. They are therefore located in a place that no longer has
much in common with the battle itself.
In 2016, about 5 million Euros (22 million zloty) were granted for the construction of a new museum at Grunwald. One third of this sum (6.7 million zloty)
will be put at disposal of the province of Warmia and Mazury, whereas the rest will
40
be spent by the EU for promoting tourism in this region. Construction will begin
in the first half of 2018. The site was determined years ago and, of course, cannot
be changed. It is close to the parking near the road between Stębark and Grunwald.
Of interest is a comparison with a similar problem experienced by the Bosworth
Battlefield Heritage Centre in Leicestershire in the UK, commemorating the decisive
battle of Bosworth on August 22, 1485, in the „War of the Roses” between the fami41
lies York and Lancaster. Recent research, at a cost of one million pounds, has shown
39

In an email from Glenn Abramsson from April 9, 2018 he informed me that no less than 17 members of Harja had registered their interest in participating.
40
POROWSKA 2017 (interview with the marshal of the Voivodeship Warmia i Mazury, Gustaw
Marek Brzezin).
41
There is much literature on the battle and its consequences, also about the questions concerning
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that the 1974 Heritage Centre was built in the wrong place in accordance with incorrect assumptions published one year before, and that the battlefield is situated about
3 km further away. The management of the Centre has accepted this fact and drawn
up the following plan: all buildings, including the museum, will remain as before,
but visitors can now follow a „Battlefield Trail” across the fields and thereby get
a panoramic view of the landscape together with audio and visual information about
the battle during the walk. Corresponding agreements have been met with the many
landowners affected. Would not a similar pragmatic solution also be suitable for
the Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku?
*

The Grunwald Museum and its management deserve many thanks for taking the initiative in the successful project in cooperation with the Danish Archaeological Society Harja. The undertaking and its outstanding results are an important milestone
42
in the history of battlefield archaeology. The old question on where the battle
of Tannenberg/Grunwald/Žalgiris in a narrower sense took place has finally, after
180 years, been given a reliable response. This success can be attributed to the fact
that the international project was based on cooperation between several nations:
Poland, Denmark, Norway, Great Britain and Lithuania, as well as — through my
own research — Sweden.
The author thanks Mr. James Harrison, Dallgow-Döberitz, for revising the English
manuscript.
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Battlefield Archaeology at Grunwald (Tannenberg, Žalgiris).
A Polish-Scandinavian Research Project during the period 2014–2017
On July 15, 1410 allied Polish and Lithuanian armies won an important victory over
the Prussian branch of the Teutonic Order in fields around the villages of Tannenberg
(Polish: Stębark), Grünfelde (Polish: Grunwald), and Ludwigsdorf (Polish: Łodwigowo)
in Prussia. After the Second World War this part of Prussia was ceded permanently to Poland.
The victory of 1410 was fundamental in forming the national identity of many countries
in central and eastern Europe and it is thus the subject of intensive research. In 2014, an
important international research project was initiated between the Grunwald Museum
(Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku) and the Danish Archaeological Society Harja.
Its aim was to try and locate the battlefield(s) of 1410 with metal detectors equipped with
GPS. This essay presents the main outlines of the survey 2014–2017 and its overwhelming
results. A total of 450 hectares were investigated during almost 3000 search hours. Many
military artefacts were found, mainly crossbow bolts and arrowheads but also spearheads,
axes, knives, and parts of swords, spurs, gauntlets, bits, horseshoes etc. In 2016, several
anomalies consisting of pits of different sizes, shapes and depths were found by a Lithuanian
GPR team on fields between Grunwald and Łodwigowo. This raises the question whether
some of them could possibly be mass graves from the battle. An archaeological excavation
is essential to establish this. In any event, we now know where the main battle(s) of 1410 took
place: east and south of the village of Grunwald. The old question has finally been answered.
This success can be attributed to the fact that the project was based on a cooperation between
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several nations: Poland, Denmark, Norway, Great Britain and Lithuania, as well as — through
the research of the author — Sweden. The Grunwald Museum and its management deserve
many thanks for taking the initiative in this successful project in cooperation with the Danish
Archaeological Society Harja. It is undoubtedly a milestone in the history of medieval
battlefield research.
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Wojskowe koszty stanu wojennego w Polsce
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Dla większości badaczy PRL truizmem będzie zapewne stwierdzenie, że historiografia stanu wojennego 1981–1983 obfituje w olbrzymią liczbę różnorodnych publikacji. Niemniej okazuje się, że nawet tak bogata literatura przedmiotu nie rzuca
wystarczająco dużo światła na wiele ważnych okoliczności i aspektów tych wydarzeń. Pominięte zostały w niej niemal zupełnie znaczące merytorycznie i poznawczo kwestie dotyczące kosztów finansowych „wojny z narodem” zarówno w ujęciu
całościowym (dla budżetu państwa), jak i poszczególnych resortów, w tym głównie
Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Jak się wydaje, można upatrywać dwóch przyczyn tego stanu rzeczy. Pierwszą z nich — będącą praźródłem dyskomfortu badawczego — jest niemal zupełny
brak informacji na ten temat w stosownych dokumentach i materiałach źródłowych.
O takiej właśnie archiwalnej próżni wspomina Andrzej Paczkowski:
Nie znalazłem w dokumentach wojskowych i MSW danych na temat kosztów „własnych” wprowadzenia stanu wojennego: poczynając od kosztów paliwa, zniszczonego
sprzętu i wyposażenia czy zużytych środków chemicznych, poprzez wartość godzin
pracy utraconych przez zmobilizowanych, aż po wypłaty zasiłków dla rodzin osób
pełniących czynną służbę wojskową, podwyższonych na okres stanu wojennego1.

Zawarta w tych słowach antycypacja okazała się słuszna, ponieważ wymienione
przez badacza koszty zostały uwzględnione w publikowanych poniżej dokumentach.
Drugi ze wspomnianych powodów nierozpoznania dotychczas problematyki
kosztów własnych stanu wojennego wiąże się z wyrażanymi przez wielu badaczy wątpliwościami odnośnie do możliwości ich wiarygodnej wyceny przy braku
szczegółowych danych i różnej metodologii liczenia w poszczególnych resortach —
w tym MSW i MON — finansowych skutków podjętych działań. Przychylają się
1

PACZKOWSKI 2006, s. 88.
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oni w zasadzie do ogólnej opinii, że nie były to w żadnym razie kwoty znaczące dla
2
budżetu państwa i gospodarki w skali makro .
W takim kontekście łatwiej z pewnością docenić, jak ogromne znaczenie dla
nauki historycznowojskowej mają dogłębne i rzetelne ustalenia dotyczące w szczególności MON-owskich kosztów wprowadzenia stanu wojennego. Raport otwarcia
winien brzmieć następująco: gros pieniędzy szło nie na żołnierskie patrole i posterunki przy koksownikach czy ochronę i zabezpieczenie obiektów publicznych, ale
na mobilizację oraz utrzymanie stanów osobowych jednostek, uzbrojenia i sprzętu
w reżimie gotowości bojowej w sytuacji zagrożenia wojennego (GBZW). Kluczowe
wydają się przy tym pytania o skalę tych kosztów, ich charakter i przeznaczenie.
Publikowane poniżej dwa dokumenty z 1982 r. jako pierwsze w takim zakresie
i po raz pierwszy tak szczegółowo przedstawiają intencjonalne wydatki militarne
MON w latach 1981–1982. Rzucają nowe światło na ogrom „wojennych” przedsięwzięć naszych sił zbrojnych. Obalają zarazem w dużej części bałamutną poznawczo
tezę, lansowaną ostatnio przez ówcześnie prominentnych wojskowych, że
W Ministerstwie Obrony Narodowej trudno wyodrębnić koszty poniesione na
realizację zadań stanu wojennego. W wojsku nie prowadzono oddzielnej ewidencji zużycia środków materiałowo-technicznych na ten cel [...]. Dane związane
z ich bieżącym rozchodowaniem gromadzono w jednolitym systemie dotyczącym
zaspokajania bieżących potrzeb wojska. Można więc mówić o łącznych kosztach
bieżącego funkcjonowania wojska w tym okresie3.

Zakończenie pierwszego etapu stanu wojennego4 (przegrupowanie powrotne
większości związków taktycznych do garnizonów, zmiana charakteru i zakresu
realizowanych działań specjalnych) stało się okazją do wstępnego podsumowania
jego dotychczasowych kosztów finansowych, w szczególności w zakresie zużycia
tzw. resursów eksploatacyjnych pojazdów (czołgów, transporterów opancerzonych
i samochodowych oraz podstawowego sprzętu techniczno-kwatermistrzowskiego
wojsk lądowych, lotnictwa i floty, a także utrzymania stanów osobowych (etatowych
i doraźnie zmobilizowanych). Problematyka ta znajduje istotne odzwierciedlenie
w publikowanych poniżej tekstach źródłowych.
2

Omówienie najciekawszych poglądów w tym względzie (Jędrzeja Chumińskiego, Wojciecha
Roszkowskiego, Zdzisława Sadowskiego, Andrzeja Zawistowskiego, Dominika Smyrgały, Łukasza Kistera) vide STECH 2011.
3
PUCHAŁA 2016, s. 323. Płk dr Franciszek Puchała (gen. bryg. 1984, gen. dyw. 1989) był w latach 1980–1983 szefem Oddziału Gotowości Bojowej, zastępcą szefa Zarządu I Operacyjnego Sztabu
Generalnego WP (gen. bryg. Wacława Szklarskiego), głównym strategiem i planistą stanu wojennego.
4
W dokumentach Instytucji Centralnych MON, dowództw okręgów wojskowych i rodzajów sił
zbrojnych etap ten definiowany jest z reguły w przedziale czasowym 13–31 grudnia 1981, choć spotkać
można zapis 13 grudnia 1981–6 stycznia 1982. W okresie tym do realizacji zadań specjalnych zaangażowano: ok. 80 tys. żołnierzy, ok. 1600 czołgów, ok. 2 tys. transporterów opancerzonych (BWP, SKOT,
BRDM, TOPAS) i ok. 10 tys. samochodów. Vide 586 Dni, s. 82–83, 87.
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Dokument nr 1 (z załącznikiem) to „Notatka dotycząca skutków stanu wojennego w zakresie eksploatacji uzbrojenia i sprzętu technicznego na tle realizacji planu
eksploatacji w 1981 r.” Zawiera ona pogłębioną analizę i szczegółowe dane liczbowe (ujęcie wartościowe) dotyczące skutków pierwszego etapu stanu wojennego
w zakresie eksploatacji sprzętu: czołgowo-samochodowego, uzbrojenia i elektroniki,
łączności, inżynieryjnego, chemicznego, lotniczego i morskiego. Z danych wynika,
że w okresie od 13 do 31 grudnia 1981 koszty te wyniosły łącznie ok. 610 mln złotych (w cenach z 1980 r., a w cenach z 1982 r. — ok. 1,426 mld zł), co stanowiło
ok. 6% ogółu kosztów wojska poniesionych w całym 1981 r. Najwięcej z tej grupy
wydatków przypadło na sprzęt czołgowo-samochodowy (471,2 mln/1,102,6 mld zł),
najmniej — na sprzęt chemiczny (0,7 mln/1,4 mln zł).
Zauważyć należy, że obraz masowego zużycia resursów eksploatacyjnych był —
co oczywiste — wyraźnie zróżnicowany w zależności od stopnia zaangażowania
poszczególnych okręgów wojskowych (pomorskiego, śląskiego i warszawskiego)
oraz rodzajów sił zbrojnych (lotnictwa i floty) w realizację zadań specjalnych.
Dokument nr 2 stanowi „Notatka dotycząca skutków stanu wojennego
w zakresie utrzymania stanów osobowych wojska”. Z uwagi na jej lapidarną, rzec
by można liczbową formę (półtorej strony maszynopisu) nieodzowne będą wyjaśnienia i komentarz wydawcy. Przesłanka wyjściowa dokumentu jest następująca:
stosownie do uchwały Rady Państwa z 12 grudnia 1981 o wprowadzeniu stanu
5
wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa oraz ustawy z 21 listopada
6
1967 o powszechnym obowiązku obrony PRL żołnierze odbywający zasadniczą
służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe i okresową służbę
wojskową z chwilą wprowadzenia stanu „W” stali się z mocy prawa żołnierzami
czynnej służby wojskowej na okres bezterminowy. W pierwszej kolejności odczuło
to 17 tys. żołnierzy, których odejście do rezerwy wypadało na grudzień 1981 r.:
7,2 tys. w jednostkach Obrony Terytorialnej, 5,3 tys. w inżynieryjno-budowlanych
oraz 4,5 tys. w Szkołach Podchorążych Rezerwy. Dołączyli do nich żołnierze wcielenia „Jesień-79”, którym już w październiku 1981 r. przedłużono służbę o dwa
7
miesiące . Dotyczyło to ok. 49 tys. żołnierzy, w tym ok. 5,7 tys. w jednostkach wojskowych MSW. W związku z tym na początku stycznia 1982 r. przedłużoną służbę
wojskową pełniło łącznie ok. 66 tys. poborowych (jedną trzecią z tej liczby zwolniono do rezerwy w końcu marca 1982 r.).
Jednocześnie od 14 do 28 grudnia 1981 do jednostek i instytucji wojskowych
powołano ok. 15 tys., a łącznie z potrzebami MSW ok. 59 tys. żołnierzy rezerwy.
W końcu lutego 1982 r. w siłach zbrojnych pozostawało ok. 14 tys., w połowie
5

Dz. U. 1981, nr 29, poz. 155.
Dz. U. 1979, nr 18, poz. 111.
7
Zgodnie z Uchwałą nr 217/81 Rady Ministrów z dnia 15 października 1981 w sprawie przedłużenia o dwa miesiące czasu trwania zasadniczej służby wojskowej żołnierzom wcielonym w okresie jesienno-zimowym 1979/1980 r., odbywającym służbę w jednostkach wojsk lądowych.
6
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kwietnia 1982 r. — ok. 11,5 tys., a w połowie lipca 1982 r. — ok. 8,8 tys. rezerwistów. Na początku października 1982 r. w WP i MSW czynną służbę wojskową
pełniło ogółem ok. 25 tys. żołnierzy rezerwy. Ich wymiana odbywała się rotacyjnie.
Powyższe dane nie obejmują okresowego bytu organizacyjno-funkcjonalnego
8
WP, którym były tzw. kompanie polowe . Do 18 lutego 1982 sformowano 65 takich
kompanii, w tym 46 z młodzieży poborowej (ok. 5,5 tys.) i 19 z żołnierzy rezerwy
(ok. 1 tys.).
Warto podkreślić, że żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
oraz powołanym do służby w czasie stanu wojennego przysługiwało wynagrodzenie z ich zakładów pracy, a jeśli wcześniej nie pracowali — otrzymywali stosowne
zasiłki pieniężne. Zasiłki takie należały się także członkom rodzin pozostającym
na ich utrzymaniu. Ponadto żołnierze, którym przedłużano zasadniczą służbę wojskową, po 24 miesiącach jej trwania otrzymywali uposażenie zasadnicze podwyż9
szone o kwotę 2 tys. zł miesięcznie (tj. ok. 40% najniższej pensji oficerskiej).
Poborowi służący w kompaniach polowych otrzymywali uposażenie jak żołnierze zasadniczej służby wojskowej, a rezerwiści — według zasad przewidzianych dla
żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe. Kompanie te generowały
ponadto znaczące koszty w przypadku żołnierzy zawodowych (funkcyjnej kadry),
gdyż limit finansowy przewidziany na dodatki specjalne zwiększono tam o 100%.
Istotną pozycję kosztów osobowych po 13 grudnia 1981 stanowili pełnomoc10
nicy Komitetu Obrony Kraju , czyli tzw. komisarze wojskowi. Na wszystkich
szczeblach było ich do maja 1982 r. ok. 8,2 tys. (w ogniwach centralnych — 239,
okręgowych — 98, wojewódzkich — 7704, resortowych — 147), a po tym okresie
liczba ta zmniejszyła się do 825 osób.
Należy zauważyć, że w wydatkach poniesionych dodatkowo na utrzymanie
„wojennych” stanów osobowych sił zbrojnych w drugiej połowie grudnia 1981 r.

8

Były to doraźne pododdziały powołane w WP na początku 1982 r. „dla stworzenia warunków do
objęcia obowiązkiem służby wojskowej określonych grup młodzieży i żołnierzy rezerwy” (Zarządzenie
szefa Sztabu Gen. WP nr 03/Org. z 12 stycznia 1982 w sprawie sformowania kompanii polowych). Miał
to być sposób na reedukację osób z tzw. marginesu społecznego (karanych sądownie, nieuczących się
i niepracujących). Rozformowane zostały częściowo (dwanaście z nich) jesienią 1982 r., a definitywnie
— w grudniu 1983 r.
9
Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 011/MON z dnia 15 października 1981 w sprawie
przedłużenia czasu trwania zasadniczej służby wojskowej i wstrzymania powołania poborowych do
niektórych jednostek wojskowych w październiku 1981 r. (Dziennik Rozkazów Tajnych MON
z 1981 r.).
10
Powołano ich Uchwałą KOK Nr 8/81 z 7 grudnia 1981 w: 1) resortach i urzędach centralnych, 2)
okręgach wojskowych, 3) województwach, miastach, dzielnicach oraz gminach (miastach i gminach),
4) wytypowanych zakładach pracy. W zależności od ww. miejsc działania ich organami roboczymi były: resortowe grupy operacyjne (RGO), grupy operacyjno-kontrolne (GOK), terenowe i miejskie grupy
operacyjne (TGO, MGO).
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(pierwszym etapie stanu wojennego) w kwocie 1,130 mld zł największy udział miały
dodatkowe koszty umundurowania (370 mln) i wyżywienia (230 mln).
Zestawienie danych liczbowych z obu omawianych dokumentów (notatek)
pozwala na następującą konstatację: summa summarum wydatków poniesionych
dodatkowo na sprzęt, technikę i żołnierzy w pierwszym etapie stanu wojennego (13–
31 grudnia 1981) daje ostateczną kwotę ok. 2,556 mld zł, tj. ok. 4% całego budżetu
11
MON na 1981 r. (wynosił on ok. 71,499 mld zł) .
Ważne wydaje się też podkreślenie, że koszty stanu wojennego przewidywane
na rok 1982 szacowano już na 8,387 mld zł, a zatem miały być ponad siedmiokrotnie wyższe. Dwie „najdroższe” w nich pozycje to przedłużana służba wojskowa —
952,4 mln zł, i kompanie polowe — 361,2 mln zł.
Nie można pominąć też istotnego faktu, że MON przekazało organom MSW
środki materiałowe o wartości ok. 231,6 mln zł (w cenach płaconych z 1982 r.), w tym
sprzęt uzbrojenia (ok. 78,3 mln zł), wyposażenie i materiały kwatermistrzowskie
(137,6 mln zł) oraz sprzęt chemiczny (ok. 15,7 mln zł). Szef Sztabu Generalnego WP
wyraził zgodę na refundację finansową wymienianego mienia rzeczowego, z wyjątkiem przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (27 tys. kompletów — od czapki do
butów) o wartości 97,4 mln zł. Miały być zwrócone MON w naturze w charakterze
12
nowej produkcji do końca 1985 r.
Obie publikowane notatki sporządzone zostały na początku listopada 1982 r.
w Zarządzie Planowania Materiałowego Sztabu Generalnego WP (wpłynęły do kancelarii 18 listopada 1982). Opracowane zostały przez jednego autora, który sygnował
je odręcznym nieczytelnym podpisem.
*

Przy publikacji dokumentów zachowano możliwie wierną (treściowo i językowo)
postać archiwalnych pierwowzorów. Konieczne ingerencje redakcyjne (objaśnienia
hermetycznych pojęć i skrótów wojskowych) ujęto w nawiasy kwadratowe. Dokumenty przechowywane są w Centralnym Archiwum Wojskowym, sygn. 1843/94/128,
k. 41–49 i 51–52. Zostały odtajnione na mocy ustawy z 22 stycznia 1999 (Dz.U.
1999, nr 11, poz. 95).

11
12

Ustawa budżetowa na rok 1981 z 12 lutego 1981, Dz.U. 1981, nr 004, poz. 019.
Vide 586 Dni, s. 27–28.
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Nr 1
TAJNE
Egz. nr 1
NOTATKA
dotycząca skutków stanu wojennego w zakresie eksploatacji uzbrojenia i sprzętu
technicznego na tle realizacji planu eksploatacji w 1981 r.13

Wprowadzenie stanu wojennego nastąpiło w czasie, gdy plan eksploatacji podstawowego, najbardziej zaangażowanego sprzętu, był zrealizowany prawie w 100%
(w skali sił zbrojnych). Stąd w całości konsekwencje wynikające z masowego zużycia resursów eksploatacyjnych, w tym zwiększone potrzeby remontowe i materiałowe obciążą rok 1982, a nawet i lata następne.
Stopień zaangażowania O[kręgów] W[ojskowych] i R[odzajów] S[ił] Z[brojnych], jak również w ich ramach poszczególnych Z[wiązków] T[aktycznych]
i oddziałów w realizacji zadań pierwszego etapu stanu wojennego był zróżnicowany.
Miało to istotny wpływ na zużycie resursów eksploatacyjnych, a w konsekwencji
i na stan średnich i niezniżalnych zapasów resursów w ZT i oddziałach.
Znaczna część przedsięwzięć w zakresie przywracania sprawności technicznej sprzętu, zwłaszcza realizowanych siłami wojsk wspieranych materiałowo przez
szczebel centralny, została wykonana jeszcze w czasie trwania pierwszego etapu
stanu wojennego. Dzięki temu, mimo masowego użycia sprzętu, nie nastąpiło istotne
pogorszenie jego sprawności technicznej w zakresie całości sprzętu danego rodzaju.
Łączne skutki I etapu stanu wojennego w ujęciu wartościowym wynoszą:
— według cen 1980 r. — 609,4 mln zł
— według cen aktualnych — 1.425,9 mln zł.
W poszczególnych rodzajach sprzętu skutki te przedstawiają się następująco:
SPRZĘT CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY

Wojska biorące udział w działaniach w okresie stanu wojennego wprowadziły m.in.:
czołgów — 1636 szt., SKOT — 910 szt., BWP — 555 szt., BRDM — 491 szt.,
TOPAS — 87 szt.
W czasie przegrupowania do wyznaczonych rejonów z przyczyn technicznych
pozostało na drogach marszu stosunkowo najwięcej transporterów (SKOT — 15%
i TOPAS — 10%).
Z doświadczeń I etapu działań wynika, że najbardziej niezawodnym sprzętem
są BWP, w których wystąpiło najmniej uszkodzeń (2%). Zadowalająca jest także
13

W prawej górnej części prostokątna pieczęć: „SZTAB GENERALNY WP. Zarząd Planowania
Materiałowego. Nr 02512. Wpłynęło dn. 18.11.1982 r.” W części lewej odręczna adnotacja: „Przekazano Szefowi Zarządu”. Funkcję tę pełnił wówczas gen. bryg. mgr inż. Jan Wojtala.
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sprawność techniczna czołgów T-55 (5% uszkodzeń) i samochodów opancerzonych
BRDM-2 (8% uszkodzeń).
Zużycie resursów eksploatacyjnych
Wprowadzony do działań sprzęt zużył następujące ilości resursów:
—
—
—
—
—
—

czołgi — ok. 438 tys. km (27% limitu rocznego);
TOPAS — ok. 24 tys. km (34% limitu rocznego);
BWP — ok. 266 tys. km (65% limitu rocznego);
SKOT — ok. 469 tys. km (22% limitu rocznego);
BRDM — ok. 281 tys. km (27% limitu rocznego);
samochody — ok. 23,5 mln km (9,1% limitu rocznego) (w tym osobowo-terenowe — ok. 7,5 mln km).
Naturalnym skutkiem zużycia resursów było zużycie środków materiałowych.
Wpłynęło ono na obniżenie rocznych zapasów użytku bieżącego dla: czołgów T-55A
o 21%, transporterów kołowych SKOT o 37%, BRDM-2 o 40% oraz samochodów
UAZ o 72% i STAR o 17%.
W znacznie większym stopniu, średnio 50–250% rocznych potrzeb, wzrosło
zużycie zespołów (silniki, skrzynie przekładniowe, sprzęgła) do w/w marek, co spowodowało wyczerpanie rezerw użytku bieżącego tych zespołów.
W celu wyremontowania niektórych pojazdów (SKOT, BRDM-2) zaistniała
konieczność naruszenia zapasów niezniżalnych zespołów i części zamiennych.
W okresie od 13.12–31.12.1981 r. zużyto w związku ze stanem wojennym:
— w grupie wozy bojowe i transportery opancerzone — 1.400 tys. km, co stanowi
24,4% limitu rocznego;
— w grupie samochodów — 19.564 tys. km, co stanowi 7,9% limitu rocznego.
Przyjmując jako bazę wyjściową rok 1981 pomniejszoną o dodatkowe zużycie resursów w ramach stanu wojennego (do 31.12.1981 r.), uzyskano by w 1981 r.
następującą realizację planu eksploatacji:
— w grupie wozów bojowych i transporterów opancerzonych — 5.167,4 tys. km,
co stanowi 90% planu rocznego;
— w grupie samochodów — 238.721,1 tys. km, co stanowi 92,4% planu rocznego.
W ujęciu wartościowym skutki I etapu stanu wojennego w zakresie wykorzystania sprzętu czołgowo-samochodowego (koszty wskaźnikowe) wyniosły:
— według cen obowiązujących w 1980 r. — 471,2 mln zł;
— według cen aktualnych (szacunkowo) — 1.102,6 mln zł, co stanowi ok. 18%
kosztów rocznych.
W I etapie stanu wojennego stosunkowo równomierne zużycie resursów na dużej
liczbie egzemplarzy sprzętu grupy szkolno-bojowej i Z[apasów] N[nienaruszalnych]
spowodowało, że w 1982 r. nie nastąpi wzrost potrzeb w zakresie remontów głównych, a jedynie zmniejszyły się zapasy resursów wozów bojowych tych grup.
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W roku bieżącym wzrośnie zapotrzebowanie na remonty średnie BWP z planowanych 38 do 53. Moce produkcyjne brem ZT [Batalionów Remontowych Związków
Taktycznych] zabezpieczają wykonanie tej ilości remontów. Podstawowym warunkiem jest jednak dostawa importowanych z CSRS zespołów i części zamiennych.
Potrzeby remontowe w zakresie remontów głównych BWP wzrosną w roku
1983 z planowanych 5 do 12, a w roku 1984 — z 4 do 12. Realizacja tych potrzeb
mieści się w możliwościach remontowych potencjału W[ojskowych] P[rzedsiębiorstw] R[emontowo-]P[rodukcyjnych].
Wydzielenie ponad 1.400 samochodów osobowo-terenowych (34% stanu
w wojskach) dla wojskowych grup operacyjnych i dalsza intensywna ich eksploatacja w 1982 r. spowoduje wzrost zużycia resursów w tej grupie pojazdów o ok. 45 mln
km, tj. 300% planu rocznego, co w konsekwencji spowoduje konieczność wykonania
dodatkowo ok. 160 remontów głównych w 1982 r. i ok. 200 remontów głównych
w 1983 r. Jest to aktualnie niemożliwe ze względu na brak zabezpieczenia materiałowego i możliwości zakładów remontowych, które zapewniają jedynie wyremontowanie 30 samochodów w roku bieżącym i 40 w 1983 r. ponad wielkości planowane,
wynoszące ok. 580 szt. rocznie.
SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI

Do wykonania I etapu stanu wojennego użyto m.in. radiostacji dużej i średniej
mocy — 126 szt., stacji radioliniowych — 215 szt., aparatowni — 154 szt., wozów
dowodzenia — 261 szt. i radiostacji lotniczych — 17 szt.
Największe zużycie resursów eksploatacyjnych sprzętu łączności w skali sił
zbrojnych miało miejsce w grupie stacji radioliniowych, które wyniosło — 126 tys.
godz. (126% limitu rocznego). Zużycie resursu radiostacji dużej i średniej mocy
wyniosło ok. 45 tys. godz. (25,6% limitu rocznego).
Sprzęt uszkodzony w czasie działań był systematycznie naprawiany, dzięki
czemu dyrektywne wskaźniki sprawności technicznej zostały utrzymane.
Znaczne nasilenie eksploatacji sprzętu wynikające z potrzeb stanu wojennego
oraz realizacji niezbędnych zadań szkoleniowych w roku 1982 spowoduje wzrost
potrzeb remontowych w latach 1982–83, szczególnie w zakresie zespołów prądotwórczych, stacji radioliniowych i radiostacji.
Wyrazem tego są już obecnie zgłoszone dodatkowo przez S[zefostwo] W[ojsk]
Ł[ączności] do realizacji w wojskowych przedsiębiorstwach remontowo-produkcyjnych następujące ilości remontów: 30 zespołów prądotwórczych, 2 radiostacje
i 2 stacje radioliniowe. Remonty te będą sukcesywnie realizowane w roku bieżącym.
Skutki wyrażone wartościowo wynikające z eksploatacji sprzętu łączności
w okresie stanu wojennego wynoszą:
— według cen 1980 r. — 48,4 mln zł;
— według cen aktualnych — 113,3 mln zł.
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SPRZĘT INŻYNIERYJNY

Do wykonania zadań I etapu stanu wojennego użyto m.in. spycharek BAT — 26 szt.,
transporterów pływających PTS-M/PTG — 39 szt., samobieżnych promów gąsienicowych — 5 szt., mostów towarzyszących BLG — 21 szt.
Zużycie resursów eksploatacyjnych podstawowego sprzętu wyniosło:
— GSP — 704 mth [motogodzin], co stanowi 35% limitu rocznego;
— PTS-M/PTG — 1894 mth, co stanowi 39% limitu rocznego;
— BLG — 210 mth, co stanowi 8% limitu rocznego.
W grupie pomocniczego sprzętu inżynieryjnego najwięcej, bo aż 7455 mth przepracowały elektrownie polowe (11% limitu rocznego).
Wskaźniki sprawności technicznej podstawowego sprzętu inżynieryjnego utrzymują się na poziomie określonym wymogami gotowości bojowej.
Wynikłe dodatkowo remonty zostaną wykonane w bieżącym roku.
Niezależnie od stanu wojennego sprzęt inżynieryjny był wykorzystywany
14
w akcji „Powódź” , w której brało udział 73 pływające transportery gąsienicowe
oraz 9 egzemplarzy innego sprzętu inżynieryjnego. Zużycie resursów eksploatacyjnych wyniosło w grupie transporterów pływających 3324 mth i ponad 500 mth
innego sprzętu.
Do zabezpieczenia zadań wykonywanych w ramach akcji przeciwpowodziowej
zużyto środki minersko-zaporowe o wartości ponad 20 mln zł.
W ujęciu wartościowym łączne skutki stanu wojennego i akcji przeciwpowodziowej wyniosły:
— według cen obowiązujących w 1980 r. ok. 33,2 mln zł;
— według cen aktualnych ok. 77,7 mln zł.
SPRZĘT LOTNICZY (SAMOLOTY I ŚMIGŁOWCE)

W okresie stanu wojennego i akcji „Powódź” użyte były głównie samoloty transportowe i śmigłowce.
W największej ilości użyto śmigłowców Mi-2 — 65 szt., Mi-8 — 28 szt.
i Mi-4 — 13 szt. oraz samolotów AN-26 — 10 szt.
W ramach stanu wojennego i akcji przeciwpowodziowej zużyto następujące ilości resursów eksploatacyjnych:
śmigłowce
— Mi-8 — 583 godz. (w tym „Powódź” 409 godz.), co stanowi 13,4% limitu rocznego,
— Mi-4 — 40 godz. (tylko stan wojenny), co stanowi 3,9% limitu rocznego,
— Mi-2 — 955 godz. (w tym „Powódź” 294 godz.), co stanowi 4,1% limitu
rocznego,
14

Chodzi o katastrofalną powódź zatorową na odcinku Wisły od Wyszogrodu do Włocławka na
przełomie lat 1981/1982.
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samoloty
AN-2 — 87 godz. (tylko stan wojenny), co stanowi 0,36% limitu rocznego,
Ił-14 — 40 godz. (w tym „Powódź” 8 godz.), co stanowi 1,1% limitu rocznego,
Jak-40 — 144 godz. (tylko stan wojenny), co stanowi 6,1% limitu rocznego,
AN-26 — 91 godz. (tylko stan wojenny), co stanowi 2,3% limitu rocznego.
Zużyte resursy nie spowodowały obniżenia nakazanych do utrzymania zapasów
resursów.
Nie zwiększy się w 1982 r. ilość remontów sprzętu lotniczego ponad wielkości
planowane przed wprowadzeniem stanu wojennego.
W ujęciu wartościowym łączne skutki stanu wojennego i akcji przeciwpowodziowej wyniosły:
— według cen obowiązujących w 1980 r. 29,6 mln zł,
— według cen aktualnych 69,3 mln zł.
—
—
—
—

SPRZĘT MORSKI

W okresie stanu wojennego wykorzystano okręty bojowe i specjalnego przeznaczenia oraz pomocnicze jednostki pływające w łącznej liczbie 121 szt., w tym
m.in. 16 okrętów desantowych, 21 trałowców bazowych, 7 ścigaczy oraz 13 okrętów
patrolowych.
Zużyto następujące wielkości resursów eksploatacyjnych:
— okręty desantowe — 594 mth, co stanowi 0,5% limitu rocznego,
— trałowce bazowe — 906 mth, co stanowi 9,2% limitu rocznego,
— ścigacze — 112 mth, co stanowi 3,5% limitu rocznego,
— okręty patrolowe — 728 mth, co stanowi 0,7% limitu rocznego,
— kutry patrolowe — 1106 mth,
— pomocnicze jednostki pływające — 978 mth.
Siłami i środkami stacjonarnego i ruchomego zaplecza remontowego wykonano
wszystkie naprawy sprzętu.
W ujęciu wartościowym skutki stanu wojennego wyniosły:
— według cen 1980 r. — 26,3 mln zł,
— według cen aktualnych — 61,4 mln zł.
SPRZĘT CHEMICZNY

Sprzęt chemiczny w wykonywaniu zadań stanu wojennego zaangażowany był w stosunkowo niewielkim stopniu. M.in. użyto 86 instalacji IRS, 83 wozy rozpoznania
skażeń, 12 urządzeń grzejnych UG-65, wykorzystując przy tym następujące ilości
resursów eksploatacyjnych:
— instalacje IRS — 1019 mth, co stanowi ok. 4,5% limitu rocznego,
— urządzenia grzejne UG-65 — 117 mth, co stanowi ok. 3,8% limitu rocznego,
— zespoły pompowe ZP-800 — 40 mth, co stanowi 1,6% limitu rocznego.
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W konsekwencji powyższego wystąpił nieznaczny wzrost potrzeb remontowych, w zasadzie dotyczący instalacji IRS (7 remontów), co leży w możliwościach
okręgowych i centralnych warsztatów sprzętu chemicznego.
Skutki stanu wojennego w ujęciu wartościowym wyniosły:
— według cen 1980 r. — 0,7 mln zł,
— według cen aktualnych — 1,4 mln zł.
***

Realizacja eksploatacji w 1981 r. w stosunku do zamierzeń planowanych (łącznie
ze skutkami stanu wojennego) przedstawia się następująco:
— w sprzęcie czołgowo-samochodowym
w resursach — 100,3%, wartościowo — w 103%,
— w sprzęcie łączności
w resursach — 113%, wartościowo — 100%,
— w sprzęcie inżynieryjnym
w resursach — 77%, wartościowo — 80%,
— w sprzęcie lotniczym
w resursach — 97%, wartościowo — 98,5%,
— w sprzęcie morskim
w resursach — 98%, wartościowo — 137%,
— w sprzęcie chemicznym
w resursach — 95%, wartościowo — 102%.
Ogółem realizacja eksploatacji w stosunku do planu wyrażona w kosztach stanowiła 98,5%.
Zestawienie danych o realizacji eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego
w 1981 r. łącznie ze skutkami stanu wojennego przedstawiono w załączniku.
Załącznik: 1 na 1 ark
[nieczytelny podpis odręczny]
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Poniesione koszty w mln zł

ZESTAWIENIE DANYCH
o realizacji eksploatacji uzbrojenia i sprzętu technicznego w 1981 r.
Z uwzględnieniem stanu wojennego

TAJNE
Egz. nr 1
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Nr 2
POUFNE
Egz. nr 1
NOTATKA
dotycząca skutków stanu wojennego w zakresie utrzymania
stanów osobowych wojska15

Zgodnie z rezolucją Obywatela Generała do notatki w sprawie skutków stanu wojennego w zakresie eksploatacji uzbrojenia i sprzętu technicznego melduję, że skutki
dotyczące utrzymania stanów osobowych przedstawiają się następująco:
Dodatkowe koszty poniesione w okresie od 13–31.12.1981 r.:
płace
w tym: — przedłużenie służby żołnierzy służby zasadniczej
powołanie rezerwy
wyżywienie
umundurowanie
inne koszty (w tym straty i szkody)
Razem

—
—
—
—
—

— 230,0 mln zł
— 225,0 mln zł
— 5,0 mln zł
— 230,0 mln zł
— 370,0 mln zł
— 300,0 mln zł
1.130,0 mln zł

Szacunkowe koszty stanu wojennego przewidywane w 1982 r.:
przedłużona służba wojskowa
— 952,4 mln zł
nagrody
— 81,0 mln zł
dotacje dla gospodarstw pomocniczych
— 66,4 mln zł
dotacje dla wyższych szkół oficerskich
— 0,3 mln zł
wypłaty należności za niewykorzystany urlop
przez kadrę zawodową
— 150,0 mln zł
powołanie kompanii polowych
— 361,2 mln zł
dodatkowe powołanie rezerwistów
— 102,2 mln zł
koszty podróży terenowych grup operacyjnych
i pełnomocników komisarzy KOK
— 200,0 mln zł
dodatkowe koszty wyżywienia służby zasadniczej i kadry
— 2.415,8 mln zł
umundurowanie (zwiększone stany osobowe,
umundurowanie dla MSW)
— 1.680,0 mln zł
przedmioty nietrwałe
— 37,7 mln zł
przydział papierosów dla żołnierzy służby zasadniczej i kadry — 2.340,0 mln zł
Razem
8.387,0 mln zł

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

15

W prawej górnej części prostokątna pieczęć: „SZTAB GENERALNY WP. Zarząd Planowania
Materiałowego. Nr Pf2513. Wpłynęło 18.11.1982 r.” W części lewej odręczna adnotacja: „Przekazano
Szefowi Zarządu”.
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W sprawie powyższych skutków Departament Finansów wystąpił do Dyrektora
Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Finansów pismem Nr 0118/2 z dnia
3.04.1982 r.
[nieczytelny podpis odręczny]
CAW, sygn. 1843/94/128, k. 51–52.

WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE I MATERIAŁY NIEPUBLIKOWANE

CAW [= Centralne Archiwum Wojskowe], sygn. 1843/94/128
ŹRÓDŁA DRUKOWANE I LITERATURA PRZEDMIOTU

586 Dni = 586 dni stanu wojennego 1981–1983 w dokumentach Sztabu Generalnego WP,
wstęp, oprac. Edward J. Nalepa, Piotrków Trybunalski 2016
Dz.U. = Dziennik Ustaw, 1981, 1979
PACZKOWSKI 2006 = Andrzej Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny
w Polsce 13 XII 1981–22 VII 1983, Warszawa 2006
PUCHAŁA 2016 = Franciszek Puchała, Kulisy stanu wojennego 1981–1983, Warszawa 2016
STECH 2011 = Grzegorz Stech, Ile kosztował stan wojenny?, http://facet.onet.pl/malemen/
ile-kosztowal-stan-wojenny/6rpwh
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The military costs of martial law in Poland
The newly published documents fill a significant research gap relating to the military costs
of martial law in Poland. The documents, which come from the Central Military Archives, are
undoubtedly a reliable scholarly source, as they were produced at the time – in late 1982 –
in the central organisational unit of the General Staff of the Polish Armed Forces.
Both analysed documents (notes) show unequivocally that in the crucial – in political
and military terms – period of the “war against the nation”, i.e. from 13 until 31 December
1981 the army spent about 2.6 billion Polish zlotys (in 1981 money), which amounted to
about 4% of the Ministry of Defence’s total budget for 1981 (about 71.5 billion).The funds
were spent in two basic areas of the functioning of the armed forces in the regime of combat
readiness in case of a military threat to the state introduced at the time. The first was
associated with the running, maintenance and repair costs of tanks and other vehicles as well
as the basic technical and quartermaster equipment for the army, air force and navy. These
costs amounted to a total of about 1.426 billion zlotys. The other area generating the highest
costs in connection with the introduction of martial law was maintaining the headcount
of the armed forces. According to the General Staff’s estimates, only in 13–31 December
1981 the costs amounted to 1.13 billion and in 1982 – apparently around 8.4 billion.
The above data do not include the cost – estimated at approximately 232 million zlotys
(in 1982 money) – of supplies (arms and chemical equipment, quartermaster equipment
and supplies) transferred by the Ministry of Defence to the Ministry of Internal Affairs.
It should be noted, however, that the military costs of the introduction of martial law
did not constitute amounts that were significant for the state budget and the Polish economy
in the macro scale.
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ANDRZEJ KOBYLIŃSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Instytut Filozoﬁi

Homoseksualizm i kapłaństwo w Kościele katolickim
na przestrzeni wieków
Słowa kluczowe: homoseksualizm, kapłaństwo, Kościół katolicki, chrześcijaństwo, celibat,
pedofilia
Keywords: homosexuality, priesthood, Catholic Church, Christianity, celibacy, pedophilia
WPROWADZENIE

Problem orientacji seksualnej człowieka stał się w ostatnich latach przedmiotem
wielu analiz filozoficznych, psychologicznych i historycznych. Spór o interpretację
tożsamości seksualnej toczy się m.in. w chrześcijaństwie podzielonym dzisiaj na
tysiące różnych Kościołów i związków wyznaniowych. Głębokie różnice związane
z oceną orientacji seksualnej i aktów homoseksualnych prowadzą obecnie do bardzo
ostrych sporów i konfliktów między chrześcijanami różnych wyznań. Interpretacja
fenomenu homoseksualizmu stała się jednym z największych problemów w dialogu
ekumenicznym.
Niezwykle wymowną egzemplifikacją tych nowych napięć wśród chrześcijan
na całym świecie jest stanowcza postawa prawosławia wobec niektórych denominacji protestanckich. W 2003 r. Rosyjski Kościół Prawosławny zerwał wszelkie kontakty z Kościołem Episkopalnym w Stanach Zjednoczonych z powodu wyświęcenia
Gene’a Robinsona, duchownego o orientacji homoseksualnej, na biskupa diecezji
New Hampshire. W 2005 r. Patriarchat Moskwy i całej Rusi zawiesił oficjalne kontakty z Kościołem Ewangelicko-Luterańskim w Szwecji, gdy władze tej wspólnoty
wyznaniowej wprowadziły w swoich świątyniach błogosławieństwo związków
homoseksualnych. W 2015 r. z tych samych powodów doszło do zerwania relacji
między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym a Kościołem Prezbiteriańskim Szkocji i Zjednoczonym Kościołem Protestanckim Francji.
Interpretacja homoseksualizmu jest przyczyną wielu poważnych konfliktów
także wśród chrześcijan należących do tych samych wspólnot wyznaniowych. Najbardziej spektakularna dyskusja na ten temat, szeroko komentowana przez media na
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całym świecie, toczy się od wielu lat między członkami Kościoła Episkopalnego na
wszystkich kontynentach, szczególnie w Ameryce Północnej, Afryce i Azji. Ostre
spory wokół homoseksualizmu dotyczą także baptystów, prezbiterian, metodystów,
zielonoświątkowców, chrześcijan ewangelikalnych itd.
Od tego rodzaju napięć nie jest też wolny Kościół katolicki. Bardzo wyraźne
pęknięcia we wspólnocie katolickiej spowodowane moralną i religijną oceną homoseksualizmu zarysowały się m.in. podczas obrad Nadzwyczajnego Synodu Biskupów
o Rodzinie, który odbył się w Rzymie jesienią 2014 r. W wielu krajach świata coraz
więcej katolików nie akceptuje oficjalnego nauczania swojego Kościoła na temat
homoseksualizmu, zawartego w Katechizmie Kościoła Katolickiego i innych dokumentach doktrynalnych. Wielu katolików opowiada się m.in. za legalizacją związków jednopłciowych i prawem do adopcji dzieci przez małżeństwa homoseksualne.
Rozumienie małżeństwa i rodziny stanowi niewątpliwie istotny element katolickiej wizji świata i człowieka. Jeszcze ważniejszą kwestią doktrynalną w Kościele
katolickim jest relacja homoseksualizmu do kapłaństwa. Dlaczego? Ponieważ z teologią kapłaństwa łączy się interpretacja sakramentów, które w dużym stopniu decydują o specyfice katolicyzmu. Dlatego obecny spór w Kościele katolickim, dotyczący
relacji istniejącej między homoseksualizmem i kapłaństwem, jest de facto dyskusją
o przyszłości katolicyzmu jako spójnej doktryny teologicznej, filozoficznej i moralnej.
W jaki sposób interpretowano relację homoseksualizmu do kapłaństwa w starożytności i wiekach średnich? Jakie zmiany przyniosły w tej kwestii czasy nowożytne? Dlaczego przez dwa tysiące lat, do roku 2005, nie było formalnego zakazu
dopuszczania do stanu duchownego osób homoseksualnych? Jak wytłumaczyć
zasadność celibatu, czyli bezżenności tych duchownych, którzy nie mają orientacji
heteroseksualnej? Czy w przypadku księży i zakonników homoseksualnych celibat
nie traci sensu jako wyrzeczenie? Jakie podejście dominuje obecnie w seminariach
duchownych na świecie wobec zagadnienia tożsamości seksualnej kandydatów do
kapłaństwa i życia zakonnego? Czy ważność sprawowanych sakramentów na poziomie ontologicznym zależy w jakimś stopniu od orientacji seksualnej kapłana, który
działa — jak naucza Kościół katolicki — w osobie Chrystusa (in persona Christi)?
Głównym celem artykułu jest ukazanie historii sporu w Kościele katolickim dotyczącego relacji istniejącej między homoseksualizmem i kapłaństwem oraz nakreślenie
możliwych kierunków dyskusji na ten temat w najbliższych dziesięcioleciach.
KSIĘGA GOMORY ŚW. PIOTRA DAMIANIEGO

W 2011 r. została opublikowana rozprawa habilitacyjna Krzysztofa Skwierczyń1
skiego Piotra Damianiego „Księga Gomory” i walka z sodomią wśród kleru .
Książka zawiera m.in. pierwsze polskie tłumaczenie traktatu-listu św. Piotra Damia1

Cf. SKWIERCZYŃSKI 2011.
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niego (1007–1072) Liber Gomorrhianus2. W ten sposób po tysiącu lat do rąk polskiego czytelnika trafiło opracowanie mało znanego Doktora Kościoła z Rawenny,
które odsłania bardzo poważny problem homoseksualizmu osób duchownych w wiekach średnich.
„Liber Gomorrhianus — zauważa Skwierczyński — został zredagowany w drugiej połowie 1049 r.; wcześniej zagadnienie czystości seksualnej, także w kontekście
3
sodomii, poruszył Damiani jeszcze w kilku listach” . Opracowanie Doktora Kościoła
było długim, wstrząsającym listem, skierowanym do papieża Leona IX oraz innych
biskupów Kościoła. Warto podkreślić, że w odpowiedzi na to ważne studium papież
wysłał do Damianiego krótkie, pozornie serdeczne podziękowanie za przygotowanie
przejmującego opracowania dotyczącego głębokiego kryzysu moralnego w Kościele
na przełomie X i XI w.
Kim był autor Liber Gomorrhianus? Jak oceniać wiarygodność jego stwierdzeń? Św. Piotr Damiani był jedną z najważniejszych postaci w Kościele na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia. Otrzymał wszechstronne wykształcenie,
był profesorem trivium i quadrivium. Od 1050 r. zaangażował się w dzieło reformy
Kościoła zapoczątkowanej przez Leona IX, kontynuowanej następnie przez Stefana
IX i Mikołaja II. Autor Liber Gomorrhianus był kardynałem i doradcą pięciu papieży,
którzy wielokrotnie mianowali go swoim legatem do takich miast, jak Mediolan,
Florencja czy Cluny. W 1828 r. papież Leon XII ogłosił go świętym i Doktorem
4
Kościoła .
Studium Piotra Damianiego z 1049 r. ma charakter przełomowy. Jest pierwszym opracowaniem w historii chrześcijaństwa, przygotowanym przez niezwykle
kompetentnego i wiarygodnego autora, które podejmuje expressis verbis problem
homoseksualizmu osób duchownych. W pierwszym tysiącleciu trudno wskazać
podobne studium. Oczywiście na przestrzeni pierwszych dziesięciu wieków chrześcijaństwa ukazało się wiele dokumentów — opublikowanych przez papieży, sobory
czy synody — które potępiały akty homoseksualne, nazywane grzechami sodomii
lub grzechami przeciw naturze. Tego rodzaju oceny można znaleźć w dekretach
Synodu w Elwirze (305–306) czy Synodu w Ancyrze (314), w pismach Tertuliana,
św. Bazylego z Cezarei i św. Augustyna. Dopiero w XI w. św. Piotr Damiani ukazał jednak skalę problemu homoseksualizmu duchownych i wezwał do głębokiej
reformy Kościoła.
Dzisiaj Liber Gomorrhianus ma zasadniczo znaczenie historyczne. Traktat-list
napisany przed tysiącem lat koncentruje się przede wszystkich na analizie aktów
seksualnych. W niektórych fragmentach może szokować współczesnego czytelnika
dosadność i skrajność pewnych sformułowań dotyczących ludzkiej seksualności.

2
3
4

Cf. DAMIANI 1049.
SKWIERCZYŃSKI 2011, s. 104.
Cf. SKWIERCZYŃSKI 2007, s. 371.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

286

ANDRZEJ KOBYLIŃSKI

Doktor Kościoła jest dzieckiem swojej epoki i prezentuje ówczesne rozumienie
życia seksualnego człowieka.
Zakorzenił się pośród nas — pisał Damiani — pewien niegodziwy i wielce haniebny
występek; jeżeli nie sprzeciwi mu się co rychlej ręka surowej nagany, to z pewnością miecz Boskiego gniewu, gotów do potężnego ataku, zadziała na zgubę wielu.
[...] Rak sodomskiej nieczystości tak się szerzy w stanie duchownym, a nawet —
jak okrutna bestia w Chrystusowej owczarni — z tak zuchwałą wolnością się sroży,
że dla wielu o ileż zbawienniej byłoby poddać się pod jarzmo świeckiego wojska,
niż pod osłoną religii oddać się żelaznemu prawu diabelskiej tyranii5.

Jeśli chodzi o homoseksualizm osób duchownych, Damiani postrzegał go w kategoriach moralnych, a nie ontologicznych. Co to znaczy? Autor Liber Gomorrhianus
bardzo ostro potępił akty homoseksualne, podzielone precyzyjnie na cztery różne
kategorie, nie dostrzegł natomiast problemu relacji homoseksualizmu jako rodzaju
osobowości do kapłaństwa i sprawowania sakramentów w Kościele katolickim.
W tamtym okresie nie funkcjonowały jeszcze pojęcia orientacji homoseksualnej,
skłonności homoseksualnej czy tożsamości seksualnej, które mają obecnie kluczowe
znaczenie dla rozumienia kapłaństwa sakramentalnego w Kościele katolickim. Warto
w tym miejscu dodać, że ta ważna kwestia nie została zauważona w ostatnich latach
np. we Włoszech, gdzie niektóre konserwatywne środowiska katolickie ukazują
dzieło Doktora Kościoła z Rawenny — wydane ponownie w języku włoskim jako
odrębna publikacja książkowa w 2001 i 2015 r. — jako rzekomo właściwą diagnozę
także obecnych problemów w Kościele katolickim.
REWOLUCJA MORALNA DRUGIEJ POŁOWY XX W.

W drugim tysiącleciu katolicyzm podtrzymał rozumienie homoseksualizmu wypracowane w poprzednich stuleciach. Akty homoseksualne zostały potępione np. przez
Sobór Laterański V (1512–1517), przez papieża św. Piusa V w konstytucji Horrendum
illud scelus (1568) czy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r.
W kwestii bezpośredniego podjęcia problemu dopuszczania do kapłaństwa
i życia zakonnego osób homoseksualnych przełom nastąpił dopiero pod koniec
drugiego millennium. 22 stycznia 1961 papież Jan XXIII zaaprobował instrukcję
Religiosorum institutio, przygotowaną przez ówczesną Kongregację ds. Zakonów
(obecnie Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego). 2 lutego 1961 instrukcja została wydrukowana w wersji łacińskiej
przez Kongregację ds. Zakonów, a dwa lata później ukazała się w języku angielskim
6
w Stanach Zjednoczonych . Z bliżej nieznanych przyczyn ten przełomowy dokument nie został opublikowany w „Acta Apostolicae Sedis” — oficjalnym organie
5
6

Cf. DAMIANI 1049, s. 261.
Cf. CONGREGATION FOR RELIGIOUS 1963.
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urzędowym Stolicy Apostolskiej, który jest odpowiednikiem polskiego „Dziennika
Ustaw”. Mając papieską aprobatę, ale bez oficjalnej publikacji w „Acta Apostolicae
Sedis”, dokument z 1961 r. nigdy nie wszedł w życie.
Rewolucyjny fragment instrukcji mówi — po raz pierwszy w dziejach Kościoła
katolickiego — o zakazie dopuszczania do ślubów zakonnych i święceń kapłańskich
osób ze skłonnościami do homoseksualizmu lub pederastii („evil tendencies to homo7
sexuality or pederasty”) . Przez czterdzieści lat instrukcja Religiosorum institutio
pozostawała całkowicie nieznana. W 2002 r. przypomniano ją w USA, gdy wybuchł
skandal dotyczący wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne,
o którym opowiada m.in. film Spotlight Toma McCarthy’ego z 2015 r. W innych
krajach, także w Polsce, dokument ten pozostaje do dzisiaj zupełnie nieznany.
Należy zauważyć, że po Soborze Watykańskim II, w dobie rewolucji seksualnej
1968 r., katolicka teologia moralna zaczęła akceptować idee, które wcześniej były
traktowane jako sprzeczne z Magisterium Kościoła i tradycyjną moralnością. Jednym z przejawów tej głębokiej metamorfozy moralnej była zmiana oceny zachowań
homoseksualnych. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku
wielu myślicieli katolickich zaczęło bronić tezy o równorzędności dwóch orientacji
seksualnych: heteroseksualnej i homoseksualnej.
W przypadku katolików mieszkających w krajach języka angielskiego szczególną rolę w zmianie tradycyjnego podejścia do homoseksualizmu odegrało dwóch
amerykańskich duchownych katolickich: Charles Curran (ur. 1934) i Richard
McBrien (1936–2015). Curran opublikował kilkadziesiąt książek teologicznych,
które były adresowane głównie do środowisk akademickich. Natomiast McBrien jest
autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych pisanych z myślą o szerokich kręgach czytelników. McBrien kształtował amerykańską opinię publiczną szczególnie
poprzez własne audycje radiowe i telewizyjne. Curran, McBrien i wielu innych autorów sprawili, że homoseksualizm przestał być traktowany w wielu środowiskach
8
katolickich jako zachowanie sprzeczne z prawem naturalnym i Objawieniem .
Spektakularnym potwierdzeniem tych zmian była postawa i twórczość pisarska
Johna McNeilla (1925–2015), amerykańskiego jezuity, teologa i psychoterapeuty.
9
W 1976 r. McNeill opublikował głośną książkę Kościół a homoseksualizm . W tym
opracowaniu zostało zakwestionowane tradycyjne rozumienie homoseksualizmu
w Kościele katolickim. Po publikacji książki amerykański jezuita dokonał coming
outu i był pierwszym duchownym katolickim, który mówił otwarcie w telewizji
o swojej orientacji homoseksualnej.
7

W języku angielskim kluczowe zdanie brzmi następująco: „Advancement to religious vows
and ordination should be barred to those who are afflicted with evil tendencies to homosexuality or pederasty” (Congregation for Religious 1963, nr 30).
8
Cf. CURRAN 1970; CURRAN 1971; CURRAN 1972; McBRIEN 1980; McBRIEN 1987a;
McBRIEN 1987b.
9
Cf. McNEILL 1976.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

288

ANDRZEJ KOBYLIŃSKI

Mocnym świadectwem zjawiska homoseksualizmu wśród amerykańskich księży
katolickich jest historia arcybiskupa Remberta Weaklanda, który w latach 1977–
2002 rządził archidiecezją Milwaukee w stanie Wisconsin. Przez dziesięciolecia, jako
zakonnik benedyktyński, był jedną z najważniejszych postaci w Kościele amerykańskim. Sprawował także wiele istotnych funkcji kościelnych w wymiarze międzynarodowym — był członkiem watykańskiej komisji ds. reformy liturgicznej po Soborze
Watykańskim II (Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia), jako
Opat-Prymas ogólnoświatowej Konfederacji Benedyktyńskiej był też przez wiele lat
z urzędu Wielkim Kanclerzem Papieskiego Ateneum św. Anzelma w Rzymie.
Na początku obecnego stulecia arcybiskup Rembert Weakland dokonał coming
outu — przyznał publicznie, że jest gejem. Dodał także, że jako duchowny utrzymywał przez kilkadziesiąt lat kontakty seksualne z wieloma partnerami. Co więcej,
w ostatnim okresie Weakland wielokrotnie wyraził publiczną satysfakcję i dumę
ze sposobu przeżywania własnej orientacji homoseksualnej. Emerytowany arcybiskup Milwaukee powiedział o tym bardzo wyraźnie m.in. w swojej książce autobiograficznej z 2009 r., która spotkała się z dużym zainteresowaniem amerykańskiej
10
opinii publicznej .
Warto w tym miejscu dodać, że jednym z najbardziej dramatycznych przejawów kryzysu moralnego Kościoła katolickiego w USA są skutki zarażenia wirusem
HIV, który doprowadził do śmierci wielu księży i zakonników. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęto mówić publicznie, że wielu duchownych homoseksualnych w Stanach Zjednoczonych choruje i umiera na AIDS. Joseph Barone,
psychiatra i specjalista od leczenia tej choroby, który w latach 1983–1993 prowadził
badania wśród kleryków Kolegium Północnoamerykańskiego w Rzymie, stwierdził
w 2000 r., że z powodu AIDS zmarło w drugiej połowie XX w. około tysiąca amery11
kańskich księży .
W 1989 r. amerykański duchowny i socjolog katolicki Andrew Greeley (1928–
2013) wprowadził do domeny publicznej pojęcie „lawendowej mafii” (The Lavender
Mafia). Greeley wyraźnie ostrzegał w swoich publikacjach, że kapłaństwo kato12
lickie w USA staje się coraz bardziej zdominowane przez osoby homoseksualne .
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przeprowadzono
w Stanach Zjednoczonych wiele badań socjologicznych dotyczących duchownych
homoseksualnych. Najważniejsi naukowcy amerykańscy zajmujący się tym zagadnieniem to Paul Cameron, Thomas Crangle, Andrew Greeley, Richard Sipe, James

10

Cf. WEAKLAND 2009.
„Joseph Barone, a New Jersey psychiatrist and AIDS expert, puts the number of U.S. priests who
have died at 1,000 — nearly 11 times the rate of the general population. Barone directed an AIDS ministry from 1983 to 1993 for students at North American College in Rome. [...] By the time Barone left
Rome, he had treated about 80 priests with AIDS. Most of them were gay, he said, and contracted the disease through sexual activity” (THOMAS 2016).
12
Cf. GREELEY 1989, s. 13–19.
11
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G. Wolf. Wyniki tych badań zostały opublikowane w wielu książkach i artykułach,
które są od lat dostępne w Internecie. Przeprowadzone badania wykazały, że 30–50%
13
amerykańskich księży katolickich ma orientację homoseksualną .
Wyniki badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii
są cytowane w niektórych publikacjach w języku polskim. Odwołuje się do nich
m.in. Jacek Prusak, polski jezuita i psychoterapeuta. W 2014 r. udzielił on wywiadu
dziennikarzowi „Dużego Formatu” Marcinowi Wójcikowi. Na pytanie, „czy są
jakieś badania mówiące o liczbie homoseksualistów w seminariach”, jezuita z Krakowa udzielił następującej odpowiedzi: „Nie, bo nigdy nie było «woli politycznej»
na ich przeprowadzenie. Są jedynie dane szacunkowe zebrane na podstawie badań
psychologicznego funkcjonowania księży bądź pochodzące z gabinetów psychologicznych. Wynika z nich, że wśród księży jest ok. 30 proc. homoseksualistów. A nie14
którzy mówią, że nawet 50 proc., ale dane te pochodzą z Zachodu” .
Dlaczego wyniki badań różnią się między sobą? Różnice między poszczególnymi badaniami biorą się przede wszystkim stąd, że nie istnieje jedna uniwersalna
definicja orientacji homoseksualnej. Wyniki badań zależą więc od tego, jakie
cechy osobowości zostaną wskazane jako warunek konieczny tego, aby w danym
przypadku mówić o orientacji homoseksualnej. Warto w tym miejscu dodać, że
dane z USA odnoszą się w dużym stopniu także do takich krajów, jak Kanada,
Australia, Nowa Zelandia, Irlandia czy Wielka Brytania. Brak jest wiarygodnych
wyników badań dotyczących wielkości populacji homoseksualnych duchownych
katolickich w państwach Azji, Afryki, Ameryki Południowej czy Europy Środkowej. Wydaje się, że w tej kwestii na przeciwległym biegunie Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Irlandii znajdują się takie kraje, jak Indie, Egipt czy Nigeria,
w których akty homoseksualne są ciągle traktowane jako niezgodne z obowiązującym prawem.
W tym miejscu warto zauważyć, że w 1983 r. ukazało się w Polsce pierwsze
wydanie pionierskiego dzieła, które podejmuje problem homoseksualizmu z perspektywy chrześcijańskiej, uwzględniając najważniejsze opracowania obcojęzyczne.
Chodzi o studium Władysława Szafrańskiego (1908–1996), Homoseksualizm jako
15
problem pastoralno-sądowy . Autor był duchownym katolickim, w latach 1953–
1977 profesorem prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym we
Włocławku. Szafrański poświęcił swoją pracę, liczącą 250 stron, m.in. ludziom
młodym, rodzicom, ale także „moderatorom, spowiednikom szczególnie w Zakładach Zamkniętych z uwagi na niebezpieczeństwo rozszerzania się homoseksualizmu
13

8 grudnia 2016 Thomas Reese — znany amerykański jezuita, pisarz i publicysta — opublikował
swój artykuł na jednym z głównych katolickich portali informacyjnych w USA, „National Catholic Reporter”. Jego zdaniem populacja księży homoseksualnych wynosi od 20 do 60% („Estimates of the number of gays in the priesthood are all over the lot, from 20 percent to 60 percent”; REESE 2016).
14
Zakochany kleryk 2014, s. 9. Cf. OKO 2013, s. 157–172.
15
Cf. SZAFRAŃSKI 1987.
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w sprzyjających okolicznościach i warunkach”16. Opracowanie to nigdy nie zostało
opublikowane jako książka. W 1983 r. przygotowano jedynie 400 egzemplarzy tego
ważnego studium do użytku wewnątrzkościelnego. Podobny nakład miało drugie
wydanie z 1987 r. W konsekwencji dzieło prawnika z Włocławka pozostaje do dzisiaj zasadniczo nieznane.
Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, warto zauważyć, że już na początku lat
osiemdziesiątych minionego stulecia niektórzy biskupi wysyłali do Watykanu pisma
dotyczące oceny orientacji homoseksualnej. W 1985 r. Kongregacja Wychowania
Katolickiego przygotowała Memorandum dla tych biskupów z USA, którzy szukali
rady odnośnie do zasadności udzielania święceń kapłańskich osobom homoseksu17
alnym . Rada rzymskiej dykasterii była następująca: nie udzielać święceń, jeśli
występują akty homoseksualne bądź tego rodzaju orientacja seksualna. Kongregacja
Wychowania Katolickiego wprowadziła rozróżnienie na praktykę (practice), czyli
akty homoseksualne, orientację (orientation) i pokusę (temptation). Dwie pierwsze
formy przeżywania homoseksualizmu zostały uznane przez rzymską dykasterię za
przeciwwskazania do święceń kapłańskich.
2 lutego 1990 Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała Instrukcję zatytułowaną Wskazania dotyczące
formacji w instytutach zakonnych. 10 listopada 1989 papież Jan Paweł II zatwierdził
ten dokument i pozwolił na jego publikację. Instrukcja odniosła się do problemu
tożsamości seksualnej kandydatów do życia zakonnego w następujący sposób:
Mężczyźni i kobiety powinni zdawać sobie sprawę ze specyfiki swej sytuacji
w planie Bożym oraz z oryginalnego wkładu, jaki wnoszą w dzieło zbawienia.
Należy zatem dać przyszłym zakonnikom sposobność do refleksji nad rolą płciowości w Bożym planie stworzenia i zbawienia. W tym kontekście należy ukazywać
i wyjaśniać racje, dla których usuwa się z życia zakonnego osoby nie umiejące
przezwyciężyć swych skłonności homoseksualnych lub twierdzące, że możliwe
jest przyjęcie trzeciej drogi: „życia w nieokreślonym stanie między celibatem
18
a małżeństwem” .

Kluczowe zdanie dotyczące skłonności homoseksualnych zostało różnie sformułowane w oficjalnych tłumaczeniach tego dokumentu. Na przykład wersja polska
i angielska mówią o przezwyciężeniu skłonności homoseksualnych (to overcome
homosexual tendencies), natomiast w tłumaczeniu włoskim i hiszpańskim jest mowa
o panowaniu nad skłonnościami homoseksualnymi (padroneggiare le tendenze
omosessuali; dominar tendencias homosexuales). To bardzo głęboka różnica znaczeniowa, mająca poważne konsekwencje praktyczne. Czym innym jest przezwyciężenie skłonności homoseksualnych, a czym innym panowanie nad skłonnościami
16
17
18

SZAFRAŃSKI 1987, s. 10.
Cf. CONGREGATION FOR CATHOLIC EDUCATION 1985.
KONGREGACJA DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO 1990, nr 39.
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homoseksualnymi, które oznacza najczęściej niepodejmowanie aktywności seksualnej o charakterze homoseksualnym.
Charakterystyczne dla drugiej połowy XX w. nowe podejście do ludzkiej seksualności, akceptujące homoseksualizm, zadomowiło się w bardzo wielu seminariach i zakonach Kościoła katolickiego w wielu krajach świata. W konsekwencji
przełożeni i wychowawcy zaczęli się skupiać w swojej pracy na kwestii czystości
seksualnej kleryków i nowicjuszy, rozumianej jako niepodejmowanie aktów seksualnych, oraz na ich zdolności do życia w celibacie, nie wnikając w orientację seksualną swoich wychowanków. W tym okresie homoseksualizm jako tendencja i cecha
osobowości nie był de facto postrzegany jako przeszkoda dla święceń kapłańskich
i życia zakonnego.
Opisując klimat dominujący w seminariach diecezjalnych i zakonnych pod koniec
ubiegłego stulecia, polski jezuita Dariusz Kowalczyk stwierdził na łamach tygodnika
„Wprost” w 2002 r., że za przeszkodę do święceń kapłańskich były wówczas uznawane jedynie akty homoseksualne, a nie sama tendencja homoseksualna. Kandydat
do święceń kapłańskich czy życia zakonnego mógł spokojnie przedstawić przełożonym własną orientację homoseksualną, której nie towarzyszyła aktywność seksualna.
Orientacja nie stanowiła przeszkody, aby zostać księdzem lub zakonnikiem.
Niejasny — pisał Dariusz Kowalczyk — pozostaje stosunek Kościoła do ujawniających się niekiedy wśród kleryków skłonności homoseksualnych. Jedni twierdzą, że jeśli osoba homoseksualna pragnie zostać księdzem i szczerze chce przyjąć
wszelkie wymagania związane z tym stylem życia, to nie ma powodu, aby z góry
uznawać ją za niezdolną do kapłaństwa. Inni uważają, że homoseksualiści — mimo
dobrych chęci — nie nadają się do życia w celibacie, ponieważ przebywając zasadniczo w środowisku męskim, narażeni są na nieustanne pokusy, którym prędzej czy
później ulegną. Praktyka w wielu seminariach wydaje się taka, że za dyskwalifikujące uważa się czyny homoseksualne, nie zaś skłonności, do których można się
19
szczerze przyznać .
PRZEKROCZENIE RUBIKONU W 1996 R.

Memorandum Kongregacji Wychowania Katolickiego z 1985 r. skierowane do niektórych biskupów amerykańskich nie stanowiło oficjalnego dokumentu, który miałby
jakąkolwiek moc wiążącą. Była to jedynie sugestia, udzielenie pewnej rady. Rubikon
został przekroczony dopiero w 1996 r., gdy Kongregacja Wychowania Katolickiego
otrzymała oficjalne polecenie od kardynała Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, dotyczące przygotowania dokumentu rozstrzygającego dla całego
Kościoła katolickiego trudną kwestię przyjmowania do seminariów kandydatów
homoseksualnych i udzielania im święceń kapłańskich.

19

KOWALCZYK 2002, s. 68.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

292

ANDRZEJ KOBYLIŃSKI

O pracach prowadzonych nad tym dokumentem dowiedziałem się dwa lata
później, gdy w 1998 r. uczestniczyłem w Rzymie w Kursie Formacyjnym o nazwie
Cursus diuturnae culturae pro seminariorum institutoribus, zorganizowanym przez
Stolicę Apostolską dla wykładowców seminariów duchownych. W ramach tego
szkolenia mogłem słuchać m.in. wykładu kardynała Josepha Ratzingera, ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Jednym z prelegentów był także kardynał
Pio Laghi — prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, której wówczas podlegały seminaria duchowne na całym świecie.
Do uczestników kursu przemawiał także kardynał Darío Castrillón Hoyos,
pochodzący z Kolumbii prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, który mówił
m.in. o wielkim problemie pedofilii w Kościele katolickim. Kardynał Hoyos potwierdził moją wcześniejszą wiedzę na ten temat, którą zdobyłem w 1993 r., gdy pracowałem duszpastersko w jednej z angielskich parafii w północnej części Londynu przy
Euston Station.
Z rzymskiego szkolenia wyniosłem swego rodzaju „polecenie służbowe” przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, aby poważnie potraktować problem pedofilii i kwestię tożsamości seksualnej kandydatów do kapłaństwa. Po powrocie rozpocząłem
pracę jako wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.
W latach 1999–2004 byłem tam także prorektorem ds. wychowawczych. Od jesieni
1998 r. — mimo różnych form sprzeciwu — zgodnie z moją wiedzą i sumieniem
poruszałem problem molestowania seksualnego osób nieletnich przez księży oraz
dążyłem do tego, aby kwestię tożsamości seksualnej alumnów uczynić ważnym elementem przygotowania do kapłaństwa. W pewnym sensie zderzyłem się z wielką
górą lodową. Na przełomie XX i XXI w. tego rodzaju zagadnienia były tematem tabu
w Kościele katolickim w Polsce. Dokument Konferencji Episkopatu Polski zawierający wytyczne, jak reagować w przypadku wykorzystywania seksualnego osób nieletnich przez duchownych — po akceptacji Stolicy Apostolskiej — wszedł w życie
dopiero w 2015 r.
Warto zauważyć, że od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
problem homoseksualizmu w Kościele katolickim zaczął się pojawiać w mediach
na całym świecie. W 1994 r. na ekrany kin wszedł film Ksiądz angielskiej reżyserki Antonii Bird, który podejmuje problem homoseksualizmu księży katolickich. W tym okresie swoje badania nad duchownymi homoseksualnymi prowadził
w Rzymie Edwin Thomas. Ten niemiecki socjolog poddał analizie 64 świadectwa duchownych homoseksualnych (kleryków, księży i zakonników) w wieku od
22 do 40 lat. Thomas opublikował szokujące wyniki swoich badań w książce oraz
20
kilku artykułach . Wnioski płynące z tych publikacji były szeroko komentowane
21
m.in. w prasie włoskiej .

20
21

Cf. THOMAS 1992.
Cf. ACCATTOLI 1992.
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W połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dotyczące sporu o homoseksualizm w Kościele katolickim. Od 17 lipca do
8 sierpnia 1995 w Caleruega w Portugalii (miejsce narodzin św. Dominika Guzmána)
obradowała Kapituła Generalna zakonu dominikanów. W trakcie tego spotkania
delegatów z całego świata podjęto decyzję, że ślub czystości powinien odnosić się do
wszystkich współbraci jakiejkolwiek orientacji seksualnej. Było to de facto oficjalne
potwierdzenie nowego podejścia do homoseksualizmu, jakie zwyciężyło po Soborze Watykańskim II. Timothy Radcliffe, generał dominikanów w latach 1992–2001,
napisał w 1998 r. w liście do ogólnoświatowej wspólnoty dominikańskiej następujące słowa: „Kapituła Generalna w Caleruega potwierdziła, że wymaganie życia
w czystości odnosi się do wszystkich współbraci jakiejkolwiek orientacji seksualnej,
dlatego też nikt nie może być wykluczony z tego powodu. W Caleruega mieliśmy
22
na ten temat wielką dyskusję i jestem pewien, że będzie ona dalej trwać” . Radcliffe w wielu swoich publicznych wystąpieniach wypowiadał się zdecydowanie za
kapłaństwem i ślubami zakonnymi osób homoseksualnych.
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA 2005 R.

W 2002 r. na temat homoseksualizmu jako przeszkody do święceń kapłańskich
23
wypowiedziała się Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów . W opinii tej watykańskiej dykasterii w Kościele katolickim powinna obowiązywać bardzo jasna zasada: „Święcenia diakonatu lub prezbiteratu osób homoseksualnych lub
ze skłonnością homoseksualną są absolutnie niegodne polecenia i nieroztropne oraz,
z duszpasterskiego punktu widzenia, bardzo ryzykowne. Dlatego osoba homoseksualna lub ze skłonnością homoseksualną nie jest godna tego, aby przyjąć sakrament
24
święceń kapłańskich” .
W lutym 2005 r. — jeszcze w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II — na sesji
plenarnej Kongregacji Wychowania Katolickiego została przyjęta treść kilkustronicowego dokumentu, który był redagowany od roku 1996. Ostatecznie 31 sierpnia
2005 Benedykt XVI zatwierdził jego wersję końcową i nakazał publikację. Oficjalny
tytuł brzmi następująco: Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania
w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania
25
ich do seminariów i dopuszczania do święceń . W ten sposób homoseksualizm jako
skłonność i rodzaj osobowości został uznany za przeszkodę do święceń kapłańskich
i życia zakonnego. Dokument promulgowany 4 listopada 2005 stwierdza:

22
23
24
25

RADCLIFFE 1998.
Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO 2002.
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO 2002.
Cf. KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 2005.
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Głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne, które spotykane są wśród pewnej liczby mężczyzn i kobiet, są także obiektywnie nieuporządkowane oraz, dla
nich samych, często stanowią próbę. Osoby takie trzeba przyjmować z szacunkiem
i wrażliwością. Powinno się unikać wszelkich oznak niesprawiedliwej dyskryminacji w stosunku do nich. Są one powołane do wypełnienia woli Bożej w swym życiu
i do włączenia w ofiarę Krzyża Pańskiego trudności, których mogą doświadczać.
W świetle takiego nauczania, niniejsza Kongregacja, w porozumieniu z Kongregacją Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, uważa za konieczne oświadczyć
wyraźnie, że Kościół, głęboko szanując osoby, których dotyczy ten problem, nie
może dopuszczać do seminarium ani do święceń osób, które praktykują homoseksualizm, wykazują głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspierają
tzw. kulturę gejowską26.

Nowym elementem dokumentu jest odrzucenie rozróżnienia na homoseksualizm czynny i bierny, które pojawia się bardzo często w opracowaniach wielu teologów katolickich. Nowe kryterium podziału, wprowadzone w 2005 r., to skłonności
homoseksualne przejściowe, występujące najczęściej w wieku młodzieńczym, oraz
skłonności homoseksualne głęboko zakorzenione, stanowiące część osobowości
i stylu życia człowieka. Ten drugi rodzaj tendencji homoseksualnej został uznany za
przeszkodę do święceń kapłańskich i życia zakonnego. Dlaczego?
Ponieważ osoby ze skłonnością homoseksualną głęboko zakorzenioną „w istocie, znajdują się w sytuacji, która poważnie uniemożliwia im poprawną relację do
mężczyzn i kobiet. Nie można w żaden sposób zignorować negatywnych konsekwencji mogących zrodzić się na skutek święceń osób o głęboko zakorzenionych
27
tendencjach homoseksualnych” . Jak należy traktować tendencje homoseksualne,
które są jedynie wyrazem przejściowego problemu, takiego jak niezakończony
jeszcze proces dorastania? W procesie przygotowania do kapłaństwa „takie tendencje muszą być wyraźnie przezwyciężone przynajmniej trzy lata przed święce28
niami diakonatu” .
Warto w tym miejscu dodać, że instrukcji watykańskiej z 4 listopada 2005 towarzyszył list kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Wychowania
Katolickiego, adresowany do wszystkich biskupów i przełożonych zakonnych na
całym świecie. W liście zostało przekazane stanowisko Stolicy Apostolskiej sugerującej, że księża homoseksualni nie powinni sprawować jakichkolwiek funkcji
w seminariach duchownych. Wydaje się, że nie istnieje polska wersja tego dokumentu.
Watykański zakaz udzielania święceń kapłańskich kandydatom homoseksualnym spotkał się z otwartym lub milczącym sprzeciwem wielu środowisk katolickich na całym świecie. Jeśli chodzi o krytykę tego dokumentu wyrażoną publicznie,
26
27
28

KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 2005, nr 2.
KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 2005, nr 2.
KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 2005, nr 2.
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można wskazać przykład episkopatów Belgii, Francji, Holandii czy Szwajcarii, które
oficjalnie poinformowały, że dojrzały psychicznie homoseksualista, deklarujący
chęć życia w celibacie, może być księdzem. Podobną opinię wyraziła Rada Przełożonych Zakonów Męskich w USA, która stwierdziła, że nie wolno dyskryminować
pobożnych duchownych homoseksualnych, którzy są oddani pracy duszpasterskiej
i żyją w czystości seksualnej. Z kolei brytyjski kardynał Cormac Murphy O’Connor
(1932–2017) tłumaczył opinii publicznej, że zakaz udzielania święceń kapłańskich
powinien dotyczyć wyłącznie osób silnie uzależnionych od rozerotyzowanej „kultury gejowskiej”.
SPÓR O HOMOSEKSUALIZM W LATACH 2008–2016

20 maja 2008, po licznych głosach krytyki i sprzeciwu wobec Instrukcji z 2005 r.,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Tarcisio Bertone, wystosował (zaaprobowany przez papieża) list do biskupów świata w formie „reskryptu z audiencji”
(rescriptum ex audientia). W tym dokumencie stwierdzono jednoznacznie, że postanowienia instrukcji z 2005 r. należy stosować we wszystkich seminariach i domach
formacji do kapłaństwa, także tych znajdujących się w kompetencji Kongregacji
dla Kościołów Wschodnich, Kongregacji Ewangelizacji Narodów oraz Kongregacji
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Oznacza to, że również do seminariów zakonnych i seminariów na terenach
misyjnych Azji, Afryki czy Ameryki Południowej nie wolno dopuszczać osób, które
praktykują homoseksualizm, wykazują tendencje homoseksualne lub wspierają tzw.
kulturę gejowską. Święcenia kapłańskie powinny być udzielane wyłącznie dojrzałym osobowościowo mężczyznom heteroseksualnym. List Sekretarza Stanu Stolicy
Apostolskiej zakwestionował przede wszystkim stanowisko tych środowisk katolickich, które twierdziły, że instrukcja z 2005 r. nie dotyczy seminariów zakonnych
i seminariów diecezjalnych na terenach misyjnych.
Kongregacja Wychowania Katolickiego wydała 31 października 2008 kolejny
dokument dotyczący przygotowania kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego,
Zasady korzystania z dorobku psychologii w procesie przyjmowania kandydatów
29
i ich formacji do kapłaństwa . Warto w tym miejscu podkreślić, że prace nad tym
29

Cf. KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 2008. 31 października 2008 w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej miała miejsce oficjalna prezentacja tego dokumentu. Odpowiadając
na pytania dziennikarzy, kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, wypowiedział się w bardzo mocnych słowach na temat braku możliwości pogodzenia homoseksualizmu z kapłaństwem w Kościele katolickim. W oryginalnej wersji włoskiej ten fragment brzmi następująco: „Un candidato al sacerdozio con una radicata tendenza omosessuale non può entrare
in seminario anche se non pratica l’omosessualità: non perché commette peccato, ma perché
l’omosessualità è una devizione, un’irregolarità, una ferita per poter esercitare il sacerdozio, che consiste nell’essere un padre spirituale e nel sapersi relazionare con gli altri” (BARTOLINI 2008).
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

296

ANDRZEJ KOBYLIŃSKI

dokumentem trwały ponad 30 lat. To absolutny rekord w dziejach Kościoła. Niezwykle długi okres pracy nad tą instrukcją potwierdza złożoność poruszanej w niej
problematyki. Dokument został ostatecznie zaaprobowany przez Benedykta XVI
29 czerwca 2008. Instrukcję zaprezentowano wcześniej na sesji plenarnej Kongregacji Wychowania Katolickiego. Za przyjęciem wersji ostatecznej oddano 28 głosów,
jeden głos był na „nie”. Dokument z 2008 r. zdecydowanie zaostrzył zakaz przyjmowania do seminariów kleryków homoseksualnych.
Instrukcja z 2005 r. mówi o głęboko zakorzenionych tendencjach homoseksualnych oraz o tendencjach homoseksualnych jako problemie przejściowym. Według
zapisów tego dokumentu, jeśli u kleryka występuje tendencja homoseksualna przejściowa, powinna ona ustąpić najpóźniej trzy lata przed święceniami diakonatu.
W praktyce oznaczało to, że nad tendencją homoseksualną przejściową można
pracować w seminarium na pierwszych latach studiów, aby ją ostatecznie przezwyciężyć. W konsekwencji — zgodnie z instrukcją z 2005 r. — taka tendencja nie uniemożliwiała wstąpienia do seminarium czy zakonu, ale powinna zniknąć w trakcie
formacji seminaryjnej najpóźniej trzy lata przed diakonatem.
Instrukcja z 2008 r. zdecydowanie zaostrzyła interpretację tej kwestii — osoba
z tendencją homoseksualną o charakterze przejściowym nie powinna być w ogóle
przyjmowana do seminarium i zakonu. Kandydat z taką skłonnością powinien rozwiązać swój problem przed wstąpieniem do seminarium, a nie w trakcie przygotowania do kapłaństwa.
Koniecznym jest to, by już od momentu, w którym kandydat zgłasza się do seminarium, wychowawca mógł dokładnie zapoznać się z jego osobowością, posiadanymi
możliwościami i uzdolnieniami, jak również ewentualnymi urazami, oceniając ich
naturę i stopień intensywności. [...] Gdyby zachodziła konieczność podjęcia terapii, to odpowiednia terapia powinna mieć miejsce przed przyjęciem kandydata do
30
seminarium czy innego domu formacyjnego .

Zgodnie z tym dokumentem, jeśli tego rodzaju trudności pojawią się już na drodze życia seminaryjnego czy zakonnego, należy przerwać proces formacji i skierować danego kleryka na odpowiednią terapię poza seminarium duchownym.
Przerwanie procesu formacji powinno nastąpić wtedy, gdy kandydat, pomimo
własnego zaangażowania, a także pomocy psychologa czy psychoterapeuty, nadal
przejawia niezdolność do stawienia czoła w realistyczny sposób własnej poważnej
niedojrzałości (silna zależność emocjonalna, wyraźny brak wolności w relacjach
międzyludzkich, nadmierna sztywność charakteru, brak uczciwości, niepewna
31
orientacja seksualna, głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne, itp.) .

30
31

KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 2008, nr 8.
KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 2008, nr 10.
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Dokumenty Kongregacji Wychowania Katolickiego z 2005 i 2008 r. określiły nowe stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie relacji istniejącej między
kapłaństwem i homoseksualizmem. Jakie jest znaczenie doktrynalne tych instrukcji watykańskich? Czy są one częścią depozytu wiary, określonego przez Urząd
Nauczycielski Kościoła? W grudniu 2005 r. wypowiedział się w tej sprawie Teolog
Domu Papieskiego, kardynał Georges Marie Cottier, który stwierdził bardzo jednoznacznie, że dokumenty Kongregacji Wychowania Katolickiego — mając aprobatę
i nakaz publikacji biskupa Rzymu — stanowią część Magisterium Kościoła i zawie32
rają w sobie władzę i autorytet samego papieża .
Do zakazu udzielania święceń kapłańskich kandydatom, którzy praktykują
homoseksualizm, wykazują głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub
wspierają tzw. kulturę gejowską nawiązał latem 2010 r. Benedykt XVI w rozmowie
z niemieckim dziennikarzem Peterem Seewaldem:
Homoseksualizm jest nie do pogodzenia z powołaniem kapłańskim. Wtedy bowiem
także celibat traci sens jako wyrzeczenie. Byłoby wielkim niebezpieczeństwem,
gdyby celibat stawał się powodem wchodzenia w stan kapłański ludzi, którzy i tak
nie chcą się ożenić, gdyż w końcu ich stosunek do mężczyzny i kobiety jest zniekształcony, zakłócony. [...] Dobór kandydatów na księży musi być dlatego bardzo
staranny. Musi panować tu najwyższa uwaga, aby nie doszło do pomyłki i w końcu
bezżenność kapłanów nie była utożsamiona z tendencjami do homoseksualizmu33.

Do problemu księży homoseksualnych odniósł się także papież Franciszek, nie
podejmując expressis verbis kwestii zakazu udzielania święceń kapłańskich kandydatom homoseksualnym. Papież z Argentyny spotkał się 6 czerwca 2013 w Rzymie z przedstawicielami Konfederacji Zakonników i Zakonnic Ameryki Łacińskiej
i Karaibów. W trakcie tej audiencji papież Bergoglio wypowiedział bardzo ostre
słowa na temat problemu duchownych homoseksualnych w Watykanie.
Do tej wypowiedzi papieża Franciszka nawiązał Peter Seewald w rozmowie
z emerytowanym papieżem Benedyktem XVI przeprowadzonej wiosną 2016 r.
Papież Ratzinger, odpowiadając na pytanie dotyczące istnienia lobby duchownych
homoseksualnych w Watykanie, wypowiedział następujące słowa: „Doniesiono mi
o takiej zbiorowości, która wkrótce została rozwiązana. Wspomniano o tym w raporcie komisji trójstronnej, która ustaliła istnienie jednej grupy liczącej cztery czy pięć
34
osób” . Warto w tym miejscu dodać, że, komentując tę wypowiedź emerytowanego
papieża Benedykta XVI na antenie radia RMF 7 października 2016, o homoseksualizmie duchownych katolickich mówił w bardzo stanowczych słowach arcybiskup
Henryk Hoser. Wydaje się, że była to pierwsza tego rodzaju publiczna wypowiedź
biskupa katolickiego w Polsce.
32
33
34

Cf. COTTIER 2005.
BENEDYKT XVI, SEEWALD 2011, s. 160–161.
BENEDYKT XVI, SEEWALD 2016, s. 267.
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Zakaz udzielania święceń kapłańskich kandydatom homoseksualnym został
ponownie potwierdzony przez Stolicę Apostolską pod koniec 2016 r. Tym razem
głos w sprawie zabrała Kongregacja ds. Duchowieństwa, ponieważ w styczniu
2013 r. Benedykt XVI przeniósł kompetencje dotyczące formacji alumnów seminariów duchownych z Kongregacji Wychowania Katolickiego do tejże Kongregacji. 8 grudnia 2016 ta właśnie dykasteria ogłosiła nowy dokument, Dar powołania
do kapłaństwa, który stanowi zbiór podstawowych zasad formacji kapłańskiej
w Kościele katolickim na całym świecie (Ratio fundamentalis institutionis
sacerdotalis).
Dokument z 2016 r. zastąpił poprzednie wydanie Ratio fundamentalis z 1970,
które zostało uzupełnione w 1985 r. W najnowszej wersji zasad dotyczących przygotowania do święceń kapłańskich podjęto m.in. problem skłonności homoseksualnych
kleryków. Dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa z 2016 r. potwierdził zakaz
zawarty w instrukcji Kongregacji Wychowania Katolickiego z 2005 r. udzielania
święceń kapłańskich osobom, które praktykują homoseksualizm, wykazują głęboko
35
zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspierają tzw. kulturę gejowską .
Jeśli chodzi o reakcje w Kościele katolickim w Polsce na publikację trzech
instrukcji watykańskich z 2005, 2008 i 2016 r., wydaje się, że dokumenty te nie
spotkały się z szerszym zainteresowaniem. W naszym kraju problemy, których
dotyczą, nie są przedmiotem merytorycznych analiz w książkach, artykułach, projektach badawczych czy podczas konferencji naukowych. W tym kontekście dużą
wartość poznawczą ma jedna z wypowiedzi arcybiskupa Józefa Michalika, w latach
2004–2014 przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Opinia arcybiskupa
Michalika na temat instrukcji watykańskiej z 2005 r. została wyrażona w rozmowie
z Grzegorzem Górnym i Tomaszem Terlikowskim, która ukazała się w 2011 r. jako
książka Raport o stanie wiary.
Górny i Terlikowski postawili rozmówcy pytanie:
Jak Ksiądz Arcybiskup rozumie tę instrukcję? Część teologów uznaje ją za czysto prawną, przyjmując, że chodzi w niej o to, by na razie unikać niebezpiecznych sytuacji, inni uważają, że sprawa jest głębsza i trzeba ją wiązać z faktem, iż
homoseksualista nie może być w pełni dojrzałym mężczyzną, co oznacza też, że
nie może być dobrym kapłanem. Które z tych dwu podejść jest Księdzu Arcybiskupowi bliższe?36.

Arcybiskup Józef Michalik udzielił następującej odpowiedzi:
Nie mam wątpliwości, że Kościół nie chce dyskwalifikować osób o skłonnościach
homoseksualnych. Sam Jezus mówił, że niektórzy ludzie rodzą się niezdolni do
małżeństwa. I takie są wobec nich plany Boże. Kościołowi chodzi jednak o wierność prawu naturalnemu i prawu Bożemu. Dlatego Kościół nigdy nie może zgo35
36

Cf. KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA 2016, nr 199–201.
MICHALIK, GÓRNY, TERLIKOWSKI 2011, s. 92.
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dzić się na grzech. W tym przypadku wybór drogi kapłańskiej nie jest zamknięty
z powodu samej skłonności, lecz niezdolności pójścia drogą czystości. Zawsze
otwarte pozostaje pytanie, jakie są motywacje osób homoseksualnych czy heteroseksualnych, które decydują się na kapłaństwo37.
HOMOSEKSUALIZM — EFEBOFILIA — PEDOFILIA

Spór o relację istniejącą między homoseksualizmem i kapłaństwem w Kościele
katolickim dotyczy także niezwykle trudnych pytań związanych z dramatem pedofilii i efebofilii osób duchownych. Badania prowadzone w wielu krajach wykazały
jednoznacznie, że większość przypadków wykorzystywania seksualnego osób nieletnich w Kościele katolickim dotyczy księży homoseksualnych. W Stanach Zjednoczonych aż 90% tego rodzaju przypadków wśród księży dotyczy efebofilii, natomiast
jedynie 10% pedofilii. „Takie dane potwierdził w 2010 r. kardynał Tarcisio Bertone,
były Sekretarz Stanu i druga osoba po papieżu w Kościele katolickim, a także ks.
38
Federico Lombardi, dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego” . Efebofilia oznacza
skłonność seksualną dorosłych mężczyzn do młodych chłopców w wieku 12–17 lat.
Pedofilia to molestowanie seksualne dzieci poniżej tej granicy wieku.
Oczywiście należy stanowczo podkreślić, że w żaden sposób nie wolno utożsamiać ze sobą problemu duchownych homoseksualnych ze zjawiskiem pedofilii czy
efebofilii. To dwa odrębne zagadnienia, których czasami nie odróżnia się od siebie
w debacie publicznej. Czym innym jest pytanie filozoficzne i teologiczne dotyczące
relacji homoseksualizmu do kapłaństwa, a czym zupełnie innym moralny dramat
molestowania seksualnego osób nieletnich przez księży. W związku z tym, że te dwa
problemy w pewnym obszarze spotykają się jednak ze sobą, warto zapytać, w jaki sposób rozwinął się w Kościele katolickim proceder wykorzystywania seksualnego dzieci.
W wielu krajach (Australia, Belgia, Holandia, Irlandia, Kanada, USA itd.) problem zaczął narastać w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wśród wielu
przyczyn należy z pewnością wymienić wpływ rewolucji obyczajowej lat sześćdzie39
siątych ubiegłego stulecia . Jednym z jej liderów był niemiecko-amerykański filozof
i socjolog Herbert Marcuse (1898–1979). Marcuse, jako jeden z najbardziej znanych
przedstawicieli filozoficznej Szkoły Frankfurckiej, nakreślił w swoich dziełach wizję
nowego społeczeństwa, w którym dokona się reinterpretacja tradycyjnej moralności.
Nowa moralność oznaczała zmianę podejścia m.in. do homoseksualizmu i relacji
seksualnych między osobami dorosłymi i dziećmi.
37

MICHALIK, GÓRNY, TERLIKOWSKI 2011, s. 92–93.
KOBYLIŃSKI 2016c. „Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che la Chiesa ha più problemi
con gli omosessuali che con i pedofili. Non c’è legame tra il celibato e la pedofilia, preso atto che tra
i preti sposati protestanti ci sono più pedofili che fra i sacerdoti cattolici” (KOBYLIŃSKI 2017d, s. 76).
Cf. KOBYLIŃSKI 2016a.
39
Cf. KOBYLIŃSKI 2016b.
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Wydaje się, że w drugiej połowie XX w. w wielu krajach zachodnich nastąpiło
swego rodzaju sprzężenie zwrotne: z jednej strony rewolucja seksualna i gwałtowny
proces sekularyzacji stworzyły podatny grunt dla rozwoju pedofilii, z drugiej — dramat seksualnego wykorzystywania dzieci przyczynił się do jeszcze głębszego rozpadu tradycyjnej religijności. Badania socjologiczne prowadzone w ostatnich latach
potwierdzają umieranie katolicyzmu i chrześcijaństwa w wielu krajach zachodnich.
Jedną z ważnych przyczyn tego procesu jest niewątpliwie skandal pedofilii i nega40
tywne skutki rewolucji obyczajowej .
Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, pionierskie badania nad fenomenem wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży rozpoczął w 1984 r. amerykański dziennikarz i publicysta Jason Berry. Owocem jego wieloletnich analiz była książka I nie
wódź nas na pokuszenie. Księża katoliccy i seksualne wykorzystywanie dzieci, która
41
ukazała się w 1992 r. Jedną z ważnych odpowiedzi na narastające zjawisko pedofilii była zorganizowana w Chicago 16–18 września 1992 pierwsza poważna konferencja naukowa, poświęcona wykorzystywaniu seksualnemu osób nieletnich przez
księży katolickich. W obradach wzięło udział ok. 400 uczestników. Głównym organizatorem tego przełomowego wydarzenia było Stowarzyszenie VOCAL (Victims
of Clergy Abuse Linkup), do którego już wtedy należało ok. 3 tys. ofiar wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych katolickich.
Jaka jest skala pedofilii wśród księży i zakonników w Kościele katolickim?
O dokładnych danych można mówić jedynie w kilku krajach, w których powstały
całościowe raporty, poprzedzone długimi latami badań. Prawdziwą kopalnią wiedzy
jest w tym zakresie publikacja w języku angielskim — John Jay Report. To obszerny
raport amerykański z 2004 r. liczący prawie 300 stron. W Stanach Zjednoczonych,
po dramatycznym kryzysie w roku 2002 władze Kościoła podjęły decyzję o poddaniu wnikliwej ocenie wszystkich duchownych katolickich pracujących w USA
w latach 1950–2002. W tym celu powołano specjalny zespół badawczy złożony
z prokuratorów, prawników, psychologów i policjantów. W badanym okresie pracowało w Stanach Zjednoczonych 100 tys. księży i zakonników. O różne formy molestowania seksualnego dzieci w latach 1950–2002 oskarżono 4392 osoby duchowne,
czyli 4,39%.
Kościół katolicki w USA wypłacił ofiarom nadużyć seksualnych już ponad cztery
miliardy dolarów. Z tego powodu zbankrutowało 13 diecezji. Trudno zmierzyć
skalę cierpienia ofiar. Warto w tym miejscu dodać, że księża pedofile w Stanach
Zjednoczonych to bardzo mała część ogromnego zjawiska molestowania seksualnego dzieci. W USA księża katoliccy stanowią zaledwie 0,03% wszystkich przypadków seksualnego wykorzystywania osób nieletnich. Na 10.000 wszystkich
oskarżonych o takie czyny przypada trzech księży katolickich42.
40
41
42

Cf. KOBYLIŃSKI 2017a.
Cf. BERRY 1992.
KOBYLIŃSKI 2017c, s. 46.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

HOMOSEKSUALIZM I KAPŁAŃSTWO W KOŚCIELE KATOLICKIM NA PRZESTRZENI WIEKÓW

301

W kwestii walki z pedofilią w Kościele katolickim należy podkreślić wielką
rolę Benedykta XVI. Zasługi papieża Ratzingera na tym polu uznają nawet jego najwięksi wrogowie. Trudno przecenić znaczenie wprowadzonych nowych kościelnych
regulacji prawnych, kilkuset papieskich wypowiedzi na temat dramatu seksualnego
wykorzystywania osób nieletnich, budzenia nowej świadomości moralnej. Podczas
podróży apostolskich Benedykt XVI spotykał się z ofiarami księży pedofilów. Z pewnością do historii przejdzie specjalny list, napisany osobiście przez papieża w 2010 r.
do katolików w Irlandii. W tym kraju skandal pedofilii doprowadził w dużym stop43
niu do demontażu Kościoła katolickiego .
6–9 lutego 2012 na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie odbyło
się sympozjum „Ku uzdrowieniu i odnowie”. Konferencja naukowa została zorganizowana na polecenie papieża Ratzingera. Było to pierwsze w dziejach Kościoła
katolickiego sympozjum międzynarodowe dla biskupów i przełożonych zakonnych
na temat seksualnego wykorzystywania osób nieletnich. Materiały z tej konferen44
cji ukazały się w wersji książkowej m.in. w języku polskim . Celem sympozjum
„było umożliwienie biskupom, przełożonym zakonnym i innym osobom zajmującym odpowiedzialne stanowiska w Kościele dokonania szczerego rachunku sumienia, którego domaga się papież. Miało ono również stanowić zachętę do kościelnej
45
i indywidualnej odnowy” .
Rzymska konferencja wytyczyła nowe kierunki działań w walce z plagą pedofilii nie tylko w Kościele katolickim, lecz także we wszystkich instytucjach i środowiskach, w których dochodzi do wykorzystywania seksualnego dzieci. Jednym
z praktycznych owoców tego sympozjum było stworzenie przez Papieski Uniwersytet Gregoriański Centrum Ochrony Dzieci (Center for Child Protection). W latach
2012–2014 nowa jednostka funkcjonowała w Monachium (na etapie pilotażowym),
natomiast od lutego 2015 r. jej stałą siedzibą jest Papieski Uniwersytet Gregoriański
w Rzymie.
Centrum prowadzi szeroko zakrojoną działalność badawczą, edukacyjną, szkoleniową itp. Jednostka wypracowuje standardy ochrony dzieci i skuteczne metody
walki z pedofilią. 3–6 października 2017 Centrum Ochrony Dzieci zorganizowało
pierwszy w historii kongres naukowy o charakterze globalnym, zatytułowany „Godność dziecka w świecie digitalnym”. Sympozjum zostało poświęcone nowym formom pedofilii i pornografii dziecięcej w świecie cyfrowym. W spotkaniu wzięło
udział 150 uczestników ze wszystkich kontynentów, m.in. przedstawiciele największych na świecie przedsiębiorstw z branży technologii informacyjnych (Microsoft,
Facebook, Google), naukowcy, eksperci, działacze organizacji pozarządowych, politycy, funkcjonariusze organów ścigania, pracownicy służb porządkowych i wymiaru
sprawiedliwości, przedstawiciele różnych religii.
43
44
45

Cf. KOBYLIŃSKI 2017b, s. 65.
Cf. Ku uzdrowieniu i odnowie 2012.
Ku uzdrowieniu i odnowie 2012, s. 7.
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Walkę papieża Ratzingera z plagą molestowania seksualnego dzieci kontynuuje
jego następca na Stolicy Piotrowej. W 2014 r. papież Franciszek powołał Papieską
Komisję ds. Ochrony Nieletnich, której głównym celem statutowym jest wykorzenienie pedofilii i efebofilii z Kościoła, rodzin i społeczeństw oraz wprowadzenie
w życie odpowiednich programów ochrony nieletnich przed różnymi formami molestowania seksualnego — dobro ofiar powinno zawsze stać na pierwszym miejscu.
Inną ważną inicjatywą jest zaostrzenie kar w stosunku do biskupów i przełożonych
zakonnych, którzy nie reagują w sposób odpowiedni na przypadki pedofilii wśród
swoich podwładnych.
4 czerwca 2016 został opublikowany list apostolski papieża Franciszka zatytułowany Jak kochająca matka (Come una madre amorevole). Dokument wprowadził
rewolucyjną zmianę w kwestii odpowiedzialności służbowej biskupów, eparchów
katolickich Kościołów wschodnich i innych duchownych sprawujących władzę
w Kościele lokalnym, za niepodejmowanie działań w razie stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć wobec nieletnich. Nowe przepisy weszły w życie 5 września 2016.
Kluczowy fragment tego dokumentu brzmi następująco:
§ 2. Biskup diecezjalny lub eparcha może zostać usunięty tylko wtedy, gdy obiektywnie okaże się, że w bardzo poważnym stopniu nie wykazał się sumiennością,
wymaganą od jego urzędu duszpasterskiego, nawet jeśli nie było w tym jego poważnej winy moralnej. § 3. W przypadku nadużyć wobec nieletnich lub dorastających
wystarczy, jeśli był to poważny brak sumienności. § 4. Z biskupem diecezjalnym
lub eparchą są zrównani wyżsi przełożeni instytutów zakonnych i stowarzyszeń
życia apostolskiego na prawie papieskim46.
PODSUMOWANIE

Przez 2000 lat nie było w Kościele katolickim formalnego zakazu kapłaństwa mężczyzn homoseksualnych. Zwrot nastąpił w 2005 r. Rewolucyjny charakter tej zmiany
polega na tym, że za przeszkodę do święceń kapłańskich zostały oficjalnie uznane nie
tylko akty homoseksualne, lecz także sama tendencja homoseksualna kandydatów
do kapłaństwa oraz ich związek z tzw. kulturą gejowską. Dokument z 2005 r. został
odrzucony przez wiele środowisk katolickich na świecie częściowo lub całkowicie.
W związku z tym rodzi się obecnie wiele trudnych pytań dotyczących rozumienia
tożsamości seksualnej, kapłaństwa i sakramentów w Kościele katolickim. Przeprowadzone analizy uzasadniają sformułowanie następujących ośmiu wniosków.
Po pierwsze Kościół katolicki musi poddawać ciągłej analizie poważny problem
47
filozoficzny, dotyczący rozumienia orientacji seksualnej człowieka . Z tą kwestią
łączy się trudna dyskusja nad oceną moralną aktów homoseksualnych, legalizacją
46
47

FRANCISZEK 2016, art. 1.
Cf. DZIUBA 2001.
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związków jednopłciowych, dopuszczaniem do życia zakonnego osób homoseksualnych oraz udzielaniem święceń kapłańskich i biskupich kandydatom homoseksualnym. Ten trudny spór toczy się obecnie w wielu krajach. Prawdopodobnie zdominuje
najbliższe dziesięciolecia. Być może z powodu konfliktów dotyczących rozumienia
ludzkiej seksualności ogólnoświatowa wspólnota katolików rozpadnie się w przyszłości na wiele różnych prądów i nurtów — podobnie jak dzieje się obecnie z innymi
denominacjami chrześcijańskimi.
Po drugie — w kwestii interpretacji tożsamości seksualnej człowieka pogłębia się obecnie rozdźwięk między oficjalnym nauczaniem doktrynalnym Kościoła
katolickiego a rzeczywistymi przekonaniami moralnymi członków tej wspólnoty
wyznaniowej. Spektakularnym potwierdzeniem tego procesu jest przypadek Malty.
Z jednej strony społeczeństwo maltańskie jest bardzo religijne; prawie wszyscy
mieszkańcy tej wyspy są katolikami. Malta to państwo wyznaniowe. W konstytucji
tego kraju jeden z artykułów mówi, że „religią Malty jest rzymsko-katolicka religia
apostolska”. Z drugiej strony w roku 2014 parlament Malty zalegalizował tzw. małżeństwa homoseksualne i przyznał parom jednopłciowym prawo do adopcji dzieci.
W lipcu 2017 r. parlament maltański przyjął kolejną ustawę, która zrównała pod
każdym względem małżeństwa homoseksualne z małżeństwami heteroseksualnymi.
Nowa ustawa zakazuje stosowania takich określeń, jak „matka”, „ojciec”, „mąż” czy
„żona”. Obecnie na Malcie wolno mówić jedynie ogólnie o rodzicach i małżonkach.
Za przyjęciem nowej ustawy głosowało 66 parlamentarzystów, natomiast tylko jeden
był przeciw.
Po trzecie — niezwykle ważna kwestia dotyczy możliwości zachowania
48
w Kościele katolickim tradycyjnej teologii kapłaństwa i sakramentów . Kluczowe
jest w tym kontekście przekonanie, że kapłani katoliccy działają „w osobie Chrystusa” (in persona Christi). Jak należy definiować kapłaństwo, żeby zachować ważność sprawowanych sakramentów świętych, które decydują o istocie katolicyzmu?
Czy zgodność osobowości kapłanów katolickich — nie na poziomie moralnym,
ale ontologicznym — z Jezusem Chrystusem jako źródłem kapłaństwa koniecznie
zakłada ich orientację heteroseksualną, czy też nie? Na czym ma polegać de facto
owa zgodność? Jakie elementy osobowości księży stanowią konieczny warunek
takiej zgodności? Czy orientacja seksualna jest takim składnikiem? Jeśli nie, tzn. jeśli
akceptuje się kapłaństwo mężczyzn homoseksualnych, to jak uzasadnić sprzeciw
Kościoła katolickiego wobec kapłaństwa kobiet?
Warto raz jeszcze podkreślić, że pytanie o relację istniejącą między homoseksualizmem i kapłaństwem ma przede wszystkim charakter ontologiczny. Owszem
ważne są aspekty moralne związane z orientacją seksualną, ale decydujący jest
wymiar ontologiczny. Potrzeba w tym zakresie dalszych szeroko zakrojonych badań
filozoficznych, teologicznych i historycznych. Szkoda, że w języku polskim nie ma
na ten temat żadnego artykułu naukowego.
48

Cf. MANSINI, WELCH 2006.
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Po czwarte — należy wskazać na niezwykłe zamieszanie w kwestii interpretacji
kryteriów dopuszczania kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego w Kościele
katolickim. Jakie dokumenty należy uwzględnić przy podejmowaniu takich decyzji?
Czy należy zastosować rozstrzygnięcia zawarte w dokumencie Stolicy Apostolskiej
z 2016 r., potwierdzające instrukcję z 2005 r., która wyklucza kandydatów homoseksualnych? Jak traktować zasady zawarte w instrukcji z roku 2008? W jaki sposób
stosować dzisiaj adhortację apostolską Pastores dabo vobis z 1992 r., która mówi
ogólnie o dojrzałości uczuciowej kleryków i księży, natomiast całkowicie pomija
problem ich orientacji seksualnej? Na podstawie którego z tych dokumentów są dzisiaj dopuszczani w Polsce kandydaci do święceń kapłańskich i życia zakonnego?
Dlaczego te trudne kwestie stały się przyczyną ostrych konfliktów i bolesnych
podziałów w wielu seminariach duchownych i zakonnych domach formacyjnych?
Po piąte — rzetelna i uczciwa analiza istoty kapłaństwa katolickiego dotyczy także wielu nowych wyzwań. Chodzi np. o warunki i możliwości współpracy
w Kościele katolickim duchownych o różnej orientacji seksualnej. Bardzo trudne
pytania dotyczą duszpasterstwa, sprawowania władzy, polityki personalnej, życia
wspólnotowego itp. Najbardziej pogłębiona merytorycznie dyskusja na ten temat
toczy się od wielu lat w Stanach Zjednoczonych. W 2000 r. ukazała się tam ważna
49
książka Zmieniające się oblicze kapłaństwa: refleksja o kapłańskim kryzysie duszy .
Autorem tego opracowania jest Donald Cozzens — znany duchowny katolicki, psycholog i terapeuta, profesor w John Carroll University w stanie Ohio. Cozzens był
przez wiele lat rektorem seminarium duchownego diecezji Cleveland. Jego książka
stanowi podsumowanie wielu lat badań dotyczących osobowości księży i kandydatów do kapłaństwa. Wyniki tych badań potwierdziły ustalenia wielu innych naukowców zajmujących się problemem tożsamości seksualnej osób duchownych. „Na
początku XXI wieku — stwierdza Cozzens — umacnia się przekonanie, że kapłań50
stwo jest lub staje się zawodem gejowskim (gay profession)” . Jeśli zmiany zachodzące w środowisku duchownych są aż tak głębokie, to w jaki sposób ułożyć dzisiaj
na nowo wiele trudnych spraw w Kościele katolickim?
W czerwcu 2017 r. James Martin opublikował w USA szeroko komentowaną
książkę Budując most: jak Kościół katolicki i społeczność LGBT mogą wejść
51
w relację szacunku, współczucia i wrażliwości . Martin jest amerykańskim duchownym katolickim, jezuitą, pisarzem, redaktorem prestiżowego magazynu „America”.
W kwietniu 2017 r. papież Franciszek mianował go konsultorem Sekretariatu ds.
Komunikacji Stolicy Apostolskiej. 6 lipca 2017 w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN Martin wezwał księży katolickich o orientacji homoseksualnej do coming
outu i publicznego dzielenia się swoją seksualnością. Czy debata prowadzona w Sta49

Cf. COZZENS 2000.
„At the beginning of the 21st century is the growing perception that the priesthood is, or is becoming, a gay profession” (COZZENS 2000, s. 107). Cf. WOLF 1989.
51
Cf. MARTIN 2017.
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nach Zjednoczonych na temat orientacji seksualnej duchownych katolickich nie
wymaga poważnego potraktowania także w innych krajach świata?
Po szóste — katolicy winni mieć na uwadze przestrogę, którą jest los Kościoła
w Irlandii. W tym kraju na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, z powodu pedofilii i innych skandali seksualnych księży katolickich, zostały zamknięte wszystkie
diecezjalne seminaria duchowne. Nielicznych kleryków ze wszystkich diecezji całej
Irlandii skierowano do Seminarium Narodowego — Kolegium św. Patryka w Maynooth, które kształci obecnie księży diecezjalnych dla całego kraju. Wiosną 2016 r.
także w tym seminarium duchownym wybuchły głośne skandale homoseksualne.
Szeroko informowały o nich światowe media. W bardzo ostrych słowach sytuację tę
komentował publicznie m.in. arcybiskup Diarmuid Martin z Dublina, który oskarżył
Seminarium Narodowe w Maynooth o tolerowanie „kultury gejowskiej” i wycofał
z dalszego kształcenia w tej instytucji swoich ostatnich kilku kleryków.
W tym miejscu warto zauważyć stanowisko, które w kwestii kleryków
i duchownych homoseksualnych zajmuje Kościół katolicki w Portugalii. 16 listopada 2017 mówił o tym na konferencji prasowej kardynał Manuel Clemente, przedstawiając wnioski ze 193. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Portugalii.
Kardynał Clemente jest patriarchą Lizbony i przewodniczącym portugalskiego episkopatu. Zdaniem biskupów Portugalii kapłaństwo nie jest przeznaczone dla mężczyzn o skłonnościach homoseksualnych. Dlatego osoby o takiej orientacji nie
powinny wstępować do seminariów duchownych. Patriarcha Lizbony stwierdził, że
nowy program pracy duszpasterskiej w Portugalii służący powołaniom kapłańskim
i zakonnym, który w ostatnim czasie opracowali biskupi, przewiduje testy psychologiczne dla osób wybierających drogę życia kapłańskiego lub zakonnego. Mają one
m.in. wykazać, czy osoby chcące wstąpić do seminarium lub zakonu mają skłonności homoseksualne.
Po siódme — wielkim problemem do rozwiązania pozostaje przerażające zjawisko seksualnego wykorzystywania dzieci przez księży katolickich. Najwięcej
konkretnych danych na temat tego skandalu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.
Różnego rodzaju raporty informują o cierpieniu tysięcy niewinnych ofiar, 4 mld
dolarów odszkodowań, bankructwie kilkunastu diecezji. 90% księży skazanych za
takie czyny stanowią duchowni homoseksualni. W pewnym sensie także oni, jako
sprawcy, są ofiarami złego przeżywania własnej seksualności i błędów formacji
seminaryjnej. Z pewnością w wielu przypadkach można było uniknąć niepotrzebnych tragedii, gdyby nie obowiązywała w tej kwestii w diecezjach i zakonach
zmowa milczenia. W jakim stopniu skandal pedofilii przyczynił się do ukształtowania w domenie publicznej negatywnego obrazu księży katolickich i głębokiego
kryzysu powołań kapłańskich i zakonnych?
Po ósme — interpretacja relacji istniejącej między homoseksualizmem i kapłaństwem dotyczy także sporu o zasadę obowiązkowej bezżenności księży katolickich
obrządku łacińskiego. Zjawisko homoseksualizmu duchownych katolickich zaczęło
narastać w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Można powiedzieć, że
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w wielu krajach świata w tym okresie zaczęły funkcjonować równolegle obok siebie
dwie wersje życia bezżennego księży i zakonników: heteroseksualna i homoseksualna. Jak jednak zauważył Benedykt XVI, w przypadku duchownych homoseksualnych celibat traci sens jako wyrzeczenie. Czy celibat homoseksualny nie jest formą
oksymoronu? Jaka jest jego wartość moralna i religijna? Czy można go uzasadnić
teologicznie?
Wydaje się, że kluczem do nowych rozwiązań w tym obszarze będzie synodalizacja i decentralizacja Kościoła katolickiego, która stanowi jeden z ważnych
elementów pontyfikatu papieża Franciszka. Prawdopodobnie jednym ze skutków
decentralizacji będzie ukształtowanie się w przyszłości odmiennych modeli życia
księży katolickich w różnych regionach świata. Taki kierunek rozwoju katolicyzmu
światowego wskazuje m.in. decyzja papieża Franciszka z 15 października 2017,
dotycząca zwołania Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla regionu Amazonii. Spotkanie odbędzie się w Rzymie w październiku 2019 r. Głównym celem
tego Synodu jest określenie nowych dróg ewangelizacji mieszkańców Amazonii.
Jednym z palących problemów Kościoła katolickiego w tym regionie Ameryki
Łacińskiej jest niewystarczająca liczba duchownych. W związku z tym od wielu
lat niektórzy biskupi katoliccy postulują wprowadzenie w Amazonii nowej zasady
dotyczącej praktyki celibatu. Chodzi o możliwość udzielania święceń kapłańskich
tzw. mężczyznom wypróbowanym (viri probati). Określenie „mężczyźni wypróbowani” oznacza zarówno mężczyzn żonatych, jak i nieżonatych, którzy angażują
się w życie Kościoła, szczególnie na terenach misyjnych, gdzie nie ma kapłanów.
Za udzielaniem święceń kapłańskich mężczyznom żonatym lub nieżonatym w tych
częściach świata, w których odczuwa się brak księży — stosując skrócone formy
przygotowania do kapłaństwa — opowiadają się nie tylko przedstawiciele Kościoła
katolickiego Ameryki Łacińskiej, lecz także wiele środowisk katolickich w krajach
zachodnich. Bardzo jasne stanowisko w tej sprawie prezentuje np. Kościół katolicki
w Niemczech. W 2017 r. za przyjęciem takiego rozwiązania opowiedział się kardynał Reinhard Marx, przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów oraz Thomas Sternberg, przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich.
*

Wszystko wskazuje na to, że w Kościele katolickim w najbliższych dziesięcioleciach będą się toczyć wielkie debaty filozoficzne, teologiczne i doktrynalne. Jedna
z najważniejszych kwestii dotyczy rozumienia kapłaństwa i tożsamości seksualnej
człowieka. Trudno dzisiaj przewidzieć, jak będzie w przyszłości traktowana Instrukcja Kongregacji Wychowania Katolickiego z 2005 r. zakazująca udzielania święceń
kapłańskich kandydatom, którzy praktykują homoseksualizm, wykazują głęboko
zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspierają tzw. kulturę gejowską.
Prawdopodobnie w najbliższych dziesięcioleciach ukształtują się różne modele
życia duchownych katolickich w Afryce, w Azji, w Europie czy w Ameryce Południowej. Być może w niektórych środowiskach zwycięży przekonanie, że należy
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kształtować u przyszłych księży i zakonników osobowości dojrzałe i zintegrowane,
umożliwiające akceptację i właściwe przeżywanie własnej seksualności, niezależnie
od posiadanej orientacji seksualnej. Te wszystkie wielkie wyzwania filozoficzne,
teologiczne i doktrynalne wymagają podjęcia w Kościele katolickim szeroko zakrojonych badań interdyscyplinarnych, aby znaleźć adekwatne odpowiedzi na wiele
trudnych pytań o charakterze moralnym i religijnym.
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Homosexuality and the Priesthood in the Catholic Church over the centuries
The main purpose of this article is to present the relationship between homosexuality
and the priesthood in the Catholic Church over the centuries. The analysis reveals that
the phenomenon of homosexuality splits more and more the Christian world. For two
millennia in the Catholic Church there was not a formal prohibition of priestly ordination for
gay people. The real revolution in this matter took place in November 2005 when Instruction
Concerning the Criteria for the Discernment of Vocations with regard to Persons with
Homosexual Tendencies in view of their Admission to the Seminary and to Holy Orders was
published in Rome by the Congregation for Catholic Education.
According to this document, the Church cannot admit to the seminary or to Holy Orders
those who practice homosexuality, present deep-seated homosexual tendencies or support
the so-called „gay culture”. Deep-seated homosexual tendencies, which are found in a number
of men and women, are also objectively disordered and, for those same people, often constitute
a trial. Such persons, in fact, find themselves in a situation that gravely hinders them from
relating correctly to men and women. One must in no way overlook the negative consequences
that can derive from the ordination of persons with deep-seated homosexual tendencies.
The crucial question for Catholics, that has rather the ontological character than moral,
concerns the vision of the priest who acts in the person of Christ (in persona Christi).
The understanding of the essential elements of the conformity of the Catholic priest to Christ
seems to be crucial for the correct interpretation of the relationship between homosexuality
and the priesthood.
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A R T Y K U Ł Y R E C E N Z Y J N E, R E C E N Z J E,
N O T Y R E C E N Z Y J N E

DARIUSZ JAROSZ
Polska Akademia Nauk
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuﬄa

Polska 1956–1957 odczytana na nowo
(Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa.
Polska 1956–1957, Znak, Kraków 2017, ss. 478)
Książka Jerzego Kochanowskiego ma ambicję świeżego spojrzenia na znaczenie lat
1956–1957 w historii Polski, odmiennego od dotychczasowych interpretacji, skupionych przede wszystkim na wydarzeniach politycznych. Autor chciał pokazać, jak
pod ich wpływem zmieniała się rzeczywistość społeczna, a ściślej — jak postępowała modernizacja. Zjawiska i problemy, które analizuje, choć w części były już
przedmiotem zainteresowania historyków, to zostały jednak pokazane w sposób oryginalny i tak, aby udowodnić tezę, że lata 1956–1957 stanowiły nową jakość w życiu
społecznym. To wówczas, zdaniem autora, narodziło się wiele „ekonomicznych
strategii społecznych”, które, „odpowiednio pielęgnowane, owocowały długo, niektóre do dziś, w zaskakujący nieraz sposób” (s. 304). O ile cezura początkowa pracy
jest ogólnie przyjęta i utrwalona w historiografii (październik 1956 r.), o tyle zakończenie rozważań na jesieni 1957 r. wynika z autorskiej tezy Kochanowskiego, że
właśnie wówczas nastąpiło wyhamowanie liberalizacji politycznej i towarzyszących
jej zmian modernizacyjnych (s. 19). Uzasadniając znaczenie lat 1956–1957 w historii Polski, konstatuje, że „w niektórych dziedzinach — nauce, szeroko rozumianej
konsumpcji, wzornictwie, sporcie, życiu kulturalnym, otwarciu na świat i sposobie
jego postrzegania, wykluwaniu się nowoczesnej struktury społecznej, sektorze prywatnym, wsi, pierwocinach ekologii, sferze marzeń i wyobrażeń” — zmiany były
tak rozległe, że stworzyły „fundament nowoczesności, na którym opierało się życie
społeczne, praktycznie do transformacji ustrojowej ponad trzy dekady później.
Można również założyć, że nie tylko polityka, ale także zmiany cywilizacyjne zadecydowały o łatwości, z jaką sięgano po słowo «rewolucja» dla scharakteryzowania
rzeczywistości przełomu lat 1956–1957” (s. 18).
Niewątpliwą zaletą koncepcji tej monografii jest próba postrzegania analizowanych procesów nie tylko od góry (na podstawie akt administracyjno-sprawozdawczych centralnych instytucji partyjnych i państwowych), lecz także od dołu. Temu
służyła kwerenda archiwalna akt ze szczebla lokalnego dokonywana w wybranych
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archiwach regionalnych (w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie, Krakowie
i Wrocławiu), jak również obfite wykorzystanie źródeł, które zawierają ową oddolną
perspektywę. Były to przede wszystkim listy obywateli PRL do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR), redakcji prasowych oraz
Polskiego Radia, pamiętniki i wspomnienia, korespondencja Jerzego Giedroycia
przechowywana w Maison Laffitte oraz materiały opracowywane przez przedstawicieli Radia Wolna Europa na podstawie rozmów z przybyszami z kraju. Autor często
odwołuje się do ówczesnej publicystyki prasowej, co uważam za zabieg na wskroś
właściwy. Podzielam bowiem pogląd autora, że wysyp „odwilżowej” prasy był zjawiskiem unikatowym w powojennej historii Polski, a jej treść jest wciąż za mało wykorzystywanym, ważnym źródłem do badań rzeczywistości społecznej (s. 361–363).
Kochanowski zdawał sobie sprawę, że wyczerpanie wszystkich „modernizacyjnych wątków” historii „międzypaździernikowej rewolucji” jest w monografii
o standardowej objętości niemożliwe. Stąd, jak twierdzi, pominięte zostały takie
„obszary, zjawiska czy grupy społeczne” jak: „wieś, sfery artystyczne, literatura,
sport, szeroko rozumiana technika, szkolnictwo, kwestie mieszkaniowe, mniejszości narodowe, Ziemie Zachodnie i Północne...” (s. 28). Zamiast tego otrzymujemy
analityczne, oparte o różnorodną literaturę przedmiotu i archiwalia studia, których
ambicją jest głęboka penetracja wybranych zjawisk i problemów. Każdy z trzynastu
rozdziałów, opatrzony tytułem zawierającym najczęściej cytat odnaleziony w źródłach, zawiera analizę co najmniej jednego aspektu postalinowskiej modernizacji.
Są one poświęcone kolejno: pijaństwu i chuligaństwu (I „«Giną niespokojni ludzie»,
czyli niespokojne czasy”), prostytucji (II „«Tajemnica publiczna», czyli przestać się
wstydzić a zacząć (rozsądnie) działać”), problemom rewolucji obyczajowej i świadomego macierzyństwa (III „«Łatwiej je wyzwolić niż potem opanować», czyli
piękno i piekło kobiet”), stosunkom w zakładach pracy (IV „Fabryczne rewolucje
1956–1957”), bezrobociu (V „«Niepotrzebni muszą odejść», czyli widmo bezrobocia 1956–1957”), młodzieży (VI „«My młodzież wieku atomowego», czyli młode
pokolenie między Marksem a Einsteinem”), Kościołowi i religijności (VII „«Trwa
ofensywa kleru», czyli (chwilowe) odwrócenie ról”), wyjazdom zagranicznym
(VIII „«Pojadę za granicę w tym roku, żeby nie wiem co»”), percepcji zachodniej
kultury w Polsce (IX „«Kultura — jest na Zachodzie»”), motoryzacji i upowszechnieniu wyrobów z tworzyw sztucznych (X „«Opowiadamy się za nowoczesnością»,
tylko jaką?”), materialnemu zróżnicowaniu poziomu życia (XI „«Każdy chce jakoś
żyć»”. Pieniądze, bieda i bogactwo w (Po)październikowej Polsce”), przestępczości
gospodarczej i funkcjonowaniu prywatnej inicjatywy (XII „«Koniki się rozbrykały»,
czyli jak szybko można sprywatyzować państwo” oraz XIII „«Interesy się robi»,
czyli nadzieje i rozczarowania prywatnej inicjatywy”).
W sytuacji gdy otrzymujemy tak zróżnicowany i obfity faktograficznie obraz
modernizacji lat 1956–1957, wszelkie postulaty rozszerzenia zawartych w pracy rozważań wydają się dość problematyczne. Autor wybrał to, co wydało mu się szczególnie istotne z „rewolucyjnej” perspektywy. Taka selekcja zawsze może budzić uczucie
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niedosytu. Uznając prawo autora do takiego zabiegu, chciałbym wskazać na kilka
kwestii, odnoszących się przede wszystkim do problematyki poruszonej w pracy,
które mogłyby zostać uwzględnione z korzyścią dla jej zawartości.
Kochanowski słusznie pisze o wzrastającej aktywności społecznej po październiku 1956 r. Jest to teza dość powszechnie uznawana. Wydaje się jednak, że można
próbować ją udowadniać przy użyciu argumentów pominiętych (być może celowo)
w pracy i rzadko przypominanych przez historyków — jak chociażby spontaniczny
ruch odradzania się zlikwidowanych wcześniej lub zupełnie ubezwłasnowolnionych
1
organizacji społecznych .
Przy okazji rozważań wprowadzających do tematu prostytucji warto wskazać na
dotyczące tego problemu obowiązujące akty prawne oraz zaznaczyć, że poczynione
ustalenia dotyczą jedynie prostytucji heteroseksualnej. Do 1970 r. obowiązywał
kodeks karny z 1932 r. Karał on nie samą prostytucję, ale czyny z nią związane, takie
jak: ułatwienie cudzego nierządu (kuplerstwo), czerpanie zysków z cudzego nierządu
(sutenerstwo), nakłanianie do nierządu (stręczycielstwo), wywóz osób z kraju w celu
uprawiania nierządu. Przedmiotem penalizacji (aż do zmian wprowadzonych przez
kodeks karny z 1969 r.) była natomiast prostytucja homoseksualna, za którą groziła
kara więzienia do lat trzech (art. 207 k.k. z 1932 r.)
W przypadku ciekawych rozważań na temat kobiecości, seksualności i świadomego
macierzyństwa (rozdział III) warto odnotować ustalenia zawarte w dwu najnowszych
poświęconych tej kwestii pracach, napisanych przez Agnieszkę Kościańską i Barbarę Klich-Kluczewską. Obie autorki wskazują na funkcję, jaką pełniła cezura 1956 r.
w kształtowaniu dyskursu na temat patologii rodziny i wiedzy o seksualności w życiu
1

Ograniczę się do wskazania przemian organizacyjnego ruchu społecznego stłamszonego w Polsce
stalinowskiej. Jego spontaniczne odradzanie się jest jednym z najważniejszych przejawów aktywności
społecznej. I chodzi nie tylko o wielokrotnie opisany ruch tworzenia Klubów Inteligencji Katolickiej czy
odrodzenie Związku Harcerstwa Polskiego, lecz także o inne, często lokalne organizacje, szukające swej
szansy na zaistnienie w ówczesnej rzeczywistości. Według ustaleń Henryka Chmielewskiego w latach
1957–1958 powstało 296 nowych zarejestrowanych stowarzyszeń, podczas gdy w pięcioleciu 1951–
1956 — tylko 67. Vide CHMIELEWSKI 1965, s. 32. Należy ponadto pamiętać, że postalinowska liberalizacja polityczna spowodowała spontaniczne powstawanie wielu stowarzyszeń, które nie dopełniały
obowiązku rejestracji. Pismo wicedyrektora Departamentu III MSW do ministra Władysława Wichy
z 16 marca 1957 wymienia 143 niezalegalizowane stowarzyszenia, związki i kluby, i „inne organizacje”
powstałe w Polsce „w końcu 1956 r. i na początku 1957 r.” Z cytowanego dokumentu wynika, że najwięcej tego typu organizacji działało na terenie Warszawy (20) oraz województw koszalińskiego (19) i olsztyńskiego (14). Dominowały wśród nich inicjatywy inteligencji (ruch klubów dyskusyjnych, inicjatywy
studenckie) i katolickie. Wśród tych ostatnich, oprócz klubów inteligencji, znalazły się takie jak Stowarzyszenie Pracownic Domowych pod wezwaniem „Zytki” Kielce czy Dobroczynność Sztum. Część inicjatyw podjętych wówczas wyraźnie nawiązywała do tradycji sięgających okresu sprzed 1944 r. (próby
reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego) lub tużpowojennego (odradzanie się zlikwidowanych w okresie stalinowskim struktur organizacji kombatanckich, np. Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych i Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu). Vide AIPN 1585/24353, k. 7–16.
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polskich rodzin2. O tym, jak modernizacyjny dyskurs o kobiecości wpływał na poglądy
samych kobiet, można przekonać się m.in. na podstawie ankiety przeprowadzonej na
przełomie lat 1956 i 1957 przez „Przyjaciółkę” na temat zawartości działu poradniczego
czasopisma. Czytelniczki postulowały wprowadzenie „kącików”: mody, zachowania
się, lekarskiego poświęconego wyłącznie chorobom kobiecym oraz zwiększenie miej3
sca na porady w sprawach nieporozumień małżeńskich i „miłosnych” . Chciały, aby
redakcja udzielała wskazówek w sprawie wyboru męża, pisała więcej o pijaństwie i chu4
ligaństwie . W 1957 r. „Przyjaciółka” nadal drukowała strony z wykrojami, ale również
doradzała w sprawach, które wcześniej były pomijane, np. jak się ubrać na zabawę kar5
6
7
nawałową , jak łączyć różne kolory w ubiorze , „co robić aby nas kochano” , „co jest
8
9
10
twarzowe” dla kobiet o różnych sylwetkach , „co jest modne” i „jak się uczesać” .
Kochanowski na s. 86–89 pisze o genezie Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa i pojawieniu się dyskursu na ten temat. Zdaje się uważać, że kampania
temu poświęcona była „w niewielkim chyba stopniu sterowana przez władze”. Co
do kampanii, to być może tak było, ale samo powstanie Towarzystwa stanowiło
najpewniej reakcję władzy zarówno na ograniczenie dyskursu na ten temat do
problemów aborcji (i wzrastającą ich liczbę), jak i na inicjatywę kościelną w tym
11
zakresie . Poradnictwo w sprawach macierzyństwa i rodziny prowadzone przez
struktury Kościoła katolickiego wiąże się zwykle z podjętą przez pielęgniarkę Teresę
Strzembosz inicjatywą przygotowania społeczeństwa katolickiego do obrony przed
skutkami ustawy o przerywaniu ciąży. Kościół katolicki powołał do życia w 1956 r.
Krajowe i Diecezjalne Duszpasterstwo Pracowników Lecznictwa, którego zadaniem było przede wszystkim zapoznanie tego środowiska z medycznymi normami
etyki chrześcijańskiej. Stopniowo powstawało diecezjalne poradnictwo rodzin, a od
12
1960 r. — Krajowe Duszpasterstwo Rodzin .

2

KOŚCIAŃSKA 2014, s. 45 traktuje powstanie Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa
w 1957 r. jako pierwszą po wojnie instytucjonalizację polskiej seksuologii. KLICH-KLUCZEWSKA
2015 udowadnia tezę, że po 1956 r. następowało nasilenie tabuizacji przemocy w obrębie rodziny.
3
„Przyjaciółka”, 1957, 1, s. 13.
4
„Przyjaciółka”, 1957, 2a, s. 13.
5
„Przyjaciółka”, 1957, 2b, s. 11.
6
„Przyjaciółka”, 1957, 4, s. 11.
7
„Przyjaciółka”, 1957, 7, s. 7, 11.
8
„Przyjaciółka”, 1957, 16, s. 11.
9
„Przyjaciółka”, 1957, 19, s. 11.
10
„Przyjaciółka”, 1957, 35, s. 11.
11
Ex post, w piśmie Wydziału Administracyjnego KC PZPR do sekretarza KC Władysława Wichy
datowanym na 4 listopada 1967, stwierdzono, że powstanie Towarzystwa nastąpiło z inicjatywy aktywu
społecznego i partyjnego. Vide AAN, KC PZPR, 237/XIV-398, k. 12. Warto przy tej okazji wskazać, że
liczba zabiegów przerywania ciąży w szpitalach i ambulatoriach w Polsce w 1957 r. miała wynosić
12 1742. Vide AAN, KC PZPR, 237/XIV-398, k. 1.
12
KUKOŁOWICZ, KWAPISZ 1982, s. 151–155.
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Autor Rewolucji międzypaździernikowej dużo uwagi poświęca problemom
związanym z pracą (a raczej jej brakiem) i stosunkom w zakładach produkcyjnych
i urzędach, w tym zwłaszcza „fabrycznym rozrachunkom”, radom robotniczym
i dyscyplinie pracy (rozdziały IV i V). Najpewniej jako pierwszy, a na pewno jeden
z niewielu historyków zwrócił uwagę nie tyle na fakt pojawienia się bezrobocia (bo
o tym już wcześniej pisano w opracowaniach historycznych), ile na tak mało znane
jego skutki jak państwowe koncepcje wznowienia emigracji zarobkowej (i to bynajmniej nie tylko do „bratniej” Czechosłowacji, lecz także do krajów Zachodu takich
jak Szwajcaria; s. 153–154) czy pomysły państwowego wsparcia zwalnianych funkcjonariuszy UB, zawodowych wojskowych i milicjantów.
Autor wskazuje również na meandry działalności rad robotniczych i ich dysfunkcjonalność w stosunku do ówczesnej praktyki gospodarczej. Analiza jest kompetentna i wskazuje na najważniejsze elementy tego procesu. Szkoda, że przy tej
okazji nie wykorzystano wyników unikatowych badań na ten temat rozpoczętych
jeszcze w październiku 1956 w Fabryce Samochodów Osobowych (FSO) na Żeraniu przez zespół socjolożek (Maria Jarosz, Jolanta Kulpińska, Irena Majchrzak,
Halina Szostkiewicz). Trwały one do lutego 1958 r. i poza FSO objęły jeszcze
jedną fabrykę w Warszawie i jedną w Łodzi. Są one ciekawe przede wszystkim
dlatego, że pokazują jak stopniowo wygasał entuzjazm robotniczy do tej instytucji. Tę fluktuację nastrojów widać już w ankiecie przeprowadzonej w kwietniu
1957 r. Tylko 20% ankietowanych wyznawało wówczas wszechstronny optymizm
w stosunku do rady robotniczej. W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze zadanie rad 51% robotników z tych trzech fabryk wskazało na kontrolę nad dyrekcją i administracją, 71,5% — na wygospodarowanie jak największego zysku dla
pracowników, 33% — na uporządkowanie organizacji przedsiębiorstwa i organizacji pracy, 11% — na nakreślenie perspektyw przedsiębiorstwa, 16,8% — na
wykorzystanie inicjatywy wszystkich pracowników, a 41% — na zabezpieczenie dobrej atmosfery w stosunkach między pracownikami i kierownictwem. Jako
bezsporne osiągnięcie rad w lutym 1958 r. robotnicy uznawali uzyskanie wyższych zarobków. Jednocześnie narastała krytyka rad za dygnitarstwo, styl bycia
niegodny przedstawicielstwa robotników, utrzymywanie klik itp. Robotnicza
ocena rad brała pod uwagę bardziej wypełnianie przez nie funkcji społecznych niż
gospodarczych. Coraz częściej były oskarżane o zerwanie kontaktu z robotnikami
(ponad 60% respondentów z FSO w 1958 r. odpowiedziało pozytywnie na pytanie
13
o oderwanie rady od załogi) .
Kochanowski plastycznie pokazuje realia funkcjonowania tzw. przedsiębiorstwa socjalistycznego, w tym kwestię tak kluczową jak przerosty zatrudnienia, choć
warto byłoby bardziej jednoznacznie wskazać na związek tego zjawiska z cechami
funkcjonowania zakładów pracy w gospodarce socjalistycznej. To nierytmiczność
kooperacji oraz fetysz planu sprawiały, że ci niby zbędni pracownicy okazywali się
13

JAROSZ, KULPIŃSKA, MAJCHRZAK, SZOSTKIEWICZ 1962.
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niezwykle potrzebni pod koniec roku, gdy trzeba było go wykonać, a nawet nieco
14
przekroczyć (byle nie za bardzo...) .
Jeden z najciekawszych wątków pracy, poruszony w rozdziale V, dotyczy małych
miasteczek (s. 131–143). Autor bardzo plastycznie pokazał (m.in. na podstawie akt
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej) ich zaniedbanie oraz przedstawił efekty ruchu
ich aktywizacji gospodarczej. To jedna z najciekawszych, najbardziej sugestywnie
napisanych partii tej monografii. Myślę, że walory tego fragmentu podniosłaby jeszcze
kwerenda sejmowych akt wytworzonych przez utworzoną w 1957 r. Nadzwyczajną
Komisję Ziem Odzyskanych, gdzie można m.in. odnaleźć materiały sprawozdawcze
15
dotyczące licznych zaniedbań funkcjonowania małych miast na tych terenach .
W rozdziale o „młodzieży wieku atomowego” główny akcent został położony
na analizy przemian organizacyjnych (upadek Związku Młodzieży Polskiej, tworzenie Rewolucyjnego Związku Młodzieży i jego rywalizacja ze Związkiem Młodzieży
Robotniczej; s. 157–175) i szczegółowe omówienie ankiety „Sztandaru Młodych”,
ogłoszonej w lutym 1957 r. (s. 182–192). Co prawda to drugie źródło zawiera opinie
stosunkowo szerokiej grupy respondentów, jednak czytelnik dostrzega pewne „inteligenckie odchylenie” zawartych w tym rozdziale opinii (świadczy o tym chociażby
zestaw nazwisk autorów cytowanych wspomnień).
W rozważaniach na temat roli Kościoła katolickiego i religijności szczególnie
cenny jest plastyczny obraz aktywności struktur kościelnych zwłaszcza na poziomie lokalnym. Autor opiera się głównie na aktach partyjnych różnego szczebla oraz
publicystyce prasowej. Kochanowski szczególnie ciekawie pokazuje z jednej strony
coraz powszechniejsze przypadki udziału aparatu partyjnego w obrzędach kościelnych (chrzty, śluby, pogrzeby) i „bratania się” z proboszczami, z drugiej — coraz
śmielszą „ofensywę” Kościoła przeciwko laicyzacji i członkom partii. Jej efektem
były przypadki oddawania legitymacji partyjnych czy spory o grzebanie na cmentarzach członków PZPR. Autor wskazuje na elementy „swoistej uczniowskiej «wojny
religijnej»”, przejawiającej się w agresji wobec dzieci niewierzących bądź z rodzin
żydowskich. Pisze również o rekatolicyzacji robotników i przestrzeni fabrycznej
oraz o masowości pielgrzymek do Częstochowy różnych grup zawodowych.
Rozdziały VIII i IX, aczkolwiek poświęcone dwóm różnym zagadnieniom,
w istocie rzeczy dotyczą przede wszystkim „okcydentalizacji” ówczesnej Polski, która objawiała się m.in. niezwykłą atrakcyjnością ściśle reglamentowanych
wyjazdów zagranicznych na Zachód oraz coraz szerszą obecnością kultury zachodniej w przestrzeni społeczno–kulturowej PRL. Kochanowski twierdzi, że w latach
1956–1957 przez Polskę przeszło „okcydentalne tsunami” (s. 235), co objawiało
się m.in. gwałtownym wzrostem liczby tłumaczeń książek z języków zachodnich
na polski, popularnością zachodnich sztuk w teatrach, wizytami zachodnich zespo14

Szerzej pisze o tym KORNAI 1985.
Wzmiankowałem o tym w swoim tekście o Ziemiach Zachodnich w dyskursie przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych (JAROSZ 2015).
15
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łów artystycznych. Pisze również o inicjatywach paryskiej „Kultury” i to tak daleko
idących, jak wymiana numerów między „Po prostu” i „Przeglądem Kulturalnym”
a pismem Giedroycia (zespół z Maison Laffitte miał opracować numery pism krajowych, a zespoły redakcyjne z Warszawy — numer paryskiej „Kultury”). I chociaż
do tego nie doszło, to ten przykład jak w soczewce pokazuje, jak bliskie były te
kontakty.
Doceniając oryginalność ujęcia tej problematyki, chciałbym wskazać na kilka
wątków, które przy okazji takich rozważań wydają mi się ważne. Po pierwsze,
pisząc na temat obecności tłumaczeń książek na język polski, warto sobie zadać
pytanie o skalę tego zjawiska i język, z którego tłumaczono. Taką analizę umożliwiają do pewnego stopnia pierwsze wydania wydawnictwa Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej Ruch wydawniczy w liczbach z lat 1955–1957. Co
z nich wynika? Przede wszystkim w latach 1955–1957 liczba tłumaczeń pozycji
wydawniczych z trzech języków: angielskiego, francuskiego i włoskiego (pominięto
tłumaczenia z języka niemieckiego ze względu na trudną do oszacowania liczbę tłumaczeń pozycji wydawniczych z NRD) stopniowo wzrastała — od 212 w 1955 do
250 w 1956 i 345 w 1957 r. W przypadku literatury pięknej odpowiednie liczby wynosiły: 110, 154 i 345. W 1958 r. takich tłumaczeń było 393, w tym literatury pięknej —
16
227 . Wydaje się więc, że kultura zachodnia była w Polsce poznawana głównie za
pośrednictwem wzrastającej liczby tłumaczeń z angielskiego i francuskiego.
Wzrastała również liczba filmów zachodnich wyświetlanych w polskich
kinach. Tylko z Francji w latach 1956–1957 zaimportowano ich po ok. 30. W latach
1955–1957 pierwsze miejsce wśród produkcji zagranicznych pod względem liczby
widzów zajmowały obrazy francuskie (w 1955 r. „Cena strachu” — 6,4 mln widzów;
w 1956 r. „Trzej muszkieterowie” — 12,5 mln widzów; w 1957 r. „Czerwone
17
i czarne”, pierwsza i druga seria — 7,3 mln widzów) .
Druga uwaga dotyczy roli, jaką w tej okcydentalizacji odgrywało nawiązywanie oficjalnych kontaktów kulturalnych i naukowych z krajami Zachodu. Znane mi
lepiej przykłady francuski i włoski wskazują, że zadzierzganie takich relacji następowało jeszcze przed 1956 r. Z danych resortu szkolnictwa wyższego na temat wyjazdów zagranicznych realizowanych centralnie (bez wymiany bezdewizowej i PAN)
i w różnych celach (na wykłady, konsultacje, dla nawiązania kontaktów naukowych,
na targi, wystawy, w ramach delegacji służbowych, do pracy, w celach pozanauko18
wych) wynika, że tylko do Francji w 1957 r. wyjechało 155, a w 1958 — 102 osoby .

16

RUCH 1956, s. 45–46, tab. 7; RUCH 1957, s. 42–43, tab. 9; RUCH 1958, s. 45–46, tab. 10;
RUCH 1959, s. 297, tab. 11.
17
WALLIS 1994, s. 297, tab. 29 (s. 333).
18
AAN, MSzW, 2743, Sprawozdanie z wymiany osobowej z zagranicą w roku 1965 w resorcie
szkolnictwa wyższego, Warszawa, 25 III 1966, k. 116–134; AAN, MSzW, 2741, Sprawozdanie z wymiany osobowej z zagranicą w roku 1962 w resorcie szkolnictwa wyższego, k. 1–35; AAN, MSzW,
2731, Zestawienie wyjazdów zagranicę w r. 1961 w rozbiciu na kraje, k. 56.
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9 lipca 1957 została przyjęta polsko-francuska deklaracja o współpracy w dziedzinie
kulturalnej. To nie tylko Polacy częściej wyjeżdżali na Zachód — to również ludzie
Zachodu coraz częściej przyjeżdżali do Polski.
W rozdziale X Kochanowski zwrócił uwagę na dwa aspekty modernizacji
popaździernikowej — rozwój motoryzacji i upowszechnienie wyrobów z tworzyw sztucznych. O ile ten pierwszy staje się powoli przedmiotem pogłębionych
19
studiów , o tyle drugi pozostaje kompletnie zapoznany przez badaczy historii najnowszej. Dostrzeżenie procesu zmian w przestrzeni, w której mieszkamy, będących
skutkiem inwazji tworzyw sztucznych, jest bez wątpienia jednym z ważniejszych
osiągnięć badawczych autora.
Kochanowski dużo miejsca poświęca analizie problemów ubóstwa i bogactwa
w Polsce połowy lat pięćdziesiątych. Na podstawie danych statystycznych udowadnia tezę, że Polakom powodziło się wówczas coraz lepiej i chcieli kupować coraz
bardziej luksusowe towary. Potrafi przekonująco udowodnić, jak korupcjogenna
była ówczesna polityka wobec rzemiosła i prywatnej inicjatywy, z jednej strony liberalizująca proces przyznawania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej,
z drugiej — utrzymująca ograniczenia w przydzielaniu niezbędnych surowców.
Jako szczegółowy przykład nadużyć w popaździernikowej gospodarczej „szarej
strefie” autor wzmiankuje m.in. o Radomiu, gdzie wydatki statystycznego mieszkańca w latach 1956–1957 były wyjątkowo wysokie i przekraczały znacznie oficjalne dochody. Szkoda, że ten wątek nie został rozszerzony, gdyż pokazuje on
wyraźnie, w jaki sposób było to możliwe. Ze znanej autorowi (jak wynika z odpowiedniego przypisu) notatki Centralnego Zespołu do Walki z Nadużyciami, który
badał tę kwestię w 1958 r., wynika, że taki bilans osiągnięty został przy jednoczesnym niewielkim wzroście wkładów oszczędnościowych w PKO i przy znacznych
wydatkach poczynionych przez „pewne odłamy ludności poza Radomiem, jak np. na
kupno aut osobowych (liczba aut osobowych wynosi obecnie w Radomiu 391, w tym
124 luksusowych taksówek; w roku 1957 i 5 miesięcy 1958 liczba prywatnych aut
osobowych podwoiła się w porównaniu do grudnia 1956 r.)”. O dużej sile nabywczej
„pewnych warstw ludności” świadczyć miały również obroty w miejscowym sklepie jubilerskim (milion złotych miesięcznie, tj. tyle, ile w najlepiej prosperującym
sklepie jubilerskim w Warszawie) i w sklepach komisowych. Kierownicy sklepów
jubilerskich twierdzili, że Radom był najlepszym miastem do zbytu zagranicznych
zegarków, wstawianych do komisu partiami przez dostawców z Gdyni, Gdańska,
Łodzi i Warszawy. Posiadacze gotówki lokowali ją „w przedmiotach wartościowych
jak biżuteria i obca waluta, a nie w sposób widoczny, np. w budownictwie”. Ton
korupcji i nadużyciom mieli nadawać garbarze, których nadwyżka na lokalnym
rynku pracy wynosiła ok. 2,5 tys. Wszyscy oni — twierdzili autorzy cytowanego
dokumentu — „rzucili się” do nielegalnego garbunku. Niezbędne produkty (skóry
surowe, garbniki, chemikalia) uzyskiwali od paserów, którzy sprzedawali towar
19

Vide m.in. WILK 2015.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

319

pochodzący z kradzieży w zakładach państwowych. Szacowano, że liczba zakładów
nielegalnego garbunku skór w samym tylko mieście wynosiła wówczas około trzech
tysięcy. Indagowani na tę okoliczność sekretarz Komitetu Partyjnego Radomskich
Zakładów Obuwniczych i członkowie komitetu „podali bez zażenowania, że «na
R(adomskich) Z(akładach) O(obuwniczych) wszyscy kradną i członkowie partii
i bezpartyjni»”. Zdarzały się przypadki, że „gdy nowo przyjęty kontroler odważy
się przy bramie znaleźć u rewidowanego skórę — jest odepchnięty przez złodzieja.
Nikt z ponad tysiąca obecnych przy tym robotników załogi nie próbuje przeszkodzić
podejrzanemu w ucieczce. Niejednokrotnie kontrolerzy są napadani na ulicy i bici
za swą gorliwość w służbie”. MO spotykała się ze zmową milczenia ze strony załóg
20
zakładów tolerujących korupcję i kradzieże .
To ta sytuacja stała się wkrótce powodem jednego z większych procesów o nadużycia gospodarcze. W styczniu 1960 r. Sąd Wojewódzki w Kielcach wydał w trybie
doraźnym wyrok skazujący Bolesława Dedo, kierownika zaopatrzenia i zbytu w spółdzielni garbarskiej „Przyszłość” w Radomiu, na karę śmierci (nie została wykonana).
Wraz z szesnastoma współoskarżonymi dopuścił się on nadużyć w gospodarce skórą,
21
które spowodowały straty ok. 20 mln zł w okresie od 1948 do 1959 r.
Według cytowanych przez Kochanowskiego danych statystycznych w 1957 r.
wzrastała konsumpcja nie tylko artykułów przemysłowych, lecz także spożywczych (s. 284–285). Wynikało to nie tylko z liberalizacji kursu wobec coraz bardziej
zamożnej „inicjatywy prywatnej”. Być może dużo ważniejsze z punktu widzenia
państwowej gospodarki niedoboru i stabilności systemu władzy było podwyższenie najniższych płac i świadczeń społecznych (które zresztą trwało przez pewien
czas również po 1957 r.). Jest bowiem prawidłowością wielokrotnie sprawdzoną, że
osoby (rodziny), których dochody nieco wzrastają, przeznaczają je nie na zakup dóbr
luksusowych, na które i tak ich nie stać, ale na podstawową konsumpcję — w przypadku Polski lat 1956–1957 (i później) przede wszystkim na artykuły żywnościowe.
Jak świadczą o tym również ustalenia Kochanowskiego, po 1956 r. wzrosło spożycie
mięsa i wyrobów mięsnych oraz masła, które coraz częściej zastępowało margarynę. Ten stały nacisk na te jakościowo lepsze artykuły (mięso!) stanowił element na
trwale destabilizujący system władzy w PRL.
Na koniec godzi się wskazać na wyjątkową staranność edytorską książki. W tekście umieszczono ponad 50 ilustracji, z których większość stanowią karykatury,
pochodzące przede wszystkim z ówczesnej prasy satyrycznej („Szpilki” i „Karuzela”). Autor nie ograniczył się do ich przedruku, ale dobrał pod kątem poruszanej
problematyki i objaśnił, co pozwala zwłaszcza czytelnikowi mniej zorientowanemu
w realiach polskich połowy lat pięćdziesiątych lepiej je zrozumieć.
20

AAN, KC PZPR XI/281, Prezydium Centralnego Zespołu do Walki z Nadużyciami, Warszawa,
czerwiec 1958, k. 26–32.
21
AAN, KC PZPR, 237/XIV-273, Ryszard Strzelecki do Władysława Gomułki, I sekretarza KC
PZPR, Warszawa, 22 III 1961, k. 1–2.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

320

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Książka Jerzego Kochanowskiego jest dziełem ważnym z wielu powodów. Ciekawy jest sam pomysł przyjrzenia się Polsce w pierwszym roku po Październiku ’56.
Interesująca jest również jego realizacja, polegająca na wyborze oryginalnych problemów i próbie pokazania ich przede wszystkim z perspektywy doświadczeń „zwyczajnych” ludzi. Wreszcie w sytuacji, w której z przyczyn pozamerytorycznych
Październik ’56 i jego skutki są coraz rzadziej przypominane, ta książka ma szansę to
zmienić i wprowadzić owo doświadczenie do zbiorowej wyobraźni nie tylko specjalistów od historii najnowszej Polski.
Oczywiście można grymasić, że autor wybrał takie, a nie inne wątki z bogatej
22
palety problemów i wydarzeń tego okresu , że ograniczył rozważania do jednego
roku przede wszystkim dlatego, aby uwypuklić zasadność i wprowadzić do obiegu
nie tylko naukowego atrakcyjne określenie rewolucja międzypaździernikowa (da się
bowiem wykazać, że niektóre zmiany w różnych dziedzinach życia, które zrodziły
się z „ducha Października”, przybrały bardziej skonkretyzowane kształty po październiku 1957 r., jak np. utworzenie Ośrodka Badań Opinii Publicznej, regulacje
z zakresu ochrony środowiska, kolejna, bardziej zdecydowana niż w 1954 r. reforma
systemu rentowo-emerytalnego w roku 1958). Nie zmienia to jednak konstatacji, że
ta książka — znakomicie napisana i wydana, ma szanse stać się najważniejszym głosem w dyskusji na temat jednego z najważniejszych (dla mnie i dla Jerzego Kochanowskiego — najważniejszego) okresów w historii powojennej Polski.
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Filmowa pamięć historyczna dekadami mierzona
(Piotr Kurpiewski, Historia na ekranie Polski Ludowej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ss. 304)
Film mierzył się z historią wielokrotnie. Wystarczy wspomnieć rosyjskie epopeje
napoleońskie, amerykańskie panoramy ilustrujące kolonizację Dzikiego Zachodu,
nie zawsze ubrane w gatunkowy kostium westernu, czeskie velkofilmy z trylogiami
husycką i wojenną Otakara Vávry na czele, angielskie heritage Cinema, nostalgicznie nawiązujące do pokolonialnej sławy imperium, czy reprezentujące w ostatnich
dekadach „nową pamięć historyczną” próby ukazania Niemców nie tylko jako zbrodniarzy wojennych, lecz także ofiary nazizmu. Produkcje te z jednej strony zaspokajały rynkowe oczekiwania przemysłu kinematograficznego, przyciągając widzów do
kin, z drugiej — będąc częścią państwowego aparatu ideologicznego, wpływały na
wyobrażenia zbiorowe, kształtowały panteon bohaterów i antybohaterów, i stawały
się jednym z najważniejszych instrumentów zjawiska, które w polskim dyskursie
publicznym funkcjonuje pod nazwą polityki historycznej.
Rodzima refleksja historyczno-filmowa nie cierpiała na nadmiar pozycji, w których uwzględniony został ten szczególny rodzaj kulturowego napięcia. Od czasu opu1
blikowania Filmowej pop historii Rafała Marszałka minęło ładnych kilka dziesiątek
lat, a nadal pozostaje ona głównym punktem odniesienia przy wszelkich próbach korygowania obowiązującego modelu. Sytuacji nie zmieniły też wydane (po wielu latach od
momentu ukazania się pierwodruków) prace badaczy zachodnich, takie jak wybór ese2
jów Marko Ferro Kino i historia , niewielkich rozmiarów (ale jakże bogaty) zbiór pod
redakcją Małgorzaty Hendrykowskiej poświęcony historii jako tematowi eksploatowa3
nemu przez kino nieme czy zamieszczone w świetnie zredagowanej przez Iwonę Kurz
antologii Film i historia artykuły Roberta A. Rosenstone’a, Haydena White’a i Janet
4
Steiger . Podsumowaniem stanu świadomości historycznej rodzimych filmoznawców
5
były teksty zamieszczone w „Kwartalniku Filmowym” z 2010 r. Znacznie poważ1

MARSZAŁEK 1984.
FERRO 2011.
3
W cieniu 1995.
4
Film 2008.
5
Monograficzny charakter publikacji podkreślał tytuł jednego z numerów kwartalnika — Historia
w filmie. W imieniu redakcji Teresa Rutkowska pisała: „film historyczny w takim ujęciu pozostaje miejscem pamięci osobistej i zbiorowej, ale też — dla nowych pokoleń — punktem odniesienia, względem
2
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niejsze osiągnięcia ma na swoim koncie filmoznawstwo czeskie, zarówno dzięki
wydawanej od końca lat osiemdziesiątych XX w. do początków obecnej dekady serii
wydawniczej Filmový sborník historický, jak i prowadzonemu od połowy ubiegłego
6
7
dziesięciolecia przez Ústav pro studium totalitních režimů projektowi Film a dĕjiny .
Książka Piotra Kurpiewskiego Historia na ekranie Polski Ludowej jest zatem
tomem szczególnie oczekiwanym, stanowi bowiem pierwsze całościowe i wielostronne opracowanie naukowe poświęcone relacjom między ekranowymi reprezentacjami ważnych wydarzeń i postaci historycznych a intencjami i możliwościami
8
twórców filmowych oraz przedstawicieli władzy . Kurpiewski przed opublikowaniem rozszerzonej wersji swojej rozprawy doktorskiej prezentował jej fragmenty
9
w ramach konferencji oraz jako rozdziały w opracowaniach zbiorowych . Studia te,
najczęściej skonstruowane jako monograficzne analizy wybranych tytułów, są świadectwem oryginalnego podejścia badawczego, respektowania metodologii „nowej
historii”, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł archiwalnych (autor prowadził
kwerendy w Archiwum Akt Nowych, Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Filmoteki Narodowej), sprawności interpretacyjnej i pasji w poszukiwaniu nowych znaczeń zjawisk już wcześniej
rozpoznanych w polskiej literaturze filmowej, zarówno filmoznawczej, jak i krytycznej. Kurpiewski potrafi również, nie zapominając o powinnościach naukowych,
10
prezentować rezultaty swoich badań w ujęciu popularnym , rozszerzając je nawet
11
o informacje dotyczące kinematografii zagranicznych .
Zastrzeżeń nie budzi struktura pracy, którą autor oparł na porządku chrono12
logicznym, choć łatwo można sobie wyobrazić również inną konstrukcję . Bez
którego kształtowana jest tożsamość” (RUTKOWSKA 2010, s. 4). Takie ujęcie rozszerzyło jednak analizowany w recenzowanej książce gatunkowy korpus tytułów o filmowe obrazy II wojny światowej,
a nawet wydarzeń powojennych, jak w ciekawym artykule Ewy Fiuk (FIUK 2010).
6
Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) to instytucja naukowa utworzona w 2007 r. w celu
prowadzenia badań nad komunizmem i faszyzmem w Czechosłowacji, stanowiąca odpowiednik polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, jednak ze znacznie mniejszymi kompetencjami.
7
Od 2005 r. ukazało się sześć uporządkowanych tematycznie tomów: Film a dĕjiny 2005, Film
a dĕjiny 2009, Film a dĕjiny 2012, Film a dĕjiny 2015, Film a dĕjiny 2016, Film a dĕjiny 2016a.
8
Wiosną 2018 r. do księgarń trafiło opracowanie Macieja Białousa ukazujące produkcję polskich
filmów historycznych w okresie powojennym z punktu widzenia nauk społecznych. Książka ta stanowi
zatem naturalne uzupełnienie zaproponowanego przez Kurpiewskiego wywodu, BIAŁOUS 2018.
9
KURPIEWSKI 2011, KURPIEWSKI 2013, KURPIEWSKI 2016.
10
KURPIEWSKI 2017.
11
KURPIEWSKI 2018.
12
Znakomite przykłady ujęcia strukturalnego znajdujemy w opracowaniu Justyny Czai poświęconym komiksowi historycznemu w polskiej kulturze. Autorkę bardziej niż chronologicznie poprowadzona narracja interesowała systemowa strona obecności historycznych epizodów na komiksowych planszach. Wyodrębniła kilka wariantów takich jak „historia zmanipulowana”, „historia jako pretekst” czy
„komiks jako narodowe sacrum”, które można potraktować jako metodologiczną propozycję również
w badaniach nad życiem filmowym. CZAJA 2012, s. 41–211.
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wątpienia jednak przyjęcie takiej perspektywy pozwala na prześledzenie dynamiki zmian w obrębie omawianego gatunku, uwzględnienie uwarunkowań politycznych, a także osadzenie analizowanych przypadków w szerszym kontekście
geopolitycznym i technologiczno-filmowym. Niestety ten ostatni aspekt został
potraktowany marginalnie. Rozwój europejskiego i hollywoodzkiego kina historycznego — z jego szczególnymi wariantami, takimi jak medieval cinema, sięgające po narracje z okresu średniowiecza („Siódma pieczęć” Ingmara Bergmana,
„Ivanhoe” Richarda Thorpe, „Lew w zimie” Anthony Harveya), czy renaissance
cinema, początkowo wpisywane w porządek gatunkowy „płaszcza i szpady” — nie
został przez autora doceniony jako swego rodzaju kontrapunkt dla ponad czterdziestoletniej obecności „historii na ekranie Polski Ludowej”. Szkoda, bowiem
w publicystyce branżowej, będącej najważniejszym nośnikiem refleksji nad gatunkowymi możliwościami polskiego filmu historycznego, takich odniesień czyniono
wiele i były to konotacje nie tylko dotyczące możliwości (czy raczej niemocy)
dogonienia przez polską kinematografię głównego nurtu filmowego, lecz także
tego, co autora interesowało najbardziej, czyli ideologii. Przykładem mogą być
rozważania Zygmunta Kałużyńskiego, w których porównane zostały diegetyczne
znaczenia w Kleopatrze Josepha L. Mankiewicza i Faraonie Jerzego Kawalerowi13
cza , czy poszukiwanie przez Kazimierza Kochańskiego wspólnych kontekstów
14
kina głównego nurtu i polskich adaptacji klasyki . Synchroniczna analiza, czerpiąca głównie z europejskiego doświadczenia filmowego, z pewnością nie zaszkodziłaby komplementarności wywodu.
Skoro jesteśmy przy łyżce dziegciu, to zanim przejdę do beczki miodu, którą
zaserwował czytelnikom Kurpiewski, zgłoszę jeszcze kilka innych zastrzeżeń. Jako
że sam zajmowałem się wczesnym kinem polskim, nie mogę przejść do porządku
dziennego nad przekłamaniami, a w najlepszym przypadku błędami lub uproszczeniami poprzedników, które zostały niestety przez autora recenzowanego tomu powielone. Uwagi wstępne, obok rozważań natury metodologicznej, do których odniosę się
dalej, przynoszą kilkustronicowy szkic dziejów polskiego kina historycznego przed
1939 r. W passusie tym wzmiankowane zostały dwie formacje kulturowe — kino
wczesnonieme (do końca Wielkiej Wojny) i kino dwudziestolecia międzywojennego.
Wprowadzający charakter wywodu nie rozgrzesza autora z pominięcia opracowań
szczegółowych, uwzględniających np. badania regionalne (zgadza się — publikowanych w niewielkich nakładach, których zdobycie wymaga niemałego wysiłku). Nie
można bowiem opierać narracji na pozaźródłowych ustaleniach archeologów filmu,
głównie Władysława Jewsiewickiego oraz autorów I tomu Historii filmu polskiego,
Władysława Banaszkiewicza i Władysława Witczaka, którzy — doceniając ich
ogromny wkład w fundowanie rodzimej refleksji historyczno-filmowej — jedynie
intuicyjnie lub bazując na wątpliwej jakości zasobach dokumentarnych ferowali
13
14

KAŁUŻYŃSKI 1966, s. 6.
KOCHAŃSKI 1966, s. 10.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

326

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

wyroki nie do przyjęcia z dzisiejszego punktu widzenia. Przykładem są fragmenty
dotyczące „pierwszych prób na ziemiach polskich w latach 1912–1918”. Żałuję, że
Piotr Kurpiewski pominął Pruską kulturę z 1908 r., przypisywaną Mojżeszowi Towbinowi, która nie tylko spełnia kryteria konstytuujące gatunkową identyfikację filmu
historycznego, lecz także posiada dość rozbudową literaturę, a niemal kompletna jej
kopia została odnaleziona i zdeponowana w zasobach FINA.
We wstępnej części pracy znalazły się również uwagi na temat dość reprezentatywnego zjawiska, jakim były historyczne konteksty produkcji niefikcjonalnej na
ziemiach polskich w latach I wojny. Korpus owych filmów zdaniem autora ogranicza
się do trzech tytułów: Boga wojny (1914), Pod jarzmem tyranów (1916) i Księcia
Józefa Poniatowskiego (1918). Rzecz w tym — pomijając wątpliwości dotyczące
pierwszego z wymienionych obrazów — że ostatni z nich nigdy nie powstał. Informacja o nim została po raz pierwszy podana przez Władysława Jewsiewickiego
15
w 1966 r. Dzisiaj już wiemy, że nestor polskiego filmoznawstwa popełnił błąd,
kwalifikując jako dzieło filmowe spektakl teatralny, który w Teatrze Rozmaitości na
16
podstawie dramatu Aleksandra Hertza wyreżyserował Paweł Owerłło .
Wskazując na te uchybienia, muszę dodać, że co prawda ranią one moją wrażliwość historyka wczesnych dziejów polskiego filmu, w żadnym stopniu nie wpływają
jednak na pozytywną ocenę książki, której podstawowym celem było zaprezentowanie obecności filmu historycznego w ponad czterdziestoletniej historii PRL, a kłopot z przedmiotem swoich badań Kurpiewski miał niemały — przede wszystkim
metodologiczny. W jednym z początkowych akapitów stwierdza: „podstawowym
celem napisania niniejszej książki była analiza gatunku filmu historycznego i ewolucji, jakiej podlegał w czasach PRL” (s. 10). Wybór paradygmatu genologicznego
rodzi rozmaite konsekwencje — zarówno dobre, jak i złe. Dla autora najważniejsze
jest, żeby uporać się z tymi złymi, oswoić je i wpisać w zamierzony efekt, którym
jest uzasadnienie bronionej tezy; te dobre pozwalają natomiast na uporządkowanie
wywodu (choć tu potrzebna byłaby podpórka teoretyczna, np. w postaci Altmanowskiej koncepcji gatunku filmowego lub przynajmniej model zaczerpnięty z polskiej
refleksji historyczno-filmowej), zorganizowanie materiału źródłowego i odwołania
do tego, co w zajmowaniu się filmem najcenniejsze, czyli wspólnego doświadczenia widza (konsumenta kultury popularnej) i badacza (jej krytyka). Autor snute
przez siebie rozważania nad filmem historycznym jako jedną z zasadniczych konwencji kina narodowego zilustrował, przytaczając liczne głosy w dyskusji toczącej
się w latach sześćdziesiątych w środowisku historycznym, respektującym rygory
nouvelle histoire, oraz na łamach polskiej prasy branżowej. Wzięli w niej udział
zarówno mistrzowie cechu historycznego oraz historyczni dyletanci, jak i twórcy filmowi, a także krytycy. Dało to okazję do postawienia diagnozy w kwestii ówczesnej
świadomości gatunkowej, pomysłów na realizację celuloidowej polityki historycz15
16

JEWSIEWICKI 1966, s. 96.
GUZEK 2014, s. 399.
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nej, korespondencji między nauką a kulturą popularną. Kurpiewski uciekł jednak
od zadania, którym było zajęcie stanowiska wobec tych sporów. Nie jest to jednak
zarzut generalny, autor miał prawo do takiego ujęcia, upiekł bowiem dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony zgrabnie odniósł się do tzw. refleksji ogólnej
i stanu badań, z drugiej — zostawił otwartą furtkę, dzięki której nie musiał czuć
się skrępowany metodologicznym rygoryzmem wyznaczonym przez wcześniejsze
ustalenia. Zgadzam się także z metodą doboru analizowanego materiału, polegającą
na wyeliminowaniu filmów z uniwersum II wojny światowej jako odrębnej kategorii
i skoncentrowaniu się na fabułach głównego nurtu kina narodowego rekonstruujących wydarzenia do 1939 r.
Rozprawa została podzielona na pięć chronologicznie uporządkowanych części. Pierwsza z nich odwołuje się do ekranowej obecności filmu historycznego od
zjazdu w Wiśle w 1949 r. do przemian październikowych roku 1956. Drugi rozdział
obejmuje końcówkę lat pięćdziesiątych i następnie dziesięciolecie aż po upadek
Władysława Gomułki. Trzeci i czwarty przynoszą rekonstrukcję „radosnego filmowego historyzmu” epoki gierkowskiej, a ostatni — okres karnawału Solidarności
i stanu wojennego, dekonstrukcji systemu w drugiej połowie lat osiemdziesiątych aż
do Okrągłego Stołu i czerwcowych wyborów 1989 r. Konstrukcja poszczególnych
rozdziałów jest do siebie podobna. Zanalizowane zostały w nich poszczególne filmy
zaliczone do korpusu gatunkowego, z uwzględnieniem okresu przygotowawczego
(przedrealizacyjnego), zdjęciowego, premiery i recepcji — najczęściej ukazywanej
w postaci debaty publicystycznej. Każdemu tytułowi poświęcony został osobny
podrozdział. Wykorzystując swoje przygotowanie merytoryczne, metodologiczną
wrażliwość i umiejętności narracyjne, Kurpiewski starannie zrekonstruował proces
zatwierdzania projektów, poprawiania scenariuszy oraz krytyki ideologicznej na
etapie koncepcyjnym i postprodukcyjnym. W tym celu sięgnął po materiały zdeponowane w Filmotece Narodowej, przez lata uśpione, niezauważane, ale od przynajmniej dwóch dekad traktowane jako równorzędne względem publicystyki prasowej
(branżowej i informacyjnej) repozytoria wiedzy. Mowa o protokołach Komisji Ocen
Scenariuszowych (KOS) i Komisji Kolaudacyjnej oraz Rad Programowych przy
Zespołach Filmowych. Dogłębna analiza przebiegu dyskusji pozwoliła nie tylko na
zrekonstruowanie męki konfrontowania wrażliwości twórcy z reglamentowanym
systemem zastrzeżonych znaczeń, lecz także, dzięki spersonalizowaniu debaty (na
szczęście zawsze była wymagana lista obecności), na poznanie postaci do tej pory
anonimowych lub pozostających poza kontekstem filmowym. Materiały z Filmoteki Narodowej nie były jednak jedynym zbiorem, po który sięgnął Kurpiewski.
Wykorzystał także kilkanaście zeszytów z zespołów Komitet Centralny Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, Naczelny Urząd Kinematografii i Centralny
Zarząd Kinematografii, zdeponowanych w Archiwum Akt Nowych i zawierających
m.in. plany tematyczno-produkcyjne czy zestawienia statystyczne. Autor zapewne
ubolewał (podobnie jak inni badacze filmu z okresu PRL) nad tym, że nie można
dotrzeć do akt Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, które
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w 2013 r. zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na konieczność konserwacji.
Ich treść nie tylko uzupełniłaby zapisy KOS, lecz także przyniosłaby być może nowe
informacje pozwalające zrewidować dotychczas dominujące poglądy.
Autor wskazuje dwa podstawowe uwarunkowania filmowych reprezentacji
historii, czyli politykę wewnętrzną, dla realizacji której jako podpórki kulturowe
wykorzystywano wątki tożsamościowe, narodowe bądź kosmopolityczne, oraz niejako w kontrapunkcie — pokoleniową potrzebę wypowiedzi artystycznej, której
zasadniczą przesłankę stanowiło osobiste doświadczenie ludzi kina, tzn. przynależność do AK, pobyt w ZSRR czy szlak bojowy armii Berlinga. Ten ostatni aspekt,
z uwzględnieniem właściwej dla polskiego przemysłu filmowego niedoskonałej
bazy produkcyjnej, skutkował dwoma skrajnie różnymi efektami — niechlujnymi,
zaniedbującymi kostium, organizację planów i logikę historyczną (Janosik Jerzego
Passendorfera, Alchemik Jacka Koprowicza) celuloidowymi wycieczkami do czasów
odległych o stulecia oraz prawdziwymi perełkami, których twórcy słabą infrastrukturę realizacyjną traktowali jako wyzwanie rzucone wyobraźni, metaforze i uniwersalnemu dyskursowi o istocie dziejowych mechanizmów.
Wyjątkowym przykładem ostatniego wariantu jest nie tylko Faraon Jerzego
Kawalerowicza (który niedawno stał się przedmiotem bardzo rozległego projektu
17
badawczego ), lecz także „ostatni historyczny półkownik PRL” — ekranizacja
Wiernej rzeki Stefana Żeromskiego wyreżyserowana przez Tadeusza Chmielewskiego. Ciekawy kontekst, którym były zmagania reżysera z cenzurą (brakuje jednak
wspomnianych wyżej dokumentów z zespołu GUKPPiW jako kontrapunktu), uzupełniony omówieniem strategii interpretacyjnych — konstatacją, że film stanowił
antytezę priorytetów historycznych władz stanu wojennego, i wnikliwa egzegeza
tekstów krytycznych to nie jedyne walory naukowej narracji Kurpiewskiego. Za
szczególnie cenne należy uznać, że mimo dyscypliny wydawniczej (zmieszczenie
tak obszernych zagadnień w piętnastu arkuszach świadczy o przemyślanej organizacji pracy naukowej) autor nie zrezygnował z wpisania w omawiany model filmu
historycznego obrazów raczej przez historyków kina lekceważonych z uwagi na
ich artystyczną mizerię lub ograniczone obiegi rozprowadzania. Dotyczy to fabuł
klasyfikowanych jako filmy dla dzieci i młodzieży: Historia żółtej ciżemki Sylwestra Chęcińskiego, Janosik Jerzego Passendorfera, Pierścień księżnej Anny Marii
Kaniewskiej, a także zapomnianych artefaktów autorskiego kina polsko-czechosłowackiego — Nocnego gościa Stanisława Różewicza czy polsko-francuskiego Jeńca
Europy Jerzego Kawalerowicza.
Recenzowany tom jest użytecznym podręcznikiem, z którego będą zapewne
korzystać studenci filmoznawstwa, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, historii i filologii polskiej. Będzie też punktem wyjścia dla coraz liczniejszych badaczy zainteresowanych interdyscyplinarnymi projektami poświęconymi świadomości i zarządzaniu
pamięcią w PRL. Niemal każdy z zaprezentowanych w pracy przypadków można
17

Faraon 2017, Faraon 2017a.
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rozszerzać, uzupełniać, inaczej interpretować, mając przy tym niezwykły komfort
wynikający z dysponowania panoramicznym, linearnym opisem systemowym —
mapą kulturową „filmowej pop-historii”.
Nie wiem, jakie są dalsze plany badawcze i publikacyjne gdańskiego historyka,
ale dobrze by się stało, gdyby uwzględnił w nich produkcje telewizyjne. Seriale
i filmy średniometrażowe, np. Królewskie sny Grzegorza Warchoła, Królowa Bona
Janusza Majewskiego, Gniewko syn rybaka Bohdana Poręby, Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy Jerzego Sztwiertni czy kompletnie zapomniane Marszałek
Piłsudski Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego i Republika Ostrowska Zbigniewa Kuźmińskiego czekają na poszukiwaczy kinematograficznych Atlantyd, do których
z całkowitą pewnością należy Piotr Kurpiewski.
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Kopal, Praha 2009
Film a dĕjiny 2012 = Film a dĕjiny 3. Politická kamera — film a stalinismus, ed. Kristan
Feigelson, Petr Kopal, Praha 2012
Film a dĕjiny 2015 = Film a dĕjiny 4. Normalizace, ed. Petr Kopal, Praha 2014
Film a dĕjiny 2016 = Film a dĕjiny 5. Perestrojka/ Přestavba, ed. Petr Kopal, Praha 2016
Film a dĕjiny 2016a = Film a dĕjiny 6. Post-komunismus. Promĕny českého historického
filmu po roce 1989, ed. Luboš Ptaček, Petr Kopal a kol., Praha 2016
FIUK 2010 = Ewa Fiuk, Od Niemiec jesienią do Niemiec 09. Historia Frakcji Armii
Czerwonej i jej filmowe multiplikacje, „Kwartalnik Filmowy”, XXXII, wiosna 2010
(69), s. 164–189
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KURPIEWSKI 2018 = Piotr Kurpiewski, Władcy Rusi na rosyjskim ekranie. Wizja historyczna
czy polityczna, „Bliza. Kwartalnik Artystyczny”, 2018, 1 (31), s. 46–51
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W cieniu 1995 = W cieniu braci Lumière. Szkice o początkach kina, red. Małgorzata Hendrykowska, Poznań 1995
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Polskie pożegnanie z bocianem? Na marginesie książki
Agnieszki Kościańskiej, Zobaczyć łosia. Historia polskiej
edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017, ss. 423
„Jesteśmy XIX-wiecznym skansenem. Powinni do nas przyjeżdżać turyści, żeby
sprawdzać, jak się u nas traktuje seks” — ironizował Zbigniew Lew-Starowicz
w rozmowie z dziennikarzem Mariuszem Piekarskim w kwietniu 2013 r., odnosząc
się do współorganizowanej przez Polską Akademię Nauk oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej konferencji poświęconej prezentacji standardów edukacji seksualnej
18
w Europie . Nawet jeżeli słowa jednego z najsłynniejszych polskich seksuologów
wydadzą nam się w pierwszej chwili przesadzone, to wrażenie to nie pozostanie na
długo, jeżeli weźmiemy pod uwagę kilka faktów dotyczących kształtu współczesnej
edukacji seksualnej w Polsce. W szkołach odbywa się ona w ramach przedmiotu
„Wychowanie do życia w rodzinie”, a jedyny dopuszczony podręcznik to książka
pod redakcją Teresy Król — „podręcznik do wychowania we wstrzemięźliwości”,
jak określiła go Agnieszka Kościańska, umiejscawiający seks w małżeństwie i opi19
sujący go jako narzędzie służące wyłącznie prokreacji . Nie należą do rzadkich opinie, że w czasach powszechnej dostępności Internetu edukacja seksualna w szkole
nie jest w ogóle potrzebna i że właściwie należałoby zostawić ją rodzicom. Bada20
nia przedstawione w książce Marii Beisert Seks twojego dziecka pokazują jednak,
że nastolatki uświadamiane przez rodziców należą do zdecydowanej mniejszości,
a podstawowym źródłem wiedzy o seksie jest dla dorastającej młodzieży pornografia. Ogromną wagę problemu edukacji seksualnej doskonale przedstawiła Agnieszka
Kościańska w swojej najnowszej książce Zobaczyć łosia.
Seksualność w dwudziestowiecznej Polsce, a zwłaszcza w okresie PRL, jest
przedmiotem zainteresowania badaczy od stosunkowo niedawna, a efekty ich prac
zaczęły pojawiać się dopiero w ostatnich latach. Do najważniejszych należy niewątpliwie zaliczyć monografię Kłopoty z seksem w PRL pod redakcją Marcina Kuli,
obejmującą takie zagadnienia, jak walka z epidemią chorób wenerycznych, ustawa
o aborcji z 1956 r., oddziały położnicze PRL czy początki ruchu gejowskiego w Pol18
19
20
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sce21. Zainteresowanie życiem seksualnym Polaków w PRL oraz mechanizmami jego
kształtowania zaowocowały również książką Agaty Ignaciuk, poświęconą dyskusji
o aborcji w publikacjach Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa, oraz stosunkowo nielicznymi artykułami poruszającymi kwestię życia mniejszości seksualnych
22
w Polsce Ludowej . Aż do tej pory nie było jednak pracy, która w kompleksowy
sposób i na podstawie różnorodnych źródeł przestudiowałaby dyskurs na temat
seksualności obejmujący kilka ostatnich dekad. Dlatego też pojawienie się książki
Kościańskiej uznać należy za wydarzenie niezwykle istotne.
Agnieszka Kościańska, antropolog kulturowy, pracuje w Instytucie Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami nad
płcią, religijnością i seksualnością, które zaowocowały pojawieniem się takich prac
jej autorstwa, jak Potęga ciszy (2009), Płeć, przyjemność i przemoc (2014) oraz zbioru
23
studiów pod jej redakcją — Antropologia seksualności (2012) . Na szczególną
uwagę zasługuje druga z wymienionych pozycji, w której Kościańska przygląda się
dyskursowi eksperckiemu o seksualności, mechanizmom jego powstawania i przemianom, a także rolom płciowym i modelom seksualności kształtowanym przez ten
24
dyskurs od lat sześćdziesiątych XX stulecia do pierwszych dekad wieku XXI . Z tej
perspektywy Zobaczyć łosia można by zatem uznać za kontynuację, czy raczej rozwinięcie rozważań zapoczątkowanych w Płci, przyjemności i przemocy, już pobieżna
lektura pokazuje jednak, że takie rozumowanie byłoby błędne. Najnowsza książka
Kościańskiej to praca o charakterze zdecydowanie popularyzatorskim, co nie oznacza, że autorka zrezygnowała z aparatu naukowego i metodologicznego. Zachowując
rzetelność badawczą, stara się — z powodzeniem — przedstawić rezultaty swoich
badań w sposób interesujący również przeciętnego czytelnika.
Autorka podzieliła swoją pracę na trzy części poprzedzone obszernym rozdziałem wstępnym („O dojrzewaniu i polityce”, s. 5–46), w którym przedstawiona
została burzliwa debata wokół powstania szkolnego podręcznika do przysposobienia do życia w rodzinie autorstwa Wiesława Sokoluka, Dagmary Andziak i Marii
Trawińskiej. Dyskusja ta przyczyniła się do niemal natychmiastowego wycofania
pozycji ze szkół, a nawet księgarń. Autorom zarzucano zbyt otwarte mówienie
o sprawach seksu i podmiotowe traktowanie uczniów, co jednoznacznie uznano za
atak na polską młodzież; z kolei szkice pozycji seksualnych skłoniły niektóre parafie do zwołania specjalnych poświęconych inkryminowanym rysunkom zebrań dla
rodziców. Opisując krótkie dzieje skandalizującego podręcznika, Kościańska zadaje
sobie pytanie, kiedy sprawy seksualności stały się przedmiotem aż tak żywego zain21

Kłopoty z seksem w PRL 2012.
IGNACIUK 2014 s. 75–97; o nienormatywnych kulturach seksualnych pisali m.in. Paweł Kurpios, Błażej Warkocki i Krzysztof Tomasik, vide: KURPIOS 2010, s. 30–32; WARKOCKI 2009,
s. 425–439; TOMASIK 2008, s. 18–19.
23
KOŚCIAŃSKA 2009; KOŚCIAŃSKA 2014; Antropologia seksualności 2012.
24
KOŚCIAŃSKA 2014, s. 13–14.
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teresowania ze strony państwa i pokrótce omawia historię edukacji seksualnej na
ziemiach polskich, co z kolei daje asumpt do przedstawienia głównych źródeł, do
których sięgnęła w trakcie swoich badań. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że jednym z największych walorów recenzowanej książki jest ogromna różnorodność jej
bazy źródłowej, umożliwiająca czytelnikom dogłębne zapoznanie się zarówno z oficjalnym dyskursem na temat seksualności, jak i usłyszenie głosu jego odbiorców,
a więc młodzieży, do której kierowana była zdecydowana większość przedstawionych w recenzowanym tomie dzieł. Istotnym punktem odniesienia są dla Kościańskiej publikacje polskich seksuologów, wśród których znalazły się zarówno książki
kierowane do dorosłych czytelników, np. Sztuka kochania Michaliny Wisłockiej czy
Seks partnerski Zbigniewa Lew-Starowicza, jak i poradniki dla młodzieży, takie jak
O dziewczętach dla dziewcząt autorstwa Wandy Kobyłeckiej i Andrzeja Jaczewskiego, Zanim staniecie się kobietami Mikołaja Kozakiewicza, Czy to już teraz Wiesława Sokoluka, Co chce wiedzieć każdy chłopiec Janusza Łopuskiego, Książka dla
chłopców Jerzego Żmijewskiego i Andrzeja Jaczewskiego czy wspomniany wyżej
25
podręcznik Sokoluka, Andziak i Trawińskiej Przysposobienie do życia w rodzinie .
Ogromne znaczenie dla badań Kościańskiej mają kierowane do seksuologów listy
czytelników, publikowane w specjalistycznych, poświęconych seksualności rubrykach na łamach takich czasopism, jak studenckie „Itd”, harcerskie „Na Przełaj”,
a także „Zwierciadło” i „Perspektywy”. Niezwykle istotnym uzupełnieniem wywodu
są wreszcie artykuły prasowe, pozwalające śledzić dyskurs o seksualności i zachodzące w nim zmiany z perspektywy różnych środowisk.
Obszerna część I („W szkole i poza nią”, s. 49–275) poświęcona została rozważaniom edukatorów seksualnych i autorów podręczników nad różnymi aspektami
życia seksualnego. Autorka podzieliła tę część na rozdziały odpowiadające kluczowym problemom, które pojawiały się w listach do seksuologów, wysyłanych przez
nierzadko zdesperowanych czytelników. Od początku mamy więc świadomość, że
przedstawiane w recenzowanej pracy zjawiska, problemy, a także głosy specjalistów
nie są oderwanymi od rzeczywistości dywagacjami, lecz stanowią nieodłączną część
polskiej rzeczywistości i doskonale odzwierciedlają rodzime warunki kulturowe,
społeczne i psychologiczne.
Rozdział poświęcony masturbacji autorka rozpoczyna od opisania skandalu, który wywołał artykuł Mariusza Szczygła Onanizm polski, opublikowany
26
w „Gazecie Wyborczej” w 1993 r. Zarówno autorowi artykułu, jak i redaktorowi
naczelnemu, Adamowi Michnikowi, krytycy zarzucali wówczas m.in. promowanie
w Polsce dokonań rewolucji seksualnej oraz demoralizowanie dzieci polskich katolików. Atmosfera wokół masturbacji nigdy nie należała do najprzychylniejszych,
25

WISŁOCKA 1978; LEW-STAROWICZ 1983; KOBYŁECKA, JACZEWSKI 1981; KOZAKIEWICZ 1973; SOKOLUK 1987; ŁOPUSKI 1957; JACZEWSKI, ŻMIJEWSKI 1973, vide także JACZEWSKI 1998; SOKOLUK, ANDZIAK, TRAWIŃSKA 1987.
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co Kościańska klarownie pokazuje, odnosząc się do światowej literatury, zwanej
przez nią „antymasturbacyjną”, kształtującej się od końca XVIII w. i ostrzegającej
przed zgubnymi skutkami onanizmu. Temat podejmowali także rodzimi specjaliści. Prawdziwą perełką są cytowane przez autorkę fragmenty pracy krakowskiego
seksuologa — a właściwie „płciownika” — Stanisława Kurkiewicza, który, odmawiając stosowania spolszczonej wersji międzynarodowego słownictwa medycznego,
w swojej książce z 1917 r. ostrzegał czytelników przed ogromnym zagrożeniem,
27
jakie niesie ze sobą „samieństwo” (masturbacja) . Kurkiewicz stworzył cały katalog terminów określających różne aspekty życia seksualnego człowieka, takich jak
„płcenie” (seks), „płciowina dwójkowa” (wzajemna masturbacja) czy „rówieśniarz”
(homoseksualista), które — o czym warto w tym miejscu przypomnieć — podzielił
na kategorie w porządku alfabetycznym i wydał w 1913 r., nazywając zbiorczo „kur28
kiewami” .
Niezwykle cenne jest zaprezentowanie przez autorkę zmian zachodzących
w argumentacji przeciw masturbacji, którą początkowo łączono z całym katalogiem
niebezpiecznych chorób, takich jak nerwica, impotencja czy gruźlica; stopniowo
jednak eksperci porzucili ten dyskurs na rzecz podkreślania domniemanej szkodliwości masturbacji dla stosunku seksualnego z partnerem, czemu zazwyczaj towarzyszyło przytaczanie całego szeregu działań profilaktycznych (gimnastyka, wczesne
wstawanie, rezygnacja z alkoholu). Sugerowano także, że może ona prowadzić do
homoseksualizmu („potem trzeba się leczyć”, a „leczenie jest kłopotliwe, im później rozpoczęte, tym trudniejsze”, pisali Jaczewski i Żmijewski w pierwszym wydaniu Książki dla chłopców z 1973 r.) lub do seksualnej niezależności kobiet, które
mogłyby nagle przestać interesować się swoimi partnerami. W latach osiemdziesiątych zaczęły pojawiać się bardziej liberalne głosy, przekonujące, że masturbacja ani
nie jest chorobą, ani do choroby nie prowadzi; ten model został jednak zanegowany
zaraz po transformacji, kiedy do głosu zaczęły coraz silniej dochodzić środowiska
konserwatywne, uznające za nienaturalne wszystko to, co wykraczało poza seks
małżeński w celach prokreacyjnych. Najwymowniejszą ilustracją tego zjawiska było
29
pojawienie się w 1993 r. podręcznika Zanim wybierzesz autorstwa trzech katolickich małżeństw; podręcznik ten stanowił całkowity odwrót od coraz bardziej postępowego tonu publikacji z lat osiemdziesiątych.
Innym zagadnieniem trapiącym zarówno młodych chłopców, jak i dziewczęta
była — jak można wywnioskować z cytowanych listów — inicjacja seksualna.
Kolejne rozdziały swojej książki Kościańska poświęciła zatem omówieniu porad
specjalistów dotyczących rozpoczynania życia seksualnego i metod antykoncepcji.
Zauważa, że konkretne wskazówki na ten temat zaczęły pojawiać się nie wcześniej
niż w latach siedemdziesiątych, nawet wówczas rozważania koncentrowały się jed27
28
29

KURKIEWICZ 1917.
Neologizmy Kurkiewicza zostały wydane jako KURKIEWICZ 1913; cf. CZAJKOWSKI 2011.
GRABOWSCY, NIEMYSCY, WOŁOCHOWICZOWIE 1993.
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nak głównie wokół różnicy płci — opisywano młodych mężczyzn jako wychodzące
z inicjatywą, świadome podmioty seksualne, natomiast życie płciowe dziewcząt
łączono bezpośrednio z ich domniemanym dążeniem do założenia rodziny. Michalina
Wisłocka przestrzegała młode kobiety przed wykazywaniem inicjatywy seksualnej,
zauważając, że „niejedno pięknie zapowiadające się uczucie zmarło przedwcześnie,
gdy dziewczyna wyprzedziła w inicjatywie seksualnej chłopca”; szczególne niebezpieczeństwo widziała w rozwinięciu się i utrwaleniu „klasycznej postaci podrywacza czy podrywaczki”, stanowiącej zagrożenie dla otoczenia, a nawet całego
społeczeństwa. Owa patologiczna podrywaczka była w zasadzie — jak zauważa
Kościańska — jedynym modelem młodej kobiety pragnącej seksu, który pojawiał się
wówczas w literaturze seksuologicznej. Można żałować, że autorka nie uwzględnia
w swojej książce jeszcze jednej interesującej pracy — Gdy miłość dojrzewa Mikołaja Kozakiewicza, który próbował zmierzyć się z mitem bierności kobiet: „Dzisiaj
kobiety kształcą się i pracują, zajmują wysokie stanowiska, utrzymują dzieci i zarabiają nieraz więcej niż mężowie [...] nie ma »panien na wydaniu«, nie ma posagów,
którymi nęci się kandydatów na mężów [...] Dziewczęta są towarzyszkami nauki,
pracy, działalności społecznej. Gdzie te fortece? Gdzie te mury? Gdzie ta wyczeki30
wana bierność?” .
Poza wskazówkami dotyczącymi czasu rozpoczęcia życia seksualnego młodzież mogła znaleźć w poradnikach również instrukcje przeprowadzenia pierwszego stosunku, którym towarzyszyły szczegółowe opisy budowy anatomicznej.
Dotyczy to zwłaszcza prac Wiesława Sokoluka (broszura Czy to już teraz, podręcznik Przysposobienie do życia w rodzinie), który zdecydowanie odchodził od
mówienia o dziewczętach jako naturalnie zainteresowanych macierzyństwem. Był
to jednak — jak zauważa Kościańska — jedynie chwilowy wyłom w rozwoju szkolnej edukacji seksualnej.
Autorka przedstawia również historię powstania i wprowadzania pigułki antykoncepcyjnej, podkreślając znaczenie w tym zakresie działalności środowiska
literacko-medycznego skupionego wokół „Wiadomości Literackich” (m.in. Irena
Krzywicka, Tadeusz Boy-Żeleński), które — upominając się o prawo do kontroli
urodzeń — przyczyniło się do powstania Poradni Świadomego Macierzyństwa.
Nie wszyscy autorzy poradników spieszyli się jednak z instruowaniem młodzieży
w zakresie metod antykoncepcyjnych — Lew-Starowicz w swojej rubryce w „Itd”
na pytania o pigułki odpowiada, przytaczając całą serię towarzyszących ich stosowaniu zagrożeń i skutków ubocznych (co Kościańska traktuje z pewną dozą zrozumienia, tłumacząc, że w latach sześćdziesiątych tabletki rzeczywiście zasługiwały
na krytykę, jednak źródeł konserwatywnego podejścia Lew-Starowicza szuka także
w jego katolickich sympatiach, z którymi zresztą na wczesnym etapie swojej kariery
specjalnie się nie krył). Szczegółowe porady można było za to znaleźć w Sztuce
kochania Wisłockiej, która namawiała zwłaszcza do stosowania środków dopochwo30

KOZAKIEWICZ 1984, s. 39.
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wych, takich jak globulki czy krążki, docelowo jej książka skierowana jednak była
do czytelników dorosłych. Młodzież musiała czekać na pojawienie się podręcznika
Sokoluka, Trawińskiej i Andziak, którzy dokładnie omówili różne metody antykoncepcji, jednak ich podręcznik został — jak wcześniej wspomniano — niemal
natychmiast wycofany, a autorzy oskarżeni o bycie „niewolnikami mentalności antykoncepcyjnej” oraz o fałszowanie rzeczywistości.
W kolejnych rozdziałach autorka przechodzi do kwestii profilaktyki chorób
przenoszonych drogą płciową oraz pornografii. Zauważa, że chociaż edukatorzy
i pedagodzy niezależnie od orientacji ideologicznej byli świadomi, że owym chorobom należy przeciwdziałać, to uświadamianie młodzieży bardzo często sprowadzało się do opisania dolegliwości i do stwierdzenia, że zarazić można się głównie
od prostytutek — tak sprawę ujęli Jaczewski i Żmijewski w Książce dla chłopców.
Autorzy O dziewczętach dla dziewcząt temat niemal całkowicie pominęli, zasłaniając się kulturą osobistą — człowiek nią obdarzony „nie zadaje się z byle kim”, a więc
zakażenie chorobą weneryczną jest niemal niemożliwe. Środowiskom homoseksualnym, nieufnym wobec oficjalnych działań profilaktycznych zwłaszcza po słynnej
akcji „Hiacynt”, z pomocą przyszedł Ryszard Kisiel i założone przez niego w 1986 r.
czasopismo „Filo”, które od samego początku podejmowało sprawę profilaktyki.
Ilustrowane wskazówki udzielane przez „Filo” stopniowo zaczęły zyskiwać szerszy
zasięg — jak zauważa autorka, podobne instrukcje znaleźć można było w harcerskim czasopiśmie „Na Przełaj”, które współtworzyli licealiści z całego kraju.
Przedmiotem zainteresowania autorki w tej części pracy są również nieheteronormatywne zachowania seksualne. Podkreśla ona znaczenie pojawienia się książki
Richarda von Kraffta-Ebinga Psychopathia sexualis w 1886 r., która dała początek
szerokiej debacie na temat upodobań seksualnych, wiążącej zazwyczaj orientację
seksualną z całokształtem tożsamości człowieka. W owych debatach, toczących
się również w polskiej seksuologii, żywo uczestniczył wspomniany już Stanisław
Kurkiewicz, którego i w tym przypadku nie przekonywały międzynarodowe terminy
i w zamian zaproponował swoje własne, wzbogacając polskie słownictwo specjalistyczne o takie określenia, jak „lesbka”, „pocieraczka”, „ustowanek” czy „rzyciow31
nik” . Autorka opisuje także działalność Pawła Klingera, który w swoim niezwykle
postępowym poradniku Vita sexualis z 1930 r. opisywał homoseksualizm neutralnie,
31

Opisując proponowaną przez Kurkiewicza terminologię, Kościańska podpowiada, że seks między dwiema osobami to według niego „płciowina dwójkowa” (s. 210), wcześniej, w rozdziale poświęconym masturbacji, tłumaczy jednak, że to, co Kurkiewicz nazywa „płciowiną dwójkową”, polscy dziewiętnastowieczni tłumacze niemieckojęzycznych prac seksuologicznych określali jako wzajemną
masturbację. Mamy tu zatem do czynienia z drobną niekonsekwencją, wydaje się jednak, że poprawniejsze jest to drugie skojarzenie (z rozdziału o masturbacji), zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę
przytoczony przez autorkę cytat z pracy Kurkiewicza, szczegółowo opisujący omawianą czynność: „jako sposób płciowy jest samieństwo płciowiną jednostkową, czyli saminą, jeżeli dana osoba w pojedynkę i sama sobie popełniła czynność płciową; jeżeli zaś druga osoba będzie, np. palcami lub ręką, drażnić
u pierwszej osoby płciwo lub inną płciowo — uczuciową powierzchnię ciała, to ten sposób płciowy
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

337

podkreślając, że jest to zjawisko normalne, jego leczenie nie jest potrzebne, a „obowiązkiem ludzi światłych i ludzi nauki jest walka z niesprawiedliwością względem
homoseksualisty opinii publicznej”. Edukatorzy z czasów Polski Ludowej nie poszli
jednak w ślady Klingera i kwestii homoseksualizmu albo w ogóle nie poruszali,
albo traktowali ją po macoszemu. Kościańska ponownie cytuje fragmenty z pracy
Jaczewskiego i Żmijewskiego, którzy w pierwszym wydaniu Książki dla chłopców
piszą, że homoseksualizm to „patologia” i przestrzegają czytelników przed czyhającymi na nich pederastami. Autorka zaznacza, że temat Jaczewski rozwinął „dopiero
w znacznie późniejszych wydaniach, ukazujących się tylko pod jego nazwiskiem”,
czyli w roku 1998. Warto jednak zwrócić uwagę, że treść rozdziału o homoseksualizmie zmieniała się jeszcze w wydaniach sygnowanych przez obu autorów. Wersja
z 1975 r. nie różni się jeszcze od pierwszej edycji, w której w podrozdziale „O zboczeniach seksualnych” można przeczytać, że „homoseksualizm jest jednym ze zboczeń, odchyleń w sposobie zaspokajania popędu płciowego”, że homoseksualiści
często zaczepiają młodych chłopców i że najlepiej ich unikać (autorzy odradzają
zwłaszcza korzystanie z propozycji przejażdżki samochodem lub motocyklem). Opis
kończy się stwierdzeniem, że homoseksualistę należy „traktować tak jak chorego,
32
bez sensacji, bez kpin” . W 1981 r. ukazało się jednak nowe wydanie, w którym
zmieniła się już nazwa podrozdziału traktującego o nieheteronormatywnych zachowaniach seksualnych z „O zboczeniach seksualnych” na „O ludziach «innych» —
«mniejszościach» seksualnych”, co należy uznać za zmianę istotną. Podobnie jak we
wcześniejszych wydaniach, tak i tu autorzy przestrzegli zwłaszcza młodych chłopców przed wycieczkami motocyklem, zmienili jednak ostatnie, wyżej przywołane
zdanie, usuwając z niego słowa: „jak chorego”, a także rozbudowali zakończenie.
Z wydania Książki dla chłopców z 1981 r. młodzież mogła się zatem dowiedzieć,
że homoseksualizm jest uwarunkowany biologicznie, niezależny od człowieka i że
zmiana orientacji jest praktycznie niemożliwa; jeżeli homoseksualiści nikomu nie
szkodzą, to im też nie należy przeszkadzać, potępiać ich ani prześladować. „Pamię33
tajcie, że tolerancja jest miarą kultury społeczeństwa”, zalecają autorzy .
Interesujące są również przywoływane przez autorkę recenzowanego tomu
wypowiedzi lesbijek, zamieszczone m.in. w Zanim staniecie się kobietami Kozakie(czyli ta płciowina) będzie sposobem dwójkowym (płciowiną dwójkową)”, KOŚCIAŃSKA 2017,
s. 67–68.
32
JACZEWSKI, ŻMIJEWSKI 1975, s. 131–132.
33
„Badania wykazały, że homoseksualizm może być uwarunkowany biologicznie, jakby ‘wrodzony’. Ludzie tacy są homoseksualistami bez swej woli i zmienić się właściwie nie mogą. Kulturalne
społeczeństwo jest tolerancyjne dla wszelkiej ludzkiej ‘inności’ pod warunkiem, by ci ‘inni’ nikomu nie
szkodzili. Tak więc jeżeli homoseksualiści żyją w swym kręgu dobrowolnie i świadomie i jest im z tym
dobrze — to ich sprawa i nikt nie powinien ani ich potępiać, ani tym bardziej prześladować. Polskie
ustawodawstwo także zresztą nie traktuje homoseksualizmu ludzi dorosłych, dojrzałych i świadomych,
jako przestępstwa. Pamiętajcie, że tolerancja jest miarą kultury społeczeństwa”, JACZEWSKI, ŻMIJEWSKI 1981, s. 95–96.
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wicza. Sugerując niedojrzałość seksualną autorki jednego z listów, podkreśla on różnicę między niewinną adoracją a homoseksualizmem — w tym drugim przypadku
dziewczyna byłaby, w jego przekonaniu, „niezdolna do normalnego życia płciowego”. Kościańska przywołuje także odpowiedzi na listy publikowane na łamach
„Itd” udzielane przez Lew-Starowicza, do którego odnosi się szczególnie krytycznie.
Seksuolog wydaje się traktować homoseksualistów z empatią, podkreślając ich cierpienie i trudne położenie, jednak nie ma wątpliwości, że natura ich pożądania jest
wywołana przez chorobę, co jasno wyraża w odpowiedzi na jeden z listów w 1970 r.
Autorka pokazuje ewolucję poglądów Lew-Starowicza, przywołując jego kolejne,
już znacznie bardziej wyważone opinie i podkreślając, że do sprawy wrócił on
dopiero w 1975 r., czyli w czasie, gdy homoseksualizm nie figurował już w amerykańskim spisie chorób. Warto przypomnieć (czego autorka nie robi), że do nieheteronormatywnych zachowań seksualnych Lew-Starowicz odnosił się również w 1972 r.,
odpowiadając na listy biseksualistów. Sugerował wtedy, że biseksualizm jest jedynie pewnym etapem rozwoju osobowości, a jeżeli występuje w wieku dorosłym,
to zazwyczaj w warunkach odosobnienia, kiedy przebywa się z osobami tej samej
płci — wówczas „potrzeby seksualne mogą być zaspokajane w formie homoseksualnej”, ale „po powrocie do warunków normalnych pożycie układa się prawidłowo”,
34
choć czasami „utrwala się formacja homoseksualna” . Od 1975 r. ton wypowiedzi
Lew-Starowicza, jak zauważa Kościańska, zupełnie się zmienia — seksuolog postuluje akceptację odmienności (choć zdarza się, że jako jeden z powodów rozwoju
homoseksualizmu, zwłaszcza u kobiet, wymienia rozczarowanie płcią przeciwną)
i podkreśla, że leczenie nie jest ani możliwe, ani potrzebne; homoseksualni czytelnicy coraz otwarciej piszą o swoich potrzebach. Warto dodać, że za niegdysiejsze
leczenie swoich pacjentów z homoseksualizmu Lew-Starowicz przeprosił w 2013 r.,
35
nazywając je dramatyczną pomyłką .
W omawianej części książki autorka zastanawia się także, czy subtelna liberalizacja poglądów na odmienność seksualną została w Polsce zaprzepaszczona
z pojawieniem się wirusa HIV. Odpowiedzi udziela niejednoznacznej, zauważa
bowiem, że z jednej strony władze komunistyczne nie wahały się użyć AIDS jako
pretekstu do rozbicia kształtujących się środowisk homoseksualnych, co doprowadziło do przeprowadzenia akcji „Hiacynt”, tłumaczonej przez milicję troską o dobro
osób homoseksualnych, które należy bezwzględnie „chronić przed AIDS i przed
żulami”, zamiast pozostawić je własnemu losowi. Z drugiej jednak strony zauważa,
że milicyjna nagonka dała impuls do samoorganizacji homoseksualnych mężczyzn,
zapoczątkowując ruch, którego działalność „zaowocowała rozwojem środowiskowej
34

LEW-STAROWICZ 1972, s. 20.
„Wiem, że dziś to brzmi fatalnie, ale kiedyś leczyłem z homoseksualizmu. Kiedy zacząłem pracę,
homoseksualizm był traktowany jako patologia i w międzynarodowej klasyfikacji chorób umieszczono
go w dziale rozpoznań dewiacyjnych w pobliżu zoofilii i nekrofilii (...). Historia medycyny pełna jest
takich dramatycznych pomyłek”, LEW-STAROWICZ 2013, s. 25.
35
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edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS” w latach dziewięćdziesiątych i później. Lata osiemdziesiąte kończą się więc dosyć progresywnym podejściem do nieheteronormatywnych zachowań seksualnych, jednak pod koniec tej dekady w sprawy
osób homoseksualnych zaczął coraz bardziej ingerować Kościół, odmawiając uznania „predyspozycji homoseksualnych za moralnie obojętne, a tym bardziej dobre”.
Stosunek Kościoła katolickiego do edukacji seksualnej jest przedmiotem rozważań w części II recenzowanego tomu („W kościele”, s. 279–323). Kościańska opisuje
debatę na temat aborcji i antykoncepcji, podkreślając pozorną postępowość Polski
w latach pięćdziesiątych w zestawieniu z podejściem do tego tematu obecnym w krajach Europy Zachodniej. W 1956 r. prawo aborcyjne w PRL zostało znacząco zliberalizowane, co kontrastowało z konserwatywnymi nastrojami panującymi na zachodzie
kontynentu, gdzie w większości krajów aborcja, a czasami również antykoncepcja,
była zakazana, a w sprawach obyczajowych ton nadawał Kościół katolicki. Autorka
przywołuje rozprawę etyczną Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność z 1960 r.,
która wydawała się wówczas postępowa — oddzielała seks od biologii i reprodukcji,
podkreślając, że „małżeństwo jest instytucją miłości, a nie tylko płodności”.
Wraz z początkiem nowej dekady, w obliczu zagrożenia eksplozją demograficzną, pojawiła się szansa, by również Watykan otworzył się na problemy współczesności — nowy papież Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II, w czasie którego
specjalna komisja miała zmierzyć się z kryzysem populacyjnym i rozważyć, czy
możliwe jest połączenie chrześcijaństwa i kontroli urodzeń; po śmierci Jana XXIII
w 1963 r. kolejny papież, Paweł VI, wprowadził jednak do składu komisji nowych
członków, w tym konserwatystów. Większość jej przedstawicieli i tak opowiedziała się za dopuszczeniem antykoncepcji, jednak papież zignorował ich zalecenia
i w 1968 r. wydał encyklikę Humanae vitae, która za jedyną dopuszczalną formę
kontroli urodzeń przyjmowała małżeńską wstrzemięźliwość. Dokument wywołał
protesty również w PRL — Kościańska przytacza artykuły z czasopisma „Więź” krytykujące odejście Kościoła od personalizmu na rzecz biologizmu; za najważniejszy
głos krytyczny Kościańska uznaje jednak książkę Andrzeja Wielowieyskiego Przed
nami małżeństwo z 1972 r., której autor wyłożył nowoczesne kościelne podejście do
spraw seksu, otwarcie pisząc o płciowości, krytykując zakaz antykoncepcji i wzywając etyków do wspólnej walki z reliktami patriarchatu. Publikacja ta wywołała
oburzenie środowisk katolickich: Karol Wojtyła, wówczas już kardynał, zwrócił
Wielowieyskiemu w liście uwagę na niezgodność niektórych treści książki z encykliką Humanae vitae i poprosił o korektę. W odpowiedzi Wielowieyski zaproponował spotkanie, które się odbyło dopiero po dwóch latach; kiedy podjęli temat
antykoncepcji — jak wspomina — „zza krzaków pojawiła się pani dr Wanda Półtawska z kanapkami”. Do rozmowy już nigdy nie wrócili.
Jednym z najcenniejszych aspektów omawianej części II jest ukazanie przez
autorkę zmiany języka dyskursu przedstawicieli Kościoła na temat seksualności.
W dyskusjach na temat masturbacji, aborcji czy antykoncepcji zaczęto coraz częściej
odwoływać się do argumentów naukowych i medycznych, zamiast, jak wcześniej,
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nawoływać po prostu do zachowania czystości. Owa medykalizacja i modernizacja
języka była zjawiskiem charakterystycznym nie tylko dla Polski, lecz także dla krajów Europy Zachodniej i przejawiała się w wykształceniu zupełnie nowych strategii mówienia o seksie, który przestał być odradzany ze względu na swój grzeszny
charakter; w zamian tłumaczono, że jego uprawianie jest przejawem niedojrzałości,
zachowaniem niezdrowym i uzależniającym. Względami zdrowotnymi uzasadniano
zakaz antykoncepcji: w swojej książce Seks, jakiego nie znacie, okrzykniętej katolicką Kamasutrą, Ksawery Knotz odradzał stosowanie prezerwatyw, co uzasadniał
twierdzeniem, że pozbawiają one kobiety cennych dla zdrowia hormonów.
Zastanawiając się, dlaczego katolicka edukacja seksualna zaczęła posługiwać się
językiem nauki i medycyny, Kościańska zauważa, że konieczność sięgnięcia po inne
autorytety mogła pojawić się w związku ze wzrostem świadomości u wiernych, którzy
przestali rozumieć restrykcyjność zakazu. Znaczenie argumentów medyczno-naukowych zdawali się pojmować również redaktorzy ukazującego się od 1975 r. katolickiego
dwumiesięcznika młodzieżowego „Miłujcie Się!”. W artykule poświęconym porównaniu skuteczności różnych metod antykoncepcyjnych odradzali stosowanie jakichkolwiek zabezpieczeń, tłumacząc młodzieży, że mają one negatywny wpływ na zdrowie.
Seksualność zdawała się zresztą ulubionym tematem redaktorów, którzy w jednym
z numerów zamieścili nawet specjalną formułę codziennej modlitwy o czystość. Prawdziwe wyzwanie stanowiło dla nich jednak — jak zauważa autorka — pojawienie się
w Polsce w latach dziewięćdziesiątych bezpruderyjnej prasy niemieckiej. „Miłujcie
Się!” pismom takim jak „Bravo”, „Dziewczyna” czy „Popcorn” poświęcało specjalne
artykuły — odwołujące się, co ciekawe, do amerykańskiej literatury specjalistycznej —
i ostrzegało czytelników, że wspomniane, importujące zachodnie idee pisma są „dziełem szatana”, a czytanie ich — „zdradą Jezusa”. Jak wykazuje Kościańska, krytyka
młodzieżowych czasopism czasami przemawiała do wyobraźni młodzieży, co owocowało wysypem listów od nierzadko zrozpaczonych nastolatków podejrzewających się
np. o erotomanię i wdzięcznych za porady redaktorów „Miłujcie Się!”.
Autorka część II kończy konkluzją, że ogromny wpływ na zmianę języka debaty
o seksualności miała encyklika Humanae vitae, która pokierowała go ku nowemu
biologizmowi, korzystającemu z osiągnięć medycyny i psychologii. Od lat siedemdziesiątych w sporach o seks i moralność stawką stało się zdrowie.
Ostatnia, III część recenzowanego tomu („Na wsi”, s. 327–362) poświęcona
została przedstawieniu działalności edukatorów seksualnych na wsi. Opisując organizowane przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny „misje cywilizacyjne” — mające
wprawdzie na celu edukację ludności wiejskiej, w istocie powielające jednak stereotypy na temat jej moralności i religijności — Kościańska odwołuje się do własnych
doświadczeń z zajęć dla edukatorów seksualnych w Uniwersytecie Warszawskim,
kiedy to podczas niezwykle ostrożnej dyskusji nad ewentualnym zorganizowaniem
dla uczniów wycieczki do ginekologa, wszystkich zszokowała relacja nauczycielki
z północno-wschodniej Polski (a więc okolicy „słynącej z zacofania i braku toleranDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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cji”), która taką wycieczkę ze swoją klasą odbyła i nie napotkała żadnych przeszkód
ani ze strony rodziców, ani nauczycieli.
Opisana sytuacja dała autorce asumpt do postawienia pytania o źródła przekonania o rygorystycznej moralności i niesłychanej wręcz religijności ludności wiejskiej.
Jako przykład wyobrażeń o zacofaniu seksualnym, a zarazem jedno z najbardziej opiniotwórczych przedstawień kultury chłopskiej w drugiej połowie XX w. przywołana
została Konopielka Edwarda Redlińskiego, która w przekonaniu antropologa kultury
Ludwika Stommy doskonale pokazuje „izolację świadomościową”, typową jego
zdaniem dla środowiska chłopskiego. Za stworzenie mitu zacofanego ludu potrzebującego oświecenia Kościańska wini literaturę etnograficzną i pamiętnikarską, naszpikowaną stwierdzeniami na temat moralności seksualnej na wsi, w szczególności zaś
Oskara Kolberga, który, mając bardzo sprecyzowaną wizję ludowości, cenzurował
zebrany przez siebie materiał; w rezultacie jego dzieło Lud. Jego zwyczaje, sposób
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce
przyczyniło się do powstania wielu stereotypów.
Za prawdziwy wyłom w obrazie nieskazitelnej wiejskiej moralności Kościańska
uznaje pojawienie się w 2012 r. książki Tomasza Wiślicza Upodobanie. Małżeństwo
i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku, której autor, mierząc się
z mitem etyki seksualnej chłopów, bardzo przekonująco pokazał daleko idącą
pobłażliwość w sprawach seksu, również w kwestii stosunków przedmałżeńskich.
Nie odmawiając książce Wiślicza nowatorskiego charakteru i ogromnej wartości
w zakresie przeciwstawiania się utrwalonej obiegowej opinii, warto przypomnieć,
że o swobodzie seksualnej młodzieży wiejskiej wypowiadali się już wcześniej inni
badacze, m.in. Adam Krawiec, który w swojej książce z 2000 r. przywoływał dziewiętnasto- i dwudziestowieczne badania etnograficzne (skądinąd znane autorce)
z terenów Podhala, Mazur i Wielkopolski, cytując m.in. relację Ludwika Kamień36
skiego . Postaci Kamieńskiego Kościańska poświęca zresztą sporo uwagi, podkreślając jego rzetelność i obiektywizm w badaniach nad zwyczajami mieszkańców wsi
37
zachodniego Podhala w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych . Autorka zamieszcza również w książce fragmenty pieśni ludowych, nierzadko zawierających porady
dotyczące udanego życia seksualnego, co pozwala jej zauważyć, że autorzy owych
pieśni często mówią o sprawach seksu w sposób znacznie bardziej liberalny niż miejscy seksuolodzy. Podważa także wyobrażenia o religijności wsi, przywołując relacje
duchownych z Kielecczyzny i spostrzeżenia Kurkiewicza, pokazujące, że wierni
36

KRAWIEC 2000, s. 48–49. O życiu seksualnym ludności wiejskiej vide także TARKO 1967,
s. 94–95.
37
Relacja Kamieńskiego rzeczywiście rzuca zupełnie inne światło na wyobrażenia o rygorystycznej moralności ludności wiejskiej: „Noc to dopiero prawdziwa uciecha dla młodzi góralskiej. Każdy
niemal wyrostek kochankę posiada, a schodzą się po nocach, najczęściej się to dzieje, iż razem spać się
kładą [...] dziwna to, iż do takiego spółkowania przedślubnego nie mają sobie za występek każący moralność i obyczajność, ale przeciwnie dziewka widziałaby się zhańbioną, jeśliby kochanka nie miała”,
cyt. za: KOŚCIAŃSKA 2017, s. 337; cf. KRAWIEC 2000, s. 48–49.
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zazwyczaj nie rozmawiali z księżmi o sprawach seksu, ponieważ nie interesowało
ich, co Kościół ma w tej kwestii do powiedzenia. Jak jednak zauważa autorka —
oddziaływanie Kościoła w ciągu ostatnich dekad XX w. znacznie wzrosło, co zostało
spowodowane zakorzenieniem się wspomnianego wcześniej medyczno-religijnego
myślenia o seksualności.
Wbrew powszechnemu przekonaniu, że narracja o seksualności XX w. powinna
być opowieścią o progresie, autorka wykazuje w ostatnim, podsumowującym rozdziale („Kultura seksu, kultura dialogu”, s. 363–371), że w Polsce aż do lat dziewięćdziesiątych naprzemiennie pojawiały się idee progresywne i konserwatywne oraz
że choć edukacja seksualna była coraz bardziej postępowa i w istocie wychodziła
naprzeciw oczekiwaniom młodzieży — czego najlepszym przejawem było wydanie
słynnego podręcznika — to ostatecznie okazało się, że polskie społeczeństwo nie było
na ten postęp gotowe. I chociaż powstaje coraz więcej organizacji służących poradą
i pomocą w sprawach seksualności, to w szkołach niezmiennie panuje nurt konserwatywny. Zobaczyć łosia niezwykle klarownie pokazuje, że edukacja seksualna
nie jest jedynie problemem młodzieży, rodziców i nauczycieli, ponieważ wszelkie
dyskusje na temat zachowania seksualnego obywateli w istotnym stopniu przekła38
dają się na dyskusje o kształcie państwa . Jest to jeden z powodów, dla których
recenzowany tom stanowi bardzo istotną lekturę nie tylko dla przedstawicieli nauk
humanistycznych szczególnie zainteresowanych seksualnością XX w. Agnieszka
Kościańska niezwykle rzetelnie i zarazem interesująco ukazała zmiany zachodzące
w polskiej edukacji seksualnej od początku XX w. do dnia dzisiejszego. Osiągnęła
to, porównując narracje seksuologów, etnografów, dziennikarzy, katolickich moralistów, a jednocześnie — co być może najważniejsze — oddając głos właściwym
adresatom edukacji seksualnej. Byli nimi młodzi mężczyźni i kobiety, którzy domagali się konkretnych wskazówek w czasach, gdy jedynymi źródłami wiedzy były nie
zawsze rzetelne poradniki i gdy nie sposób było odnaleźć się w natłoku płynących
z różnych, zazwyczaj zaprzeczających sobie wzajemnie źródeł informacji.
WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
ŹRÓDŁA DRUKOWANE I LITERATURA PRZEDMIOTU

Antropologia seksualności 2012 = Antropologia seksualności: teoria, etnografia,
zastosowanie, red. Agnieszka Kościańska, Warszawa 2012
BEISERT 1991 = Maria Beisert, Seks twojego dziecka, Poznań 1991
CZAJKOWSKI 2011 = Marcin Czajkowski, Pionier polskiej seksuologii — doktor płciownik,
„Polityka”, 19 kwietnia 2011, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia
/1514802,2,pionier-polskiej-seksuologii.read [dostęp: 12 kwietnia 2018]

38

Vide wypowiedź Kościańskiej w: KOŚCIAŃSKA 2018.
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GRABOWSCY, NIEMYSCY, WOŁOCHOWICZOWIE 1993 = Magdalena i Wiesław Grabowscy, Anna i Marek Niemyscy, Mariola i Piotr Wołochowiczowie, Zanim wybierzesz.
Przygotowanie do życia w rodzinie, Warszawa 1993
IGNACIUK 2014 = Agata Ignaciuk, Ten szkodliwy zabieg. Dyskursy na temat aborcji
w publikacjach Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa / Towarzystwa Rozwoju
Rodziny (1956–1980), „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, XX, 2014, 1, s. 75–97
JACZEWSKI, ŻMIJEWSKI 1973 = Andrzej Jaczewski, Jerzy Żmijewski, Książka dla
chłopców. O dorastaniu i dojrzewaniu, Warszawa 1973
JACZEWSKI, ŻMIJEWSKI 1975 = Andrzej Jaczewski, Jerzy Żmijewski, Książka dla
chłopców: o dorastaniu i dojrzewaniu, Warszawa 19752
JACZEWSKI, ŻMIJEWSKI 1981 = Andrzej Jaczewski, Jerzy Żmijewski, Książka dla
chłopców: o dorastaniu i dojrzewaniu, Warszawa 19813
JACZEWSKI 1998 = Andrzej Jaczewski, Książka dla chłopców, wyd. 3 poprawione i zmienione, Warszawa 19983
Kłopoty z seksem w PRL 2012 = Kłopoty z seksem w PRL. Rodzenie nie całkiem po ludzku,
aborcja, choroby, odmienności, red. Marcin Kula, Warszawa 2012
KOBYŁECKA, JACZEWSKI 1981 = Wanda Kobyłecka, Andrzej Jaczewski, O dziewczętach
dla dziewcząt (o dojrzewaniu i dorastaniu), Warszawa 1981
KOŚCIAŃSKA 2009 = Agnieszka Kościańska, Potęga ciszy: konwersja a rekonstrukcja
porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris, Warszawa
2009
KOŚCIAŃSKA 2014 = Agnieszka Kościańska, Płeć, przyjemność i przemoc: kształtowanie
wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, Warszawa 2014
KOŚCIAŃSKA 2017 = Agnieszka Kościańska, Zobaczyć łosia, Wołowiec 2017
KOŚCIAŃSKA 2018 = Agnieszka Kościańska, Agnieszka Kościańska: Dyskusja o seksie
i edukacji seksualnej to także dyskusja o kształcie państwa, rozmowę przeprowadziła
Katarzyna Kazimierowska, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22092095,dyskusja-o-seksie-i-edukacji-seksualnej-to-takze-dyskusja-o.html [dostęp: 13 kwietnia
2018]
KOZAKIEWICZ 1973 = Mikołaj Kozakiewicz, Zanim staniecie się kobietami, Warszawa
1973
KOZAKIEWICZ 1984 = Mikołaj Kozakiewicz, Gdy miłość dojrzewa, Warszawa 1984
KRAWIEC 2000 = Adam Krawiec, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000
KURKIEWICZ 1913 = Stanisław Kurkiewicz, Słownik płciowy. Zbiór wyrażeń o płciowych:
właściwościach, przypadłościach itp. Do użytku przy zeznawaniu przed lekarzem
płciownikiem, Kraków 1913
KURKIEWICZ 1917 = Stanisław Kurkiewicz, Samieństwo („Onania”). Określenie —
istota — znaczenie — skutki — i t. p. wiadomości dla osób dojrzałych, Kraków 1917
KURPIOS 2010 = Paweł Kurpios, Tożsamość na kartki. Homoseksualiści w PRL-u, „Dramatika”, 2010, 3, s. 30–32
LEW-STAROWICZ 1972 = Zbigniew Lew-Starowicz, Biseksualizm, „Itd”, 1972, 27, s. 20
LEW-STAROWICZ 1983 = Zbigniew Lew-Starowicz, Seks partnerski, Warszawa 1983
LEW-STAROWICZ 2013 = Zbigniew Lew-Starowicz, Pan od seksu, Kraków 2013
LEW-STAROWICZ, PIECHA 2013 = Zbigniew Lew-Starowicz, Bolesław Piecha, Piecha
kontra Lew-Starowicz, czyli spór o edukację seksualną dzieci, rozmowę przeprowadził
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

344

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Mariusz Piekarski, RMF 24, 23 kwietnia 2013, http://www.rmf24.pl/news-piechakontra-lew-starowicz-czyli-spor-o-edukacje-seksualna-,nId,959130 [dostęp: 13 kwietnia 2018]
ŁOPUSKI 1957 = Janusz Łopuski, Co chce wiedzieć każdy chłopiec, Warszawa 1957
SOKOLUK 1987 = Wiesław Sokoluk, Czy to już teraz, Warszawa 1987
SOKOLUK, ANDZIAK, TRAWIŃSKA 1987 = Wiesław Sokoluk, Dagmara Andziak, Maria
Trawińska, Przysposobienie do życia w rodzinie, Warszawa 1987
SZCZYGIEŁ 1993 = Mariusz Szczygieł, Onanizm polski, „Gazeta Wyborcza”, 17–18 lipca
1993
TARKO 1967 = Medard Tarko, Zwyczaje i obrzędy narodzinowe, w: Kultura ludowa
Wielkopolski, red. Józef Burszta, t. III, Poznań 1967
TOMASIK 2008 = Krzysztof Tomasik, Homoseksualizm w PRL-u (1), „Replika”, 2008, 12,
s. 18–19
WARKOCKI 2008 = Błażej Warkocki, Parametry ukrycia. PRL wobec homoseksualności
(rekonesans), „Krytyka Polityczna”, 2009, 16–17, s. 425–439
WISŁOCKA 1978 = Michalina Wisłocka, Sztuka kochania, Warszawa 1978

***

Cecilia M. Gaposchkin, Invisible Weapons. Liturgy and the Making
of the Crusade Ideology, Cornell University Press, Ithaca–London 2017, ss. 350
Mimo niegasnącego zainteresowania tematyką wypraw krzyżowych i państw krzyżowców
wciąż brakuje badań dotyczących generaliów ruchu krucjatowego. Książka Cecilii
M. Gaposchkin uzupełnia tę lukę w kilku ważnych obszarach, pozwalając znacznie lepiej
zrozumieć istotę krucjat i państw krzyżowców, a także ich miejsce w ideologii Kościoła
w wymiarze liturgicznym i teologicznym. Autorka koncentruje się na ukazaniu roli liturgii
w rozwoju ruchu krucjatowego: u jego początków w Europie (rozdz. I), w podejmowaniu
krzyża (rozdz. II), w drodze krzyżowców do Jerozolimy (rozdz. III), w ustanowieniu
Królestwa Jerozolimskiego (rozdz. IV) i w powrocie krzyżowców do Europy wraz z wieściami o zdobyciu Jerozolimy (rozdz. V), a wreszcie opisuje proces adaptacji szerokiej wizji krucjat wobec kolejnych porażek (rozdz. VI i VII).
We wstępie Gaposchkin w przystępny dla mniej zorientowanego czytelnika sposób
przybliża podstawowe informacje na temat genezy ruchu krucjatowego i przebiegu samych
wypraw, a także średniowiecznej liturgii zachodniej i źródeł służących jej badaniu. Rozdział
pierwszy poświęcony został okresowi przed rokiem 1095 i przemową Urbana II. Autorka
wskazuje w nim idee obecne w liturgii jeszcze przed wyprawami krzyżowymi, które następnie zostały z nimi nierozerwalnie powiązane. Na przykładzie rytuałów i ksiąg liturgicznych
ukazuje, jak przygotowywano grunt pod połączenie ideologii krucjatowej z obrazem
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Jerozolimy obecnym w liturgii zachodniej, z obrzędami pielgrzymki pokutnej, a także z postrzeganiem wojny i znaczeniem krzyża, na którym opierała się cała symbolika wypraw.
Każdy z tych liturgicznych nurtów odegrał w ruchu krucjatowym swoją rolę, prowadząc do
przesiąknięcia pierwszej wyprawy monastycznymi ideałami epoki gregoriańskiej.
Jednocześnie ideały te w trakcie pielgrzymki do Jerozolimy ulegały kreatywnemu przetworzeniu, dzięki czemu kształtowała się nowa pobożność, oparta na starych, lecz inaczej interpretowanych obrazach teologicznych. Autorka pokazuje, w jaki sposób krucjata została wpisana w szeroki eschatologiczny schemat, który uczynił z walki z muzułmanami wielką
duchową bitwę przeciwko diabłu. Proces, w którego wyniku dawny niewidzialny przeciwnik
zyskał materialną postać, sam w sobie jest niezwykle interesujący, a autorka rzuca na jego
przebieg nowe światło.
Gaposchkin śledzi również rozwój obrzędów towarzyszących wyruszeniu na krucjatę,
w których czynności i działania związane z pielgrzymami oraz z krzyżem łączyły się w jedno,
by utworzyć nową, specyficzną całość. Mówią one wiele o istocie i statusie krucjaty jako
zbrojnej pielgrzymki. Autorka trafnie zauważa, że krzyżowcy przestawali być świeckimi,
a stawali się ludźmi w wyjątkowy sposób poświęconymi Bogu — „tymczasowymi mnichami”. Zgodnie z takim wnioskiem można zatem stwierdzić, że krzyżowcy stanowili całkowicie
nowy stan, łączący w sobie obowiązki i przywileje zarówno rycerstwa, jak i duchowieństwa.
Kolejna część poświęcona została krucjatom w działaniu. Autorka ukazała w niej, w jaki
sposób krzyżowcy wykorzystywali liturgię podczas kampanii wojennych i jakie formy liturgiczne stosowali. Obrzędy sprawowane podczas marszu i na polu bitwy miały w większości
charakter pokutny, czego celem było okazanie pokory i uniżenie się przed Bogiem. Pokuta
taka miała sprawić, że krzyżowcy, przystępując do walki, byli godni jego łaski. Gaposchkin
pokazała również, że dla chrześcijan w średniowieczu doczesne losy Królestwa Jerozolimy
były nierozerwalnie związane z kondycją całego chrześcijaństwa i całej ludzkości w wymiarze uniwersalnym.
Osobny rozdział został poświęcony liturgii wyjątkowego święta, ustanowionego 15 lipca
jako dziękczynienie za odzyskanie Jerozolimy. Autorka przytacza słowa kronikarzy, według
których zdobycie miasta miało mieć niemal równie doniosłe znaczenie jak wcielenie
Chrystusa i dokonane dzięki jego ofierze odkupienie. Liturgia w tym dniu stanowiła odzwierciedlenie ogromnego znaczenia, które przypisywano temu wydarzeniu. Skupiała się przede
wszystkim na apokaliptycznym wymiarze krucjat i roli, którą zwycięstwo Franków odegrało
w całej historii zbawienia — w istocie bowiem to sam Bóg za ich pośrednictwem triumfował
nad diabłem.
Rozdział V poświęcony został powrotowi krzyżowców na Zachód. Gaposchkin śledzi
proces, w wyniku którego pamięć o wydarzeniach i znaczeniu pierwszej krucjaty znalazła
swoje odzwierciedlenie we wspomnieniach liturgicznych w całej Europie. Koncentrując się
głównie na Francji jako sercu ruchu krucjatowego, autorka pokazała, w jaki sposób wielkie
zwycięstwo krzyżowców zostało wpisane w liturgiczny obraz świata. Sformalizowane święta
i wspomnienia były rzadkie i miały charakter głównie lokalny, jednak w formie liturgicznej
wyrażały dokładnie ten sam triumfalizm i euforię, która widoczna jest w źródłach narracyjnych i rozmaitych zapiskach.
W dwóch końcowych rozdziałach prezentowanej książki przeanalizowana została reakcja Zachodu na kolejne porażki w Lewancie. Po całkowitej klęsce krzyżowców pod Hittin
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i upadku Jerozolimy w 1187 r. Kościół, a w szczególności papiestwo, rozpoczął swoisty program modlitewny, mający na celu przebłaganie Boga i doprowadzenie do odzyskania Ziemi
Świętej. Euforia spowodowana triumfem i radość ze spodziewanej realizacji Bożych obietnic
zamieniła się w pełne rozpaczy błaganie, a liturgie sprawowane w intencji powodzenia wypraw krzyżowych stały się integralną częścią coraz bardziej sformalizowanego i zinstytucjonalizowanego ruchu krucjatowego. Autorka niezwykle trafnie określa te modlitwy jako „liturgiczną wojnę” przeciwko muzułmanom. Modlitwy „przeciwko przewrotności pogan”,
które decyzją papieża Klemensa V miały być odmawiane podczas każdej mszy świętej na
całym świecie, stanowić miały właśnie tytułowy „niewidzialny oręż”.
Autorka w interesujący sposób przedstawia rolę Jerozolimy w liturgii, wskazując na
fundamentalne i wielowymiarowe znaczenie tego miasta dla całego chrześcijaństwa.
Dzięki temu jest w stanie wyjaśnić jego potężne odziaływanie — jako symbolu pełni szczęścia — na motywacje, działania i pobożność krzyżowców. Gaposchkin pokazuje, że krucjata była w istocie pielgrzymką nowego Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej, której przywódcą był sam Bóg, a opiekę wędrowcom zapewniali aniołowie. W tym ujęciu nowym
Aaronem był legat papieski, a Rajmund z Tuluzy — nowym Mojżeszem. W istocie cała
krucjata stanowiła specyficzną wspólnotę modlitewną, która nieustannie sprawowała liturgię. Autorka, wykorzystując źródła powstałe w państwach krzyżowców i na Zachodzie,
wskazuje miejsce krucjat — mających być częścią swoistego „wiecznego Alleluja”, uwielbienia Kościoła wobec Boga — w „ekonomii zbawienia”, a także przedstawia, w jaki sposób stały się one sercem chrześcijaństwa, a ideologia Kościoła w nierozerwalny sposób
połączyła wyprawy krzyżowe z chrześcijańską tożsamością. Być chrześcijaninem zaczęło
oznaczać: być krzyżowcem.
Poza źródłami liturgicznymi Gaposchkin wykorzystała również liczne dzieła narracyjne, listy i dokumenty, co pozwoliło wpisać ideologię liturgii krucjatowej i jej znaczenie
w szerszy kontekst cywilizacyjny i teologiczny. Udowodniła tym samym, jak złożoną
a jednocześnie kompletną całość tworzył ruch krucjatowy, stając się nie tylko fundamentalnym elementem liturgii mszy w całym Kościele, lecz także centralnym punktem cywilizacji Zachodu w ogólności. Książka napisana została żywym, barwnym językiem. Autorka
precyzyjne objaśnienia zawiłych kwestii liturgicznych i teologicznych przedstawiła
w przystępnej formie.
Wywody wzbogacone zostały licznymi i stanowiącymi wartościowe uzupełnienie ilustracjami (przede wszystkim kopiami średniowiecznych miniatur). Niestety obie zamieszczone
mapy są nieczytelne i bardzo niedokładne. Treść dopełniają trzy bardzo pożyteczne apendyksy,
zawierające kolejno: teksty liturgiczne na święto odzyskania Jerozolimy, porównanie tekstów
liturgicznych związanych z wyprawami krzyżowymi powstałych w poszczególnych okresach
oraz chronologiczny wykaz nieliturgicznych źródeł związanych z liturgią krucjatową.
Książka Gaposchkin dowodzi, że mimo istnienia niezwykle bogatej literatury poświęconej ruchowi krucjatowemu wciąż pozostanie wiele pytań, które wymagają odpowiedzi.
Konrad F. Komarnicki
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny
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Albrecht Classen, The Forest in Medieval German Literature: Ecocritical
Readings from a Historical Perspective, Lexington Books, Lanham–Boulder–
New York–London 2015, ss. 243
Albrecht Classen jest autorem kilkudziesięciu prac, których tematyka koncentruje się najczęściej wokół europejskiej, a szczególnie niemieckiej literatury w długim okresie od 800 do
1800 r. Dotychczasowe zainteresowania badawcze autora wiązały się z tematami kobiet
i seksualności oraz przemocy i kary. W swoich najnowszych pracach Classen kieruje swoją
uwagę na świat przyrody (CLASSEN 2012, 2014a, 2014b, 2014c, 2017). Tematem książki
The Forest in Medieval German Literature jest funkcjonowanie motywu lasu w średniowiecznej literaturze niemieckiej (1170–1500); autor bada rolę, jaką przestrzeń lasu odgrywa
w narracjach dzieł, oraz podejście autorów średniowiecznych do konstruowania i aranżacji
tej przestrzeni.
Warto na początku przyjrzeć się założeniom metodologicznym zaproponowanym przez
Classena we wstępie do jego pracy. Autor wychodzi od założenia, które przyświeca całemu
nurtowi badań środowiskowych — zrozumieć lepiej kulturę poprzez badanie relacji człowieka z przyrodą. Pokazuje, że jest świadomy zarówno ogromnej wielości podejść do problemu
badania przyrody i bogatej literatury tego tematu, jak i wpływowej tradycji intelektualnej
i konwencjonalizacji opisów przyrody w średniowieczu.
We wstępie Classen zwięźle opisał poglądy autorytetów chrześcijańskich i poetów na las
oraz liczne toposy z nim związane. Kluczowym założeniem autora jest jednak wyłączenie
ze swojego studium aspektów fizyczno-przyrodniczych i ekonomiczno-społecznych przyrody. Mimo że autor podsumowuje dotychczasowe badania w tych nurtach i zaznacza doniosłość ustaleń historii środowiskowej, to dodaje, że przedmiotem zainteresowania jego pracy
będą wyłącznie narracje dzieł literackich. Przytoczone zostają słowa Richarda C. Hoffmana,
według którego kultura i natura, rzeczywistość przyrodnicza i rzeczywistość tekstów oraz artefakty tworzone przez człowieka i ich przyrodnicze inspiracje nie mogą być traktowane rozłącznie. Jest to godne pochwały nawiązanie do klasycznego modelu historii środowiskowej,
który jednak zostaje bez uzasadnienia odrzucony. Jest to moim zdaniem największy zarzut
metodologiczny, który można postawić pracy Classena. Zgodnie ze wzmiankowanym modelem nie jest bowiem możliwe oderwanie pojedynczego aspektu badań nad przyrodą, jakim
jest narracja jej dotycząca, bez utraty wiarygodności badań (HOFFMANN 2014, s. 1–20).
Nie jest też możliwe pełne wprowadzenie w życie postulatu badań ekokrytycznych, który
podtrzymuje Classen, bez skupienia się na istocie natury jako samodzielnym bycie i bez docenienia wagi interakcji między przyrodą a człowiekiem na wielu poziomach. Warto jednak
zwrócić uwagę na odniesienie się przez autora do jeszcze jednego nurtu współczesnej humanistyki — zwrotu przestrzennego. Classen w swojej pracy wielokrotnie przykłada wielką
wagę do przestrzeni lasu, analizując ją z dużą starannością.
Z uwagi na ogromną ilość materiału Classen zaznacza konieczność ograniczenia wyboru źródeł do kluczowych romansów rycerskich, poezji epickiej i wczesnonowożytnej prozy.
W każdym z rozdziałów omówiony został obraz lasu przedstawiony w jednym z dzieł lub
przez jednego z autorów. Konstrukcja wszystkich tych części jest powtarzalna, składa się z:
krytyki źródła, streszczenia całości bądź znacznej partii utworu wraz z omówieniem roli,
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którą odgrywa w nim las, oraz wniosków końcowych. Jak postaram się pokazać, schemat ten
nie jest słusznym wyborem. Narracja książki chwilami kieruje autorem, Classen przytacza
często wiele zbędnych informacji i rozwleka rozdziały przy pomocy niepotrzebnych streszczeń. Powtarzalny kwestionariusz badawczy wykorzystywany przy analizie każdego z dzieł
skłania do wniosku, że dużo lepszym wyjściem byłoby uzależnienie podziału treści książki
od zagadnień rozpatrywanych w przypadku kolejnych utworów, nie zaś ich autorów.
W pierwszym rozdziale Classen przedstawia trzy utwory Hartmanna von Aue: oparte na
twórczości Chrétiena z Troyes Erec i Iwein oraz dzieło późniejsze — Gregorius. Omawiając
pierwszy z utworów, przedstawia liczne kategorie, za pomocą których dekonstruuje narrację
dzieła. Według Classena Hartmann przedstawia dwa poziomy fabularne — fizyczny i duchowy; las posiada swoje reprezentacje na obu tych poziomach, będąc dla Ereca wyzwaniem
zarówno dla ciała, jak i dla duszy. Ogromną wagę odgrywa on w rozwoju bohatera, jest to —
zdaniem Classena — swoista scena, na której autor poematu reżyseruje scenografią tak,
by bohater skonfrontował wyznawane przez siebie zasady etyczne i podsumował swoje życie.
Badacz zauważa w dziele również klasyczne przeciwstawienia natury kulturze. W Erecu
funkcję tę spełnia kreacja społeczeństw leśnych — gigantów i bandytów, jako grup o całkowicie odmiennej etyce. Kolejne przeciwstawieństwo tworzą las i dwór; w tym kontekście
ukazane zostaje, jak wydostanie się z lasu kończy trudy bohatera. Classen dokładnie analizuje przestrzeń przyrody, pokazując, że jest ona niejednorodna i zmienna w toku narracji. Las
jest przerażającym miejscem próby tylko wtedy, gdy bohater musi zostać na nią wystawiony,
a pięknym locus amoenus, gdy odmalowane zostają w nim sceny miłosne lub myśliwskie.
Obraz lasu potrafi zmienić się diametralnie w obrębie kilku wersów tekstu — bohater zgubiony w lesie otoczony jest przez przestrzeń skrajnie wrogą, podczas gdy opisy obozowiska myśliwskiego bliższe są obrazom dworów królewskich. Omawiając kolejny utwór Hartmanna
von Aue — Iwein, Classen przedstawia klasyczne motywy dzikości i lasu jako pustyni, z kolei
w poemacie Gregorius ukazany jest las wpisany w kontekst teologii chrześcijańskiej — jest
to miejsce cierpienia, przez które bohaterowie błądzą trzy dni, by spełnić boskie posłannictwo. Kreacja lasu w trzech utworach jednego autora pokazuje, że miejsce to jest dla literatury
ważnym konstruktem przemawiającym na wielu poziomach tak, by współgrać z narracją.
Rozdział drugi poświęcony jest analizie Nibelungenlied — Pieśni o Nibelungach.
Classen pokazuje w nim, jak klasyczne poematy średniowieczne — El poema del Mio Cid,
Beowulf lub Pieśń o Rolandzie osadzają bohaterów w środowisku przyrodniczym. Typowe
otoczenie rycerza to otwarte pole bitwy, dwór i przestrzeń bohaterskiego wyzwania, ale często kluczowe momenty rozgrywają się w kulturowym przeciwieństwie tych przestrzeni —
ciemnym i zamkniętym lesie. Postać Siegfrieda z Pieśni o Nibelungach jest doskonałą ilustracją tych przeciwieństw, Classen prezentuje ją w bardzo zniuansowany sposób. Główny
bohater poematu — Siegfried, czuje się najlepiej w lesie, a w przestrzeni dworu porusza się
wyjątkowo niezgrabnie, jest wiec postacią na poły dziką, jak biblijny Nemrod jest panem
zwierząt i polowania, ale spotyka swój los właśnie w lesie. Autor tłumaczy ten paradoks różnicując przestrzeń przyrody na fragmenty sprzyjające człowiekowi i fragmenty dzikie.
Przykład ten pokazuje jak w średniowiecznej literaturze locus amoenus nigdy nie był jednoznacznie pozytywnym miejscem.
W rozdziale poświęconym Perzivalowi Wolframa von Eschenbach powtórzone zostało
wiele z wyżej wzmiankowanych kategorii. Classen ukazuje, jak las zyskuje swoistą podmioDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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towość, utrudniając przygody bohatera i będąc zarazem przestrzenią przemiany jego charakteru. Po raz kolejny widzimy jak przyroda pojawia się w fabule tylko wtedy, gdy ma do spełnienia pewną funkcję. Ważną rolę w dziele odgrywa kategoria dzieciństwa w lesie; las staje
się sposobem na przedstawienie dorastania bohatera i jego charakteru. Podobną role lasu zauważamy w Tristanie Gottfrieda von Straßburg — pozostawiony w młodości na pustkowiu
Tristan kontempluje swoje życie i zmaga się z widmem dzikich bestii. Classen uczula czytelników na wagę niuansowania kategorii opisu przyrody, w utworze Der Meleranz von
Frankreich Pleiera, młody bohater po zgubieniu się w lesie z trwogą spogląda na las i dzikie
zwierzęta, mimo że w uporządkowanym lesie łowów dworskich jest on mistrzem polowań.
W kolejnych rozdziałach opisane zostały w podobnych kategoriach dzieła Konrada von
Würzburg, Elżbiety von Nassau-Saarbücken i Thüringa von Ringoltingen. W każdym ze źródeł znajdują się wyjątkowe elementy, które Classen z dużą dokładnością analizuje pod kątem
ich roli w narracji. Jednak ogólnym wnioskiem, który łączy każdy z rozdziałów, jest szczególna rola lasu w poszczególnych utworach. Należy zaznaczyć, że sposób konstruowania
narracji i kreacja przyrody u każdego z autorów zasługuje na osobne potraktowanie, niestety
Classen podaje w każdym rozdziale ogromne ilości zbędnych informacji, które nie zostają
wykorzystane w toku wywodu. Długie streszczenia, wielokrotne podsumowania i obszerna
krytyka każdego ze źródeł sprawiają, że praca sprawia wrażenie sztucznie wydłużanej, tak
by spełnić kryteria wydawnictwa książkowego. Może się wydawać, że lepszym wyjściem
byłoby podzielenie materiału tematycznie i skonfrontowanie go z ustaleniami innych nauk.
W ostatnich dwóch rozdziałach autor omawia obszernie ikonografię w dziełach Elżbiety von
Nassau-Saarbücken i Thüringa von Ringoltigen. Jest to jednak analiza powierzchowna i ostatecznie nie przynosi nowych wniosków, będąc raczej okazją do przytoczenia ogólnych informacji o przedstawieniach lasu w późnośredniowiecznej sztuce i prezentacji kilku manuskryptów i starodruków.
Praca Albrechta Classena w pełni spełnia cele, postawione przez autora we wstępie.
Classen z dużą skrupulatnością zbadał narrację najważniejszych utworów średniowiecznej
literatury niemieckiej i z godną pochwały szczegółowością przedstawił niuanse kreacji
i funkcjonowania lasu w źródłach literackich. Niestety autor wybrał moim zdaniem błędne
założenia metodologiczne — wyłączenie z badań nad narracją rozważań nad istotą przedmiotu narracji. Mimo że Classen kilkukrotnie wspomina o rzeczywistości lasu: w postaci karczunków, badań nad krajobrazem i fenomenologii przebywania w lesie, nie włącza tych
wzmianek w tok wywodu, traktując je jako anegdotyczne ciekawostki. Kwestie te są bardzo
istotne już przy wyborze tematyki pracy. Samo ograniczenie zainteresowania pracy do literatury niemieckiej jest podziałem sztucznym — język jest fenomenem kultury ludzkiej, las
z kolei jest fenomenem transgranicznym, różniącym się jednak diametralnie w zależności od
regionu. Oddzielając literaturę niemiecką od jej francuskich korzeni autor powinien zwrócić
uwagę na warunki przyrodnicze panujące w Niemczech, stopień deforestacji, prawodawstwo
leśne, w końcu spojrzeć na osobę autora jako wchodzącą w interakcję z lasem, sam język
opisu lasów również powstał pod wpływem tych czynników. Classen zaznacza możliwość
takiego spojrzenia na tematykę przyrody, jednocześnie podkreślając skomplikowanie tego
zadania. Z powyższych względów recenzowana książka powinna być wyjściem do dalszych
badań interdyscyplinarnych.
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ANDRZEJ WYROBISZ
(1931–2018)

14 października 2018 odszedł Andrzej Wyrobisz, nasz długoletni mistrz i przyjaciel.
Związany był z redakcją „Przeglądu Historycznego” przez ponad pół wieku, długie lata jako sekretarz redakcji, potem jej członek, a w latach 1993–2002 Redaktor
Naczelny. Był nie tylko wybitnym uczonym, ale i rozumnym, światłym obywatelem
zaangażowanym zawsze we wszystkie sprawy kraju, społeczeństwa i całego środowiska historycznego w Polsce. Przy rozmaitych jego zatrudnieniach i wielorakich
formach aktywności zawodowej i społecznej praca w redakcji naszego pisma należała
chyba do zajęć dla niego najważniejszych i stawianych na pierwszym miejscu. Także
po rezygnacji z udziału w redakcji pozostał z pismem głęboko związany. Przez wiele
lat współtworzył „Przegląd Historyczny” jako współpracownik Stefana Kieniewicza
i Izy Bieżuńskiej-Małowist, kolega i przyjaciel Antoniego Mączaka, Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego czy Andrzeja Garlickiego, a potem opiekun i nauczyciel kolejno
przybywających młodszych kolegów, którym nie szczędził czasu, rad i pomocy. Dla
nas był także, a może przede wszystkim, uosobieniem żywej historii naszego pisma
i jego tradycji, swoistym łącznikiem z czasami Stefana Kieniewicza, strażnikiem
pamięci i skarbnicą wiadomości, anegdot i opowieści z dziejów naszego pisma.
Erudyta i uczony był wzorem Redaktora, dbałym o poziom pisma, życzliwym, ale
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i wymagającym wobec autorów, zawsze chętnym do pomocy w stosunku do debiutantów i przyjaznym wobec kolegów. Nie stracił zainteresowania dla „Przeglądu Historycznego” nawet w ostatnich latach, kiedy stan zdrowia uniemożliwił mu współpracę
z redakcją. Czytał każdy kolejny zeszyt „Przeglądu”, komentował opublikowane
w nim teksty, wypytywał o plany redakcyjne, służył zawsze radą i pomocą.
Jesteśmy przekonani, że dorobek naukowy Andrzeja Wyrobisza, tak obecny
w historiografii polskiej i światowej, doczeka się kompetentnej analizy i stosownego
uznania, a On sam pozostanie w pamięci środowiska, które zapewne nie raz będzie
Go wspominać i przypominać. W redakcji „Przeglądu Historycznego” Andrzej Wyrobisz będzie stale obecny w żywej tradycji ustnej przekazywanej kolejnym redaktorom. Pamięć o nim będzie trwała w taki sam sposób na Uniwersytecie Warszawskim,
na Uniwersytecie w Białymstoku i w całym polskim środowisku historycznym.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

R

O

Z

P

R

A

W

Y

GLAUCO MARIA CANTARELLA
Università di Bologna

L’algoritmo di Anacleto II.
La creazione del Regno di Sicilia*
Andiamo subito alla fonte:
Concedimus et donamus et auctorizamus tibi, et filio tuo Rogerio, et aliis filiis tuis,
secundum tuam ordinationem in regnum substituendis, et haeredibus suis coronam
regni Siciliae, et Calabriae, et Apuliae, et universae terrae, quarum tam nos, quam
et praedecessores nostri praedecessoribus tuis ducibus Apuliae nominatis, Roberto
Guiscardo, Roberto ejus filio, dedimus et concessimus, et ipsum regnum habendum, et universam regiam dignitatem, et jura regalia, jure perpetuo habendum
in perpetuum et dominandum. et Siciliam caput regni constituimus.1

Concediamo, doniamo e autorizziamo. Un’espressione forte, pregnante. Anacleto II, nella pienezza della sua maestà, fa una graziosa concessione; anzi, fa un
dono; e in seguito alla concessione e al dono autorizza il destinatario della concessione e del dono: vale a dire, gli conferisce autorità. Auctorizo è una parola sconosciuta al latino classico: basta un semplice controllo sui glossari per rendersene
conto, e anche per constatare il fatto che è una parola che, quando compare, ha un
ampio spettro semantico; il Niermeyer, ad esempio, va da un autoriser, confirmer
2
a un octroyer, consentir. Ma è abbastanza intuitivo che il problema è soltanto nostro.
Dipende dal contesto. Dunque bisogna ritornare ancora indietro, per cercare
di ricostituire il campo semantico. Cominciamo dalle premesse inevitabili: solo chi
è auctor detiene l’auctoritas! solo chi è auctor può conferirla. Per quel che può valere
una indagine del genere, se ci rifacciamo a uno che (diciamo così) di etimologie se ne
intendeva, Isidoro di Siviglia, notiamo che auctor («ab augendo dictus») è la sorgente,
il punto da cui promanano le dottrine eretiche così come le scuole filosofiche, nonché
i testamenti, le genti e, nel caso del Diavolo, l’ispirazione ad uccidere gli uomini;
* Ripropongo con la compiacenza degli organizzatori e con pochissimi aggiornamenti bibliografici, il testo ancora inedito della relazione che ho tenuto il 10 aprile 2013 in occasione del convegno
Framing Anacletus II (Anti)Pope, 1130–1138, Roma, 10–12 aprile 2013.
1
PALUMBO 1942, Appendice: Atti di Anacleto II (d’ora in poi: P), XLIII = JL 8411 (1130 agosto
27, Benevento) = Anacleti antipapae Epistolae et privilegia, MPL 179, n° 38, col. 716A.
2
NIERMEYER 1976, s.v.: 1., p. 70; 4., p. 71.
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mentre auctoritas, che apparentemente non rientra fra i suoi parametri principali, oltre
a collocarsi come condizione di indiscutibile e insindacabile autorevolezza a proposito, ad esempio, della fondazione delle leggi (Licurgo) o delle Scritture, o di ruolo
di eminenza — politica e letteraria — in grado di determinare modificazioni della
stessa lingua (la forma imus invece che umus cone desinenza dei superlativi, in onore
e secondo l’uso di scrittura di Giulio Cesare), è la capacità inevitabile per l’uomo
di presiedere alla condotta delle donne «quia levitate animi plerumque decipiuntur»
(e in questo caso è associata alla potestas viri), ma anche la posizione autoritativa dei
3
metropoliti, «sine quibus nihil reliquos episcopos agere licet».
Auctoritas, insomma, è an sich un campo semantico forte, anzi fortissimo. Perché
ha in sé la connotazione di originarietà (ciò che ancora in tedesco — lingua teoretica
— si direbbe Ursprüngligkeit). E’ la sorgente. e dunque: solo chi incarna l’auctoritas
può fare graziose concessioni e doni — e nel 1130 di auctoritas è dotata la Sede
Apostolica, secondo quanto si sente ripetere Lotario III: «Vicissim enim sibi et regalis
4
potestas, et sacra Romana auctoritas mutua debent inter se diligentia respondere».
Ovviamente questa è una citazione di Gelasio I. Ma ricordiamo che nel
1130 è già un dato acquisito, almeno a Roma, che Roma e papa si identificano. Non
sono certo che, come aveva sostenuto Stanley A. Chodorow una quarantina d’anni fa
riassumendo le ricerche della canonistica del ventennio precedente, l’interpretazione
dualista di Gelasio I debba essere considerata tipica della prima metà del secolo
XII in quanto individuata come strumento interpretativo per riuscire a chiudere la
sventurata controversia fra Regnum e Sacerdotium in un quadro concettuale di parità
5
e distinzione di funzioni: anche perché se (come, è superfluo dirlo, facevano nel
XII secolo) si passa oltre il famoso «duo quippe sunt, imperator Auguste, quibus
principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacra pontificum et regalis potestas», si
trova che l’imperatore è comunque invitato a corrispondere ai suggerimenti di un
pontifex in particolare, quello di Roma, anche perché questi lo sollecita a non tollerare in ambito religioso quello che lui, il pontifex romano, non potrebbe tollerare se
lo vedesse in ambito istituzionale, vale a dire l’eresia (e noi possiamo assaporare ora
il peso di quella affermazione del 494, visto che allora eresia significava ribellione
6
alla persona imperiale e attentato alla táxis...) — e dunque, altro che separazione
3

Debbo queste indicazioni alla cortesia del dr. S. Sacchi, valoroso giovane studioso di Isidoro (cfr.
SACCHI 2011, pp. 63–85; SACCHI 2012; e ora anche SACCHI 2015, pp. 1–27): Isidori Hispalensi
episcopi Etymologiae sive Origines, ed. A. Valastro Canale, I, Torino, UTET, 2004, V. I.2, p. 386;
fondatore di una dottrina (eresia o scuola filosofica: VIII. IV, V, VI, pp. 640, 642, 644, 646, 648, 650,
652), titolare di un testamento (IX. V.1, p. 762), capostipite di un lignaggio (IX. VI.23, p. 774), il Diavolo fonte degli omicidi («homicidiorum auctor»: VII. X.10, p. 614); VI. II.51–53, p. 476; VI. XIX.20,
p. 526; I. XXVII.15, pp. 122–123; IX. VII.30, p. 788; VII. XII.7, p. 616.
4
P XX, JL 8388 (1130 maggio 15, San Pietro) = ep. n° 18, col. 707A
5
Cfr. CHODOROW 1972.
6
JL 632 (494) =ep. 8, MPL 59, coll. 42A, 43B: «Tuis certe legibus, imperator, pateris nihil perire,
Romano nomini nullum admitti ingeri detrimentum. Itane verum est, princeps egregie, qui non solum
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degli ambiti: semmai reciproca interferenza! o, se si vuole usare un’espressione più
moderata, collaborazione. Ma una collaborazione pur sempre sotto la guida spirituale,
dunque intellettuale, dunque progettuale, di Roma. In explicito e in linea di principio,
una parità di piani; in implicito e di fatto, la rivendicazione papale a sovrintendere
all’azione materiale dell’imperatore, l’unica che a quest’ultimo sia concessa: il che
finisce per tradursi in affermazione valida in linea di principio.
Lo sostenne Pasquale II nel 1117, il che sarà ricordato negli anni ’90 da
Albino pauper scholarus (e cardinale di santa Romana Chiesa); e d’altro canto su
7
questo converranno Lucio III e Barbarossa nel famoso concilio di Verona (1184).
Insomma, il papa non rivendica (ovviamente, nell’età di Gelasio I, e ancora negli
anni di Pasquale II e Anacleto II) il gladius materiale, ma assume che l’impero è il
8
suo braccio armato. L’impero ha la potestas, ma la Sede Apostolica è detentrice
della auctoritas in nome della quale può chiamare l’impero all’azione. Naturalmente
è legittimo chiedersi come mai il Barbarossa finì per accettare questo piano di discussione e di accordo, ed è abbastanza banale rispondere che alla fin dei conti questo
sistema offriva anche a lui il grimaldello per cercare di penetrare le altrimenti chiuse,
gelose e impenetrabili (come un ventennio di guerre aveva dimostrato...) autonomie politiche cittadine. Le due spade vivono più di complicità e compiacenze che
di scontri all’ultimo sangue, se solo se ne offrono le condizioni minime... ma questo
è un altro discorso.
Ritorniamo ad Anacleto II. Come mi ha suggerito Giorgio Milanesi, concediamo,
doniamo e autorizziamo ha struttura di algoritmo perché corrisponde ai quattro elementi necessari: è composto di elementi non ulteriormente scomponibili (perché
auctorizare è ampio, ma non ambiguo), è costituito da un numero finito di passaggi,
conduce ad un tempo definito e ad un risultato univoco; soddisfa il criterio della
uniformità (un’unica prescrizione generale) e della effettività, la raggiungibilità del
risultato in un numero finito di passi. Come, del resto, fa la letteratura libellistica
e giuridica del sec. XII: quando, cioè, si assume che il documento non deve lasciare,
diciamo così, scampo: né margini di ambiguità né libertà d’interpretazione... tutto
deve essere precisato il più possibile. E’ l’algoritmo del potere. Meglio: della manifestazione del potere. il potere che in perfetta solitudine può concedere autorità perchè la detiene tutta, l’autorità. In questo caso, l’autorità che può riempire di autorità,
cioè di legittimità, nientemeno che una corona. L’auctoritas è la potenza, l’algoritmo è l’atto, la corona è l’oggetto dell’atto, il regno è il contenuto dell’atto. Siamo
praesentia Christi beneficia, sed dsiderats et futura, ut religioni, ut veritati, ut sinceritati catholicae communionis et fidei, temporibus tuis, patiaris quemquam inferre dispendium?»; cfr. col. 46B: «Etenim,
imperator Auguste, si contra leges publicas aliquid (quod absit) quispiam fortasse tentaret, nulla pati id
ratione potuisses: ad Divinitatis puram sinceramque devotionem, ut tibi plebs subdita redigatur, conscientiae tuae non putas interesse?». Cfr. il (rapidissimo) Cantarella 2012, p. 157. Ovviamente Gallina
2008, p. 15ss.
7
Rimando a CANTARELLA 1997, pp. 162–167.
8
Rinvio a quanto scrivo in CANTARELLA 2014, p. 386ss.
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in piena cultura scolastica, dobbiamo prenderne atto e tenerne conto! Mancherà
forse una caratteristica, l’automatismo? fermo restando il fatto che naturalmente
il nostro è poco più che un gioco che mira ad indicare le possibilità di interpretazione
(e dunque non va preso troppo sul serio, e soprattutto non va attribuita alla fonte
una autoconsapevolezza nell’uso dello strumento logico-matematico che — nonostante la temperie culturale in cui essa si colloca — non sappiamo quanto possedesse
o potesse possedere), verremo subito anche a questo
In un certo senso si potrebbe dire che ciò rende superfluo, non-necessario, nel
1130, pensare a categorie come quella della plenitudo potestatis; l’autoritas è più
ampia della plenitudo, è la conditio sine qua non. Nel nome di questa conditio di base
ed elementare tutto è possibile; e Anacleto II, che è stato eletto, anzi promosso, «ad
totius Ecclesiae regnum», può promuovere il conte/duca Ruggero e i suoi figli ad un
altro regno: un regno nuovo, una creatura originale del papa, cioè di Roma.
Vogliamo ancora vedere in questo una dimostrazione di debolezza e di isola9
mento del pontefice, come ha fatto anche il Loud pochi anni fa? Siamo sicuri che
invece non si debbano rintracciare gli elementi del suo pensiero ecclesiologico?
Siamo così certi che in Anacleto non si rinvengano le accentuazioni del ruolo di Roma
che, magari con altri strumenti e su altri piani come ci ha insegnato Mary Stroll (ma
non esistono ricerche recenti sull’ecclesiologia di Innocenzo II: a dire il vero, man10
cano del tutto le ricerche recenti sull’ecclesiologia del secolo XII), si vedono e si
vedranno con Innocenzo II? Senza neppur pretendere di andare troppo a fondo, basta
limitarsi ad alcuni accenni che si impongono da una lettura superficiale e rapida delle
macerie del suo Registrum.
In attesa di una indagine ecclesiologica, dunque, si possono vedere alcune indicazioni evidenti: il papa non è soltanto princeps, come veniva definito ad esempio
Pasquale II, perché è stato promosso «ad totius Ecclesiae regnum»: attenzione, regna
sulla Chiesa intera, il che è incontrovertibile, e la cosa sarebbe scontata se qui venisse
impiegato un termine di ampio spettro come il verbo regnare: ma regnum ha una
sostanza ben più forte, tanto più dopo che si è imposta la consuetudine linguistica
della controversia Regnum-Sacerdotium; se il papa è stato promosso al regnum (attenzione: al regnum, non — ad esempio — al regimen) della Chiesa, ne sarà forse il rex?
Anacleto lo scrive a Lotario per indicargli come lui, il papa, costituisca il parallello
perfetto del re Lotario? Anacleto con l’elezione ha ottenuto «summi sacerdotii cel9

LOUD 2007, p. 223: «Anacletus was too dependent, not just on Roger, but also on the support
of South Italian churchmen, to continue his predecessor’s policy... Has often be seen by modern historians as a continuator of policies and ideals of the ‘Gregorian’ papacy [...] But with regards to Southern
Italy, the pontificate of Anacletus saw a return to a much more traditional policy... The consequence
of the schism was to re-create the alliance between the Roman papacy and Southern Italy that had prevailed from 1059 award».
10
Non voglio intervenire a modificare il testo, perché sarebbe un’operazione priva di senso: ma dal
2013 la situazione è cambiata. Ora abbiamo, ad esempio, l’eccellente e nel suo genere pioneristica ricerca di VENEZIANI 2017.
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situdinem», la sua rota lo associa ai principi degli apostoli («sanctus Paulus, sanctus
Petrus, Anacletus II papa»), e «fundamentum siquidem Dei immobile perseverat,
et cathedra Petri locusque Pauli nullus praestigiis inumbrari, nullis possunt irrisioni11
bus concuti». e fin qui, si dirà, nulla di speciale. Ma notiamo: le deliberazioni della
Sede Apostolica sono garantite da Cristo «per apostolorum principi merita B. Petri»
come è istituito in Luca 22.32; la Sede Apostolica e il papa si identificano, e chi leva
la voce contro il papa la leva contro il cielo, è «tamquam alter Dioscorus» che pre12
tende «sedem... apostolicam judicare».
Ripeto: è solo un sondaggio (o meglio forse sarebbe dire, visto che di macerie
stiamo parlando, carotaggio), ma già si impongono affermazioni ecclesiologicamente
pregnanti e che, nel 1130, si sa che sono state usate di recente e con grandissima efficacia perché nessuno ha potuto impugnarle: durante il concilio lateranense del 1116,
ad esempio; o, come ben sa il fedele Geraldo d’Angoulême, nella disperata e del tutto
13
inverosimile autodifesa di Goffredo di Vendôme. Bisogna stare attenti a non cadere
nella sovrainterpretazione, ma si potrà notare la coincidenza che il caso di Dioscoro
d’Alessandria è citato in explicito proprio in una lettera indirizzata all’area lato sensu
gallica, quella di competenza di Geraldo... perché è un intervento in sostegno di un
14
prelato (forse l’abate di Saint-Bertin Sithiou) attaccato dall’arcivescovo: «idiota
Rhemensis, truncus inutilis» che «cum in nos, et in Romanam Ecclesiam, cui se juramento adstrinxit, quasi ebrius et vino aestuans, histrionum more, multa insolenter
vomuerit, ponens quidem in coelum os suum, ut linguam ejus transeat super terram.
Tamquam alter Dioscorus sedem nisus est apostolicam judicare» (l’anno prima i cluniacensi erano stati destinatari della medesima affermazione, ma evidentemente non
si era ritenuto necessario citare in explicito Dioscoro). il 19 aprile 1131 Innocenzo II
farà il suo scenografico ingresso a Liegi alla maniera imperiale e Lotario si presta
a fargli l’officium stratoris: è esule, ma fermissimamente imperiale...
Si potrebbe dire che Innocenzo II e Anacleto II inverano, reificano, due dei testi
più famosi della riforma romana: testi che probabilmente sono importanti solo perché
sono riassuntivi e rappresentativi di un senso che non solo non era andato perduto
11

P II = JL 8371 (1130 febbraio 24, San Pietro) = ep. n° 2, col. 707A (al re Lotario): «disponente
Deo, ad totius Ecclesiae regnum promoti sumus»; P XXXVII = JL 8405 (1130 maggio 25, San Pietro) =
ep. n° 34, col. 714A; P L = JL 8418 (1130 dicembre 5, Benevento) = ep. n° 44, col. 721B; P XLIV = JL
8413 (1130, settembre.) = ep. n° 40, col. 718A.
12
P XXIII = JL 8391 (1130 maggio 18, San Pietro) = ep. n° 20 (a Norberto), col. 710A: «Perpendat
ergo fraternitatis tuae prudentia, quam grave quamque inconveniens sit, ut illud sedis apostolicae privilegium coneris auferre, quod ex divino munere atque antiqua sanctorum Patrum traditione usque nunc per
Dei gratiam meruit obtinere, et per apostolorum principi merita B. Petri pro quo ne ejus deficiat fides,
ipse Christus oravit, usque ad finem inviolabiliter obtinebit»; P XLIV = JL 8413 cit., col. 717C: «ponens
quidem in coelum os suum, ut linguam ejus transeat super terram. Tamquam alter Dioscorus sedem nisus
est apostolicam judicare»; cfr. P VIII = JL 8376 (1130 maggio 1, San Pietro) = ep. n° 6, col. 697C.
13
Rimando, per brevità, a CANTARELLA 1987, pp. 152–158; CANTARELLA 1997, pp. 134–153.
14
Secondo l’ipotesi di PALUMBO 1942, pp. 343, 667.
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con la sconfitta politica e personale di Gregorio VII ma anzi si era progressivamente
fatto concreto, reificato, inverato, con creazione della necessaria strumentazione
appropriata. «Soli pape licet in processionibus insigne, quod regnum vocatur, portare
cum reliquo imperiali [...] Solus utitur rubra cappa in signum imperii vel martirii»:
Auctoritates Apostolice Sedis, che seguono il «Quod solus possit uti imperialibus
insignis» del più celebre dei Dictatus pape di Gregorio VII. Fin qui Innocenzo II
(per quel che ne sappiamo in assenza di studi aggiornati, lo ripeto). «Qui contra eum
sententiam dederit, deponi debet ut Dioscorus»; «Regna mutare potest ut Gregorius,
Stephanus, Adrianus fecerunt»: siamo nel bel mezzo delle Auctoritates Apostolice
Sedis. e questo è Anacleto II. Un protagonismo, il suo, che non è stato colto neppure
da Pier Fausto Palumbo, che certo è stato lo storico che nel secolo scorso ha seguito
15
più «laicamente» la vicenda.
I due papi non sembrano affatto distanti, semmai sono complementari. Non
siamo così lontani da quanto dirà al Barbarossa Rolando Bandinelli nel 1158: da chi
ha l’imperium l’imperatore, se non dal papa? il papa è re (Anacleto II), il papa ha
l’imperium (Innocenzo II), il papa ha l’imperium perché detiene e impone la corona
imperiale /Rolando Bandinelli, di lì a poco Alessandro III). Anacleto II è l’auctor
della corona — da chi dunque ha il regnum il re, se non dal papa? Non si trattava
di «legare il suo nome e la sua autorità a un simile evento, ormai impossibile a prorogarsi» (Palumbo), si trattava di affermare la vertiginosa, inavvicinabile, superiorità
del papa. Lungi dal costituire un gran passo indietro nella storia del papato, come
ha voluto vedere il Loud, Anacleto II è al contrario perfettamente coerente con la
16
temperie e le tendenze (e le velleità...) del secolo XII romano.
*

Il che rende superfluo ribadire che solo una forma di pigrizia mentale può continuare
a far leggere lo scisma del 1130–1138 in chiave ecclesiologica, quasi si fosse trattato
di uno scisma fra due visioni della Chiesa declinate in modo diverso, come è avvenuto sulla base di modelli di interpretazione proposti fra il 1939 e il 1961 secondo
i quali da un lato ci sarebbero stati i ‘progressisti’, chiamati nuovi o giovani riformatori (intorno a Innocenzo II), e dall’altro i ‘conservatori’ o vecchio-gregoriani
(o riformatori anziani: con Anacleto II). Gli studi successivi non solo non autorizzano in alcun modo questa ipotesi ma la connotano come assolutamente priva
di senso, ed è abbastanza sorprendente che di recente si sia vista usare l’espressione
17
«nuovi gregoriani».
Comunque bisogna porsi qualche domanda.

15

AAS 27, 8, 32, 34; DP 8; per i testi rinvio a CANTARELLA 2005, pp. 39ss., 180ss., 339–342; ora
anche Cantarella 2018. Su Innocenzo II cfr. i rapidi accenni in CANTARELLA 1997a, pp. 61–62.
16
PALUMBO 1942, p. 449. Cfr. sopra, testo citato a n. 9.
17
Cfr. ora CANTARELLA 2015, pp. 277–294. CERRINI 2000, p. 255.
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Per esempio: sarebbe fuor di luogo indagare sul fatto se il modello dello scontro
fra una nuova riforma e una vecchia riforma, posto nel 1939 da Hans-Walter Klewitz
con un saggio sulla Fine del papato della riforma (Das Ende des Reformpapsttums)
e enormemente ingigantito nel 1961 da Franz-Josef Schmale («la tesi — rivoluzionaria o almeno innovatrice — che lo Schmale ha, sulla scia del Klewitz, condotto
18
19
all’ultima perfezione») , non abbia proprio nulla a che vedere con la sua origine?
Mi prenderò la libertà di fare alcune (poche!) sommarie e grossolane considerazioni.
Il Klewitz, dopo essere transitato per le SA, approdò alle SS e morì a Berlino
nel 1943 durante un’esercitazione delle Waffen-SS Adolf Hitler di cui faceva parte;
nel 1972 il Chodorow, basandosi sul suo «brillante lavoro», lo fece morire con precisione il 15 marzo 1943 e genericamente «da soldato» (non da SS). Dal punto di vista
storiografico era fra l’altro debitore delle interpretazioni di Gerd Tellenbach sulla
riforma «gregoriana» (1936); erano due valorosi e giovani medievisti, ambedue
impegnati (ciascuno a suo modo, e chissà con quanta convinzione: perché neppure
per loro si può escludere quella implacabile banalità del male additata dal genio
di Hannah Arendt) nell’affermazione dell’ideologia dominante.
Quella del Lebensraum (spazio vitale) e della ethnische Reinigung (pulizia, anzi
ripulitura dello spazio vitale — «Unserm Volk fehlt’s an Raum», come scrisse Brecht
nel 1938: «il popolo nostro ha bisogno / di spazio. e prendersi terre su terre, / da noi,
è un vecchio sogno»: e aveva tutte le ragioni, per dirlo visto che il «paradigma del
suolo del popolo» fondato su base etnocentrica era ben vivo nel 1925, durante la
20
Repubblica di Weimar).
Quella della (diciamo così) palingenesi.
Senza dimenticare, ovviamente, l’influenza degli insegnamenti di Carl Schmitt
sulla teologia politica del cattolicesimo (1923): un Maestro, che poi fu protetto da
Göring.
L’interpretazione del Klewitz era tutta fondata sullo scontro generazionale: si
era trattato di uno scontro fra i più giovani e i più anziani, nel quale i primi erano
portatori di un nuovo spirito destinato al rinnovamento dell’intera Chiesa. Segno
di quest’ultimo aspetto, il ruolo di san Bernardo e del cancelliere Aimerico; base del
primo elemento, la serissima ricerca proposopografica sulle figure degli aderenti agli
opposti schieramenti.
Novità, giovinezza dei trionfatori. A me viene in mente l’accesso al potere accademico della giovane e nuova élite passata (come fece il Klewitz) per il NSDAP,

18

PALUMBO 1963, p. 97.
KLEWITZ 1939, pp. 371–412; TELLENBACH 1936; SCHMALE 1961. Per l’espressione nuovi
gregoriani cfr. CERRINI 2000, p. 255.
20
CHODOROW 1972, p. 21 e n. 4. Brecht, Mein Bruder war ein Flieger 5–7: «Unserm Volk fehlt’s
an Raum, / Und Grund und Boden zu kriegen, ist / Bei uns ein alter Traum». Ho usato la traduzione
in Brecht 1959, p. 171. Haar 2002, p. 30ss. (p. 39: «das Volksbodenparadigma»). Approfitto di questa
occasione per correggere un grossolano e assurdo errore in CANTARELLA 1997, p. 5.
19

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

362

GLAUCO MARIA CANTARELLA

il sindacato nazista. Mi viene in mente l’adesione militante (manifestata attraverso
la partecipazione attiva, come si richiedeva, agli organismi del nazionalsocialismo)
a quella Neue Wirklichkeit («nuova realtà») che Martin Heidegger enunciò con
liturgica solennità accademica a Tübingen il 30 novembre 1933 come risposta teoretico-pratica alla Krise der Wirklichkeit («crisi della realtà») e alla Auflösung der
Geschichte («dissoluzione della storia»). Mi è anche difficile non sentire l’evoca21
zione del progetto — pratico e teoretico — della Neue Ordnung... In Das Ende
des Reformpapsttums è la nuova guardia del nuovo papato che sbaraglia la Chiesa
precedente e si sostituisce ad essa, «ein neuer Geist in der Kirche selbst hat die Krise
geweckt» («un nuovo spirito nella Chiesa stessa ha destato la crisi»: Klewitz) — Se
fosse lecito rifarsi a suggestioni di tipo estetico (ed evitando di invocare il fatto che la
conoscenza estetica è in assoluto la più alta, come voleva Immanuel Kant...) direi: la
nuova Germania ha sbaragliato e inseminato la più vecchia, quella precedente, Martin von Essenbeck possiede e domina sua madre Sophie e si sostituisce a lei (Luchino
Visconti, La caduta degli dèi¸ 1969)... Magari è per la robustezza di queste strutture
di fondo (la forza travolgente, inarrestabile, della novità) che la storiografia nazista
ha, in apparenza sorprendentemente, tralasciato la componente ebraica dello scisma
(che, come si sa, è piuttosto una recente sottolineatura statunitense)? perché non era
questo ciò che importava ma l’affermazione del nuovo e migliore (per definizione,
perché nuovo) come legge generale del processo storico?
Magari si potrebbe indagare, laicamente e scientificamente. e prima che sia
troppo tardi per farlo, visto che nel 2012 circa il 50% dei liceali tedeschi pensava
che Adolf Hitler fosse stato un difensore dei diritti umani... non perché i ragazzi ne
condividessero idee e metodi, ma semplicemente perché ignoravano chi fosse sta22
to. Per non dire, naturalmente, dell’attuale situazione in Italia, impietosamente ma
distintamente additata dal «Guardian» il 1° gennaio 2013...
E si potrebbe, anzi si dovrebbe, indagare come mai a cavallo fra gli anni ’50 e
‘60 quella interpretazione sia stata entusiasticamente ripresa in Austria da Franz-Josef Schmale, ampliata, ingigantita e in molti punti anche forzata (perché, ad esempio, il Klewitz non aveva mai scritto che «le forze giovani», i «cardinali giovani»
volevano «condurre la Chiesa verso nuovi obbiettivi» come gli attribuì lo Schmale),
nel senso di una vigorosa accelerazione verso una Chiesa più spirituale a partire
dalla Curia, meno compromessa con il mondo... Non c’entrerà il clima che si respirò
intorno al Concilio Vaticano II e che ha dato tanti apporti alla medievistica italiana?
Non avrà nulla a che fare con questo neppure la ripresa del 1972, in California, ad
21

Cfr. HAAR 2002, pp. 308 (Tellenbach presente alla giornata del Volksbund für das Deutschtum
im Ausland sulla Volkspolitische Wissenschatsfarbet der Polen, fine maggio 1936), 369. ELWERT
2002, p. 120ss.; OEXLE 2002, pp. 6, 14ss. Vorrei segnalare una ricerca recente e, a sua volta, giovane:
MESINI 2013–2014.
22
KLEWITZ 1939, p. 372. Ovviamente Stroll 1987. Agenzia dell’ANSA, sabato 30 giugno 2012,
ore 11:48. [Anche su questo punto, preferisco evitare di aggiornare al 2018...].
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opera del Chodorow? E’ sorprendente, ma anche inquietante, notare quanto peso possano avere ancora le interpretazioni attardate o superate, a giudicare da un recentissimo lavoro (2012) della giovane medievistica brasiliana (per non dir nulla di quella
23
francese, naturalmente)... il 1130 potrebbe essere un modello di perverso polimorfo,
per usare per gioco un’espressione serissima di Freud a proposito dei bambini, un
esempio da manuale di come la storiografia nasce dentro il proprio tempo anche
se spesso sposa acriticamente modelli di un tempo-altro senza chiedersi fino a che
punto potrebbero essere ancora e davvero utili — o li forza per renderli utilizzabili
ad ogni costo elidendone le caratteristiche originarie... Se è lecito fare mie le parole
scritte nel 1922 da Benedetto Croce al termine di una breve ma acuta recensione
di Wilhelm Bauer: «il timore che da qualche tempo mi preoccupa (e che l’osservazione mi mostra non infondato) è che quei concetti, passando di bocca in bocca
e via via vuotandosi del ricordo del processo storico da cui sono sorti, perdano, col
24
peso originario, anche l’originaria potenza». Si dirà: ma questo non c’entra nulla con
Anacleto II!
*

E’ proprio vero: non c’entra nulla...
Ritorniamo al 1130. E’ lì che dobbiamo cercare di collocarci se vogliamo coltivare le ambizioni di capirci qualcosa. Anacleto II, dunque, dona la corona che istituisce il regno di Sicilia. Lo fa in piena e autonoma solitudine, «senza consultare
il collegio cardinalizio, e neppure lo [il documento] sottopose successivamente alla
sua conferma. il documento approntato dal suo cancelliere, il cardinal prete Sassone,
porta, a differenza di altri documenti papali coevi, oltre alla firma del papa, solo
quella di un unico cardinale, e cioè del cardinal prete Matteo di S. Eudosia, che
25
godeva della particolare fiducia di Anacleto». Un segno di isolamento? o, all’inverso, un atto pienamente autocratico? Dipende da quali presupposti si scelgono... e,
naturalmente, anche se si sceglie di partire dal fatto che noi sappiamo come è andata
a finire (ma non si dirà mai abbastanza che lo scisma giunse alla sua conclusione solo
per l’errore più grande che Anacleto II potesse commettere, quello di morire, perché
neppure il vitalismo di san Bernardo era riuscito a scalzarlo: anzi, gli innocenziani
avevano dovuto accettare l’arbitrato di una speciale commissione di ecclesiastici
di quel regno che essi non riconoscevano...). Ma è difficile non notare che la splendida solitudine del papa era l’approdo delle Auctoritates Apostolice Sedis e ciò che
in molti avevano temuto e combattuto già a partire da Gregorio VII, e continueranno
26
a combattere e a temere.

23
24
25
26

Cfr. DUARTE RUST 2012, pp. 83–103. Ora anche CANTARELLA 2016, pp. 271–283.
In «La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce», XX, 1922, p. 176.
HOUBEN 1999, p. 69.
Cfr. CANTARELLA 2010, pp. 33–46; CANTARELLA 2013, pp. 66–68.
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«Ecce constitui te hodie super gentes et super regna ut evellas et destruas
et disperdas et dissipes et aedifices et plantes». Innocenzo III, come è noto, amava
27
essere rappresentato da questo versetto di Geremia (Ger. 1.10): Lotario di Segni sarà
o crederà di essere l’arbitro del negotium regni e di molti altri negotia, patendo come
si sa cocenti delusioni («labor erat magnus, et fructus parvus, et propter excrescentem
malitiam homines non poterant facile coerceri», come scriveranno i Gesta Innocen28
tii III)... Salvo errore Anacleto II non utilizza mai quel passo: ma, semplicemente,
agisce. Agisce, per dir così, automaticamente. e la sua azione si fa piena e concreta.
Trent’anni prima, il 15 ottobre 1100, Pasquale II aveva rilasciato un privilegio per la
chiesa di Mazzara. Un incipit molto deciso, il suo: «Omnipotentis Dei nutu mutantur
29
tempora, transferuntur regna»: ebbene, si potrebbe dire che Anacleto II va molto
più in là, si fa interprete, anzi si fa reificazione di Dio... e con successo. Innocenzo III
non arrivò a tanto!
Torniamo al documento con cui Anacleto inventa il regno di Sicilia. «Concedimus,
donamus et auctorizamus». Mettiamo a confronto questa formula con quelle impiegate,
per esempio, il 27 marzo 1130 nel privilegio rilasciato all’abate di San Paolo fuori
le Mura: «praesertim cum, non sibi nostra conferre, sed ea quae sua sunt, videamur
potius confirmare. Tuis igitur [...] petitionibus annuentes, commisso tibi ejusdem Apostoli monasterio concedimus, et confirmamus, omnes oblationes, etc.»; e poco oltre:
«Item concedimus, et confirmamus tibi tuisque successoribus possessiones»; e la formula ricorre anche poco prima del dispositivo. Al contrario, nel caso dell’hortum Ponticellum «quem curia nostra habere dinoscitur» a Benevento: «concedimus atque damus
30
[...] concedimus atque donamus». Questo forse aiuta a rendere un po’ più chiaro l’ovvio: la graziosa concessione indica la disponibilità al gesto, all’atto, ma il dono si
può fare solo di ciò che è nostrum: sibi nostra conferre. e qui interviene la condizione
dell’automatismo: chiunque possiede, può donare — in questo caso: il papa, la corona
di Sicilia. L’argomento di concesione è autonomo rispetto all’oggetto di concessione.
Sottolinea la caratteristica originaria (Ursprüngligkeit) del possesso.
Probabilmente non c’era bisogno di dirlo. Ripetizione superflua, forse, la mia:
ma solo per sottolineare la forza esplicita e implicita della piccola formula in tre
parole, dell’algoritmo del potere, per sottolineare la piena consapevolezza del gesto.
La chiara consapevolezza.
Anacleto non si lascia imporre nulla. Agisce in piena maestà. Alla fin dei conti
a Ruggero II, il leale Ruggero II come si sa, è andata meglio così com’è andata:

27

Rinvio al sintetico ma efficace studio di Pennington 1977, pp. 49–67. Comunque cfr. ancora
CANTARELLA 2014, n. 51.
28
Gesta Innocentii papae III, PL 214, XVII, col. XXX A. Cfr. anche CANTARELLA 1998, p. 67.
29
JL 5841 (Melfi 1100 ottobre 15) = Paschalis II papae Epistolae et privilegia, MPL 163, n° 32,
coll. 45D–46A.
30
P V = JL 8373 (1130 marzo 27, Laterano) = ep. 4, coll. 692D, 693A, 694D. P XLIX = JL 8417
(1130 dicembre 5, Benevento) = ep. n° 43, col. 719CD. Ovviamente i corsivi sono miei.
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la fictio escogitata per la sua legittimazione da un Innocenzo II ancora una volta,
come Leone IX, sconfitto, evocando un regno precedente e scomparso. Mentre Anacleto II, quel regno, l’aveva inventato ex novo e lo aveva sottolineato: il regno in sé
sarebbe stato vassallo, in quanto creatura del papa concessa e donata a un vassallo
— non perché il vassallo l’avesse fatto rivivere. Il regno in sé — non la famiglia che
deteneva quel regno... Perché se osserviamo l’espressione di Innocenzo II troviamo
una differenza sostanziale con quella di Anacleto II: «Regnum Siciliae, quod utique, prout in antiquis refertur historiis, regnum fuisse non dubium est, tibi ab eodem
antecessore nostro concessum, cum integritate honoris regii et dignitate regibus
31
pertinente, excellentiae tuae concedimus, et apostolica auctoritate confirmamus».
Concedimus et apostolica auctoritate confirmamus: c’è tutto, la concessio e l’auctoritas: ma manca il dono, c’è invece la confirmatio. Anacleto II avrebbe detto che
si confermano solo ea quae iam sua sunt... L’uso di Anacleto potrebbe essere uno
specchio per leggere Innocenzo II? fino a quando questa lettura finalmente non sarà
fatta, si potrà solo suggerirlo.
Comunque fu la fictio concordata con Innocenzo II che fondò la storia ufficiale
del regno, come dimostra Alessandro di Telese; in questo Anacleto II non ha nessuna
32
parte, malgrado le suggestioni della recente storiografia. E contemporaneamente,
senza dubbio, fu l’ambiguità a istituire la legittimazione del regno di Sicilia. Un’ambiguità ripresa nel pur precisissimo patto di Benevento:
Profecto vos nobis et Rogerio duci filio nostro et heredibus nostris, qui in regnum
pro voluntaria ordinatione nostra successerint, conceditis regnum Sicilie, ducatum
Apulie et principatum Capue cum omnibus pertinentiis suis, Neapolim, Salernum
et Amalfiam cum pertinentiis suis, Marsiam et alia que ultra Marsiam debemus
habere et reliqua tenimenta, que tenemus a predecessoribus nostris, hominibus
sacrosancte Romane ecclesie, iure detenta, et contra omnes homines adiuvabitis
33
honorifice manutenere.

Iure detenta: perché vassalli? il che, nei termini del pieno Medioevo, si traduce:
legittimi proprietari e signori che hanno fatto atto di vassallaggio... Ma i contorni
sono sfumati, e non poteva andare diversamente: la questione doveva essere regolata
31

JL 8043 (1139 luglio 27) = Innocentii II papae Epistolae et privilegia, MPL 179, n° 416, col.
479AB.
32
Alexandri Telesini abbatis Ystoria Rogerii regis Sicilie Calabrie atque Apulie, ed. L. De Nava,
Roma 1991, F.I.S.I 112, II.1–2, pp. 23–25; cfr. HOUBEN 1999, p. 68, che citando l’assemblea di cui
parla il Telesino aggiunge: «Non è noto il giorno preciso dell’assemblea, che deve aver avuto luogo
poco prima o poco dopo la concessione del privilegio da parte di Anacleto II del 27 settembre 1130., con
il quale Ruggero veniva investito della dignità regia. Se si fosse tenuta precedentemente, doveva comunque essere bel chiaro che il papa avrebbe assecondato il desiderio del duca».
33
Pactum Beneventanum, ed. L. Weiland, MGH Const I, n° 413, p. 590. Cfr. H. Enzensberger,
Guillelmi I. regis Diplomata, Köln–Wien 1996, n° 12, p. 35 (in forma diplomatica, ma senza modifiche). il corsivo, evidentemente, è mio.
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in maniera accettabile per ognuna delle due parti. Per usare una bella espressione
che Gherardo Ortalli ha mutuato da Roberto Sabatino Lopez a proposito della fon34
dazione dell’Europa la creazione di Anacleto II fu una falsa partenza. Ma, infine,
fu proprio il suo algoritmo che, sottaciuto, sopravvisse. Fu più su di esso che sui
presupposti di Pasquale II o Innocenzo II (che algoritmi non erano, perché sprovvisti
di tanta forza logica, definitoria e astratta) che si fondarono le azioni reali e concrete
di Celestino III e di Innocenzo III.
E si fondò il tentativo di riempire di attualità e forza la parola sacra: ecce constitui te hodie super gentes et super regna ut evellas et destruas et disperdas et dissipes
et aedifices et plantes.
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Riassunto
L’algoritmo è una funzione matematica, cioè logica, che in un numero finito di passaggi non
ambigui conduce al risultato certo e inappellabile. Questa è la forma che di fatto assume
il 7 agosto 1130 l’attribuzione della corona del regno di Sicilia a Ruggero II d’Altavilla
da parte di papa Anacleto II. Anche se questo atto si colloca all’interno dello scisma del
1130 –1138 (che non si può più vedere sotto la luce delle categorie storiografiche di età
e ambiente nazista di una lotta fra vecchio e nuovo mondo, alte / neue Reform), non è un
segno di debolezza del papa costretto a questo passo dalla necessità di trovare un alleato: al
contrario è un atto di forza e di maestà, Anacleto II inventa un regno che dovrà essere, nel
suo intendimento, vassallo della Sede Apostolica; è quanto si può dire alla luce di una sia pur
rapida ricognizione della sua posizione ecclesiologica, perfettamente coerente con il percorso
di evoluzione dell’ecclesiologia romana dall’XI secolo (Gregorio VII) al XIII (Innocenzo
III). Molto più debole, ambigua e forzata sarà la posizione di Innocenzo II quando, unico
papa perché sopravvissuto ad Anacleto II, dalla sconfitta militare sarà obbligato a riconoscere
e legittimare quel re e quel regno che non era riuscito ad abbattere, inventando la memoria
di un regno esistito nel passato che Ruggero avrebbe restaurato.
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Legitymizacja granic w refleksji geografów z Europy
Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym
Słowa klucze: geopolityka, I wojna światowa, granice historyczne, granice naturalne, geografia, konferencja pokojowa w Paryżu
Keywords: geopolitics, World War I, historical borders, natural borders, geography, Paris
peace conference.

Dominującym językiem geopolityki we wschodniej części Europy był początkowo
niemiecki, chociaż sam ten termin wszedł do obiegu naukowego za sprawą Szweda,
Rudolfa Kjelléna. Kjellén, którego książkę wielu czytelników poznało za pośrednictwem niemieckiego przekładu, przyznawał się jednak do inspiracji niemiecką antropogeografią, przede wszystkim Friedrichem Ratzlem. Dzieło Szweda jest zresztą
pełne ukłonów w stronę niemieckich kolegów — Albrechta Pencka, Alfreda Kirchhoffa, Carla Rittera i innych. Drugim źródłem inspiracji, o którym wspominał Kjellén, była bogata pierwszowojenna twórczość rozmaitych autorów, przedstawiających
1
europejski konflikt jako zmagania antropomorficznych tworów państwowych .
Szwedzki badacz poszedł tym tropem znacznie dalej. W jego ujęciu państwo
stanowiło żywy organizm związany zarówno z ziemią, jak i z zamieszkującym ją
narodem. Jedyny trwały element tej konstrukcji politycznej stanowiła kolebka
państwowości. Jej utrata równałaby się śmierci państwa. Posługiwał się przy tym
nowoczesną, darwinowską metaforą wprowadzaną do różnych dziedzin nauki przez
uczonych tej miary co Ernst Haeckel czy lingwista August Schleicher. Porównując
państwo do drzewa, Kjellén opisywał, jak jego gałęzie starają się sięgać coraz dalej,
podczas gdy pień tkwi ciągle w tym samym miejscu, aż przyjdzie ktoś, kto go bru2
talnie zetnie .
Wojenna klęska Niemiec przyczyniła się do popularności tego ujęcia. Zadecydowała o tym siła dobrze dobranej metafory. Decyzje konferencji pokojowej boleśnie
przycięły niektóre gałęzie niemieckiego drzewa, nie zwaliły jednak pnia. Dynamizm
wpisany w koncepcję Kjelléna dawał nadzieję, że jeśli organizm państwowy znajdzie
w sobie dość sił witalnych, ten z obciętych kawałków w końcu odrośnie. Uwaga naj1
2

KJELLÉN 1917, s. 20.
KJELLÉN 1917, s. 55.
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tęższych głów niemieckiej geopolityki kierowała się właśnie ku owym ekstremom
narodowego terytorium, ku granicom; „Możemy odzyskać szacunek, honor i potęgę
— właśnie problemy niemieckich granic obrazują stan rzeczy w tej materii niczym
3
najczulszy manometr” .
Międzywojenna geopolityka bywa traktowana jako zupełnie nowy nurt refleksji
o przestrzeni i polityce. Jej twórcy byli pełni zapału, niejednokrotnie przekonując, że
posiedli nową prawdę objawioną: „Oto nowa wizja i nowe myślenie, nowe myślenie ze względu na nowe spojrzenie. Myślenie plastyczne, tak możnaby je nazwać.
Jest samo przez się zrozumiałe, że ważną rolę odgrywa w nim nie tylko słowo, ale
4
także mapa i diagram” . W rzeczywistości, jeśli przyjrzeć się publikacjom wychodzącym spod pióra jej czołowych przedstawicieli, Karla Haushofera, Ottona Maulla
czy Adolfa Grabowskiego, wydaje się, że trafniej byłoby ich uznać za teoretyków
wyciągających ogólne wnioski z wojennych publikacji geograficznych dotyczących Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej. Także fundamentalne założenie
geopolityki nie mogło zanadto zaskoczyć geografów, mających na swoim koncie
doświadczenia konferencji pokojowej i powojennych polemik:
Geograf polityczny wychodzi od geografii i dociera do polityki; geopolityk wychodzi od geopolityki i dociera do geografii, posługuje się geografią jako środkiem do
lepszego zrozumienia państwa. [...] Geografia polityczna pojmuje państwa jakby
bez ruchu spoczywały na powierzchni Ziemi, podczas gdy geopolityka przedstawia owe twory przestrzenne raczej w ruchu, w walce i w obronie, w związkach
z innymi siłami5.

Podejmując zatem temat geopolityki w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej, warto uświadomić sobie, że miała ona dwa źródła. Czerpała inspirację
z bieżącej, przeważnie niemieckiej i amerykańskiej literatury naukowej i paranaukowej, jednocześnie sięgała korzeniami do konkretnych doświadczeń z czasu Wielkiej
Wojny i okresu bezpośrednio po niej. Z tego faktu wynikały jej bezpośrednie związki
z polityką, służyła bowiem legitymizacji zgłaszanych w tym okresie postulatów terytorialnych.
JEŚLI NIE GRANICA ETNICZNA, TO JAKA?

Jan Czekanowski, polski antropolog i uczestnik paryskich rozmów pokojowych
w 1919 r., swoje wrażenia z negocjacji terytorialnych opisał na świeżo bez najmniejszych sentymentów:

3
4
5

HAUSHOFFER 1927, s. 268.
GRABOWSKY 1928, s. 6–7.
GRABOWSKY 1928, s. 18.
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Szerokie masy naiwnych doktrynerów zaczynają sobie uświadamiać, że momenty
narodowościowe bywały wysuwane tylko wówczas, gdy to odpowiadało zamiarom
czynników decydujących, posiadających dość argumentów w zanadrzu do przejścia do porządku dziennego nad „nieuzasadnionymi roszczeniami”6.

Autor tych słów być może wyszedł nieco przed szereg, potępiając ideę prawa
do samostanowienia wysuniętą przez prezydenta Woodrowa Wilsona i oficjalnie
przyświecającą obradom konferencji paryskiej. Nie był jednak odosobniony w sceptycznym nastawieniu do kryterium etnicznego. W rzeczywistości klarowny podział
narodowościowy był jedynie projekcją życzeń opisujących go uczonych, z czego
7
zdawali sobie sprawę zarówno ówcześni, jak i późniejsi specjaliści . Zarówno w czasie wojny, jak i podczas negocjacji pokojowych oraz w latach późniejszych wielu
profesjonalnych geografów dało wyraz podobnym emocjom, choć w zupełnie inny
sposób: odświeżając stare i intensywnie poszukując takich nowych sposobów naukowego uzasadniania granic politycznych, które można by przeciwstawić zasadzie
8
podziału etnicznego . Niniejszy artykuł przybliża regionalną specyfikę tej refleksji,
skupiając się na Europie Środkowo i Południowo-Wschodniej. Nie będzie to natomiast historia rokowań i zakulisowych negocjacji, które doprowadziły do ustalenia
nowego porządku terytorialnego. Bohaterami tej historii są uczeni, najczęściej geografowie i przedstawiciele pokrewnych dziedzin z Polski (przede wszystkim Euge9
10
niusz Romer ), Rumunii (Grigore Antipa i Simion Mehedinţi ), Czechosłowacji (Jan
11
12
Kapras, Viktor Dvorský, Karel Domin ), Ukrainy (Stepan Rudnyc’kyj ), Węgier
13
14
(Pál Teleki ), Niemiec (Wilhelm Volz, Albrecht Penck ), a także — w rolach drugoi trzecioplanowych — niektórzy ich koledzy z Francji i Włoch. Polityczna potrzeba
legitymizacji granic istniejących bądź postulowanych zainspirowała ich do odświeżenia i rozwinięcia arsenału argumentów opartych na nauce.
ARGUMENT PIERWSZY: HISTORIA

Najbardziej oczywistym, osadzonym w kulturze politycznej Europy konkurentem
granic etnicznych były granice historyczne. Z punktu widzenia strategii argumentacji te drugie nie opierały się na empirii, lecz były zakorzenione w narracji, w XIX

6

CZEKANOWSKI 1921, s. 63.
JUDSON 2006, s. 2–5.
8
Szerzej na ten temat GÓRNY 2017.
9
Vide m.in. KOSSOWSKA-CEZAK 2011; MROCZKO 2010.
10
BĂLTEANU 2012; BOIA 2014, s. 130–134.
11
MARTíNEK 2008.
12
HAUSMANN 2011; ШТOЙКO 1993.
13
ABLONCZY 2006.
14
EISEL 1980; KONTINUITÄT 1999.
7
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i na początku XX w., najczęściej prawno-państwowej15. Na mapach z okresu wojny
i negocjacji pokojowych operowano nimi chętnie, zawsze sięgając po nie tam, gdzie
przemawiały na korzyść posiłkujących się nimi delegacji. Żaden z czeskich geografów pracujących dla czechosłowackiej delegacji nie był skłonny do rezygnacji
z historycznych granic Korony św. Wacława, mimo że mapy etniczne niedwuznacznie wskazywały, że teren zamieszkany przez czeską większość jest wyraźnie mniejszy. Uznawano, że na tym terytorium istnieje mniejszość niemiecka, nie wysnuwano
jednak z tego faktu żadnych wniosków. „Republika Czechosłowacka — pisał ekspert delegacji Jan Kapras — nie jest żadnym nowym wytworem wojny światowej
i paryskiego kongresu, lecz tylko odrodzonym i wskrzeszonym dawnym państwem
czeskim, które trwało w Europie Środkowej przez całe stulecia i nigdy do końca nie
16
zanikło” .
Czesi nie byli w tym stanowisku odosobnieni. Wybitny polski geograf, także
ekspert podczas obrad w Paryżu, Eugeniusz Romer posługiwał się w swoim słynnym wojennym atlasie (z którego delegacja polska chętnie korzystała) wschodnimi
granicami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1772 r. nawet
wówczas, gdy dane przedstawione na mapie w żaden sposób tego kroku nie uzasadniały. O ile bowiem struktura wielkiej własności ziemskiej mogła wykazywać ciągłość przez ponad sto lat, o tyle np. ludność przemysłowa, przedstawiona na jednej
z kart Atlasu, pojawiła się na ziemiach polskich w liczbie godnej uwagi dopiero pod
zaborami. Uzasadniając taki krok, Romer pisał w 1920 r., że przynajmniej symboliczne przywrócenie granic sprzed pierwszego zaboru to po prostu akt sprawiedliwości. Dopiero gdy upomni się o swoje, można ustąpić wobec aspiracji innych narodów
17
zamieszkujących to samo terytorium .
Największa siła argumentu historycznego, czyli jego osadzenie w tradycji, stała
się jednak w powojennej atmosferze politycznej jego słabością. Najpotężniejsze
monarchie Europy znalazły się w obozie przegranych, a z wyżyn międzynarodowej
polityki wciąż głośno rozbrzmiewało hasło prawa do samostanowienia. Atmosfera
nie sprzyjała konserwatywnej argumentacji. Aby skutecznie przeciwstawić się zasadzie etnicznej, należało użyć innych argumentów. Jeszcze w czasie paryskich obrad
Romer stwierdził autorytatywnie: „Jakże nienaturalnym byłby obszar państwowy,
którego granice trzymałyby się niewolniczo tej linii, w której jedna ze współmieszka18
jących grup etnicznych uzyskuje arytmetyczną przewagę nad grupą drugą” . Pierwszym z czynników korygujących owo nadmierne przywiązanie do granic etnicznych
stała się kultura.

15
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ARGUMENT DRUGI: KULTURA

Misja cywilizacyjna — bo również tak można by nazwać ten argument — wymagała
jasnego podziału na dawców i biorców, narody bardziej i mniej kulturalne. Eugeniusz
Romer dowodził, że granica cywilizacji oddzielała Rosję od Polski tak szczelnie, że
zatrzymywała się na niej „wszelka wymiana duchowa i kulturalna”. To, co pozostało
po zachodniej stronie owej granicy, przynależało według niego do obszaru polskiej kul19
tury . W memoriale złożonym prezydentowi Wilsonowi w październiku 1918 r. Roman
Dmowski twierdził, że „Polacy [...] przedstawiają element kulturalny i główną siłę ekonomiczną całego terytorium prowincji wschodnich [postulowanego polskiego państwa
20
narodowego]” (czyli zachodnich prowincji imperialnej Rosji) . Za ich przynależnością
do Polski przemawiał nie tyle odsetek polskiej ludności, ile polityczna konieczność:
„Utworzenie niezależnego państwa litewskiego i ukraińskiego oznaczałoby albo anarchię, albo rządy cudzoziemców, Niemców. Powrót ziem tych do Rosji pociągnąłby za
21
sobą nie mniejszą anarchię i stagnację w zakresie umysłowym i ekonomicznym” . Klęska prób utworzenia niepodległej Ukrainy dostarczała temu stanowisku argumentów
i ułatwiała wypracowanie ponadpartyjnego konsensusu. Leon Wasilewski — skądinąd
daleki od poglądów narodowościowych Dmowskiego — zauważał, że „Próba stworzenia na gruzach Austrii »Zachodnioukraińskiej republiki« we Wschodniej Galicji
ujawniła z jednej strony zupełne nieprzygotowanie nielicznej inteligencji ruskiej do roli
gospodarza tego kraju, z drugiej zaś — olbrzymią w nim siłę żywiołu polskiego, który
22
z bronią w ręku nie dopuścił do opanowania kraju przez Rusinów” . We wcześniejszej
publikacji przekonywał niemieckojęzycznych czytelników, że
Broniąc przyłączone tereny niepolskie przed wrogami zewnętrznymi, Polska obdarzyła owe tereny owocami swej kultury. Jej nosicielami stali się z jednej strony
ściągający tu tłumnie polscy osadnicy, a z drugiej polonizujące się klasy panujące
ludności miejscowej. Zapożyczona z Bizancjum kultura Rusinów [...] okazała się
23
słabszym ogniwem w konfrontacji z zachodnią kulturą Polaków .

Polscy autorzy nie szli z reguły tak daleko, by w ogóle odmówić Ukraińcom
prawa do samostanowienia. Chodziło raczej o odsunięcie tego momentu jak najdalej
w czasie. Jak przekonywała prawniczka Irena Pannenkowa, autorka broszury, którą
Romer uznał za najlepsze polskie dziełko poświęcone sytuacji w Galicji Wschodniej,
„Rusini [...] nie odpowiadają dziś jeszcze wymogom, jakie życie i potrzeby kultu24
ralno-gospodarcze stawiają nowożytnemu społeczeństwu” . Sam geograf w okresie
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polsko-ukraińskich walk o Lwów zajął się kwantytatywnym porównaniem danych
statystycznych w polsko-ukraińsko-niemieckim trójkącie. Przesłanie jego opublikowanej już w Paryżu w języku francuskim broszury było jasne: o ile Polakom
w cywilizacyjnej rywalizacji z Niemcami idzie znakomicie, a jedyną przeszkodą na
ich drodze ku postępowi są germańskie szykany, o tyle Ukraińcy swoje zacofanie
25
gospodarcze i kulturalne zawdzięczają wyłącznie samym sobie .
Obrona przed wrogami i kolonizacja wewnętrzna — fundamenty argumentacji
kulturowej, nierzadko łączyły się w polskich publikacjach z wiekowym motywem
antemurale christianitatis. W wersji unowocześnionej Turcy i Tatarzy przeobrażali
się bez większych trudności w bolszewików. Bądź co bądź — zauważał kolejny ekspert polskiej delegacji w Paryżu Wincenty Lutosławski — jedni i drudzy zagrażali
26
lub zagrażają cywilizacji europejskiej . Element nowoczesności wprowadzała do
tego rozumowania geopolityka. Narody kulturotwórcze, właśnie takie jak Polacy,
skazane były w tej optyce na ekspansję aż do wypełnienia „naturalnych” granic, których ostateczne zdefiniowanie było oczywiście sprawą dyskusyjną. Konflikt z narodowościami zamieszkującymi ten teren był nieunikniony. Dmowski tłumaczył go
następująco:
Wyzwalając się spod wpływów obcych, budowali oni swój byt narodowy na nowo
na podstawie wyłącznie językowej, na obszarze, na którym język macierzysty się
zachował. Stąd obszar narodowy w ich pojęciu utożsamiał się z obszarem etnograficznym, językowym. My zaś mieliśmy pojęcie obszaru narodowego, właściwe
wszystkim większym narodom, których samoistny byt cywilizacyjny nigdy nie
został przerwany, których cywilizacja nigdy nie ustąpiła miejsca innej. W tym
pojęciu obszar narodowy nie kończy się na granicach obszaru etnograficznego, ale
tam, gdzie kończy się panowanie, przewaga cywilizacji narodowej. Zrozumienie
naszego stanowiska było dla innych Słowian bardzo trudne, zwłaszcza gdy cho27
dziło o naród nie posiadający swego państwa, nie będący potężnym mocarstwem .

Do rangi mocarstwa aspirowali jednak nie tylko Polacy. Inni pretendenci mogli
się nawet powołać na znacznie świeższe tradycje dominacji kulturowej nad sąsiednimi narodami. Do tej grupy zaliczali się przede wszystkim przegrani i rozczarowani
wynikiem wojny: Węgrzy, Włosi i Niemcy.
Argument cywilizacyjny wydawał się najbardziej oczywisty i poniekąd zro28
zumiały w wypadku włoskich aspiracji terytorialnych na wybrzeżu Adriatyku .
Podobne stwierdzenie w ustach autorów węgierskich wymagało już nieco obszerniejszego uzasadnienia. Geografowie, przede wszystkim Pál Teleki, odegrali przy
jego wypracowywaniu główną rolę. Ideę zachowania jedności krajów Korony św.
Stefana propagowano intensywnie już w październiku 1918 r. Od lutego roku następ25
26
27
28
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nego działalność rozpoczęła Liga Ochrony Integralności Terytorialnej pod przewodnictwem Telekiego, który uważał, że węgierskie publikacje powinny unikać prostych
29
propagandowych chwytów i kierować się do bardziej wyrobionego czytelnika .
W krytyce ruchów odśrodkowych odwoływano się do cywilizacyjnej dojrzałości
narodu węgierskiego, obiecywano także liberalne rozwiązanie kwestii narodowo30
ściowej w powojennym państwie . Przygotowywane przez czołowych węgierskich
geografów mapy i zestawienia statystyczne dowodziły, że struktura narodowościowa wymaga utrzymania integralności terytorialnej Węgier. Rozczłonkowanie
kraju skutkowałoby — jak utrzymywano — upadkiem kultury (ponieważ elity są
wyłącznie węgierskie) i gospodarki. Basen Karpat stanowić miał nie tylko jeden
obszar gospodarczy, lecz także krainę o wyznaczonych przez przyrodę „naturalnych”
granicach. Niemniej żądania rewizji terytorialnej uległy modyfikacji: od restytucji
wszystkich zabranych prowincji do przywrócenia tylko tych, gdzie ludność madziar31
ska była w większości . Wśród węgierskich materiałów dostarczonych na konferencję w Paryżu nie zabrakło opracowań podkreślających historyczne prawa Węgier do
32
zachowania nieuszczuplonego terytorium . Madziarzy mieli stanowić cywilizacyjne
spoiwo kraju, ponieważ tylko oni dysponowali rozwiniętą kulturą zachodnioeuropej33
skiego typu .
Ostateczna decyzja mocarstw nie osłabiła węgierskiej akcji informacyjnej
34
i zimą 1920 r. pojawiła się nowa fala publikacji . Czy skutecznie przekonywały do
sprawy Węgier? Można mieć co do tego poważne wątpliwości. W tym wypadku
argument cywilizacyjny był bowiem obosieczny. Przeciwnicy węgierskiej racji stanu
twierdzili, że narodowości niemadziarskie były przed 1918 r. poddane wyjątkowo
brutalnej polityce wynarodowienia, państwo zwalczało ich kulturę, rugowało języki
i szykanowało niemadziarską inteligencję. W takich warunkach madziarska dominacja kulturalna dostarczała jeszcze jednego dowodu na to, jak brutalnie tłumiono
aspiracje wszystkich pozostałych narodowości. Główną cechą niezręcznej propagandy było przekonywanie już przekonanych; Peter Haslinger słusznie traktuje ją jak
swego rodzaju patriotyczny rytuał, wbrew elementarnej logice kierujący się raczej
35
nie na zewnątrz, lecz do wewnątrz — do węgierskiego społeczeństwa .
Tymczasem idea misji cywilizacyjnej rozwijała się w najlepsze tam, gdzie kwitła już przed wojną — w Niemczech. Polska i Czechosłowacja, państwa posiadające
po 1918 r. liczne mniejszości niemieckie, stanowiły obiekt zarówno pełnych oburzenia tyrad, jak i ironicznych przytyków dotyczących swojej kulturalnej niedojrzałości.
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To nieprzejednane stanowisko strony niemieckiej miało najzupełniej oficjalny charakter. XX Niemiecki Zjazd Geografów w Lipsku w 1921 r. uchwalił uroczyście, że
„narodowa konieczność i obowiązek wymagają, by w atlasach i na mapach wyraźnie
oznaczać łączność terytoriów, włącznie z koloniami, oderwanych od Niemiec przez
traktat wersalski. Zjazd opowiada się za tym, aby w zajęciach szkół wszystkich stopni
36
do użycia dopuszczać wyłącznie te dzieła, które spełniają powyższy warunek” .
Jednym z pierwszych niemieckich geografów, którzy ideę postanowili przekuć w czyn, był Wilhelm Volz. Początek lat dwudziestych przyniósł wiele broszur i mapek jego autorstwa dowodzących niemieckiej wyższości kulturowej na
spornych terytoriach. Volz był w niemieckim środowisku naukowym najbardziej
utytułowanym przedstawicielem geograficznego determinizmu. Uważał, że niemiecka cywilizacja i niemiecki krajobraz kulturowy miały moc asymilacji obcych
grup etnicznych. Stąd też wziął się jego narastający pod koniec lat dwudziestych
konflikt m.in. z Albrechtem Penckiem, starszym metrykalnie, lecz łatwiej znajdującym wspólny język z rosnącymi w siłę nazistami. Nowe czasy sprzyjały bowiem
zwolennikom teorii rasowych, a nie wyznawcom kulturowej asymilacji. Koncepcja
walczącej, lecz mimo to otwartej kultury niemieckiej, którą reprezentował Volz,
37
w nazistowskim światopoglądzie już się nie mieściła .
Metodologiczną podstawę drugiego nurtu niemieckiej geografii rewizjonistycznej zbudował właśnie Albrecht Penck. W 1925 r. ukazał się jego artykuł zatytuło38
wany Deutscher Volks- und Kulturboden . Pierwszy z tych terminów (Volksboden)
był równoznaczny z niemieckim terytorium etnicznym. Drugi, Kulturboden, oznaczał tereny, na których w widoczny sposób niemiecka kultura odcisnęła piętno.
Zarówno sam pomysł, jak i konkretny przebieg linii granicy cywilizacji Penck
zapożyczył od swojego ucznia, pochodzącego z Bielska Erwina Hanslika, lecz na
ogół pomijał ten fakt, a austriacki geograf nie upominał się o swoją intelektualną
39
własność . Na wschodzie strefa ta znacznie przekraczała zasięg niemieckiego osadnictwa. Zamieszkiwali ją pospołu Niemcy i przedstawiciele innych narodów. Niekiedy, jak w wypadku Czech albo Łotwy, niemiecki Kulturboden pokrywał cały kraj.
Kryterium oceny co należy, a co nie należy do sfery niemieckiej kultury opierało się
w znacznej mierze na wrażeniach estetycznych:
Tam, gdzie dosięgał lub dosięga przenikający wpływ Niemców, panuje niemiecki
Kulturboden. Co prawda, w Polsce bez trudu da się odróżnić czyste niemieckie wioski od naprawdę lichych polskich, ale intensywna niemiecka kultura upraw i towarzyszące jej solidne drogi i trakty sięgają aż do rosyjskiej granicy. Tu znajdowała się
wielka granica kultury, którą tak wyraźnie odczuwali niemieccy żołnierze, maszerujący na wschód. Rzuca się ona w oczy tak zdecydowanie, że można ją dostrzec
36
37
38
39
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nawet jadąc koleją. W mijanych miejscowościach kończą się schludne murowane
domy. Uprawy stają się mniej staranne, las wyraźnie gorzej zagospodarowany. To
samo zauważał i ten, kto przekraczał wschodniopruską granicę w stronę Litwy40.

Penck miał nadzieję, że jego teoria przysłuży się kształtowaniu dumy narodowej
wśród niemieckiej młodzieży. Spory udział w urzeczywistnieniu tej ambicji miała
energia, z jaką on sam i jego koledzy zabrali się do pracy organizacyjnej. Zadanie
szerzenia koncepcji Pencka wzięła na siebie fundacja, której nazwa nawiązywała do
programowego artykułu (Deutsche Stiftung für Volks- und Kulturbodenforschung).
Z finansowym wsparciem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych organizowała ona
cykle odczytów, publikacji, a także wspierała badania naukowe mające na celu
odkrywanie i popularyzację niemieckiej przeszłości Europy Środkowo-Wschodniej.
Do ulubionych tematów tych badań zaliczały się wyspy niemieckiego osadnictwa
41
znajdujące się poza wersalskimi granicami kraju .
Rodzące się w ten sposób struktury niemieckiej Ostforschung (termin ten, pojawiający się incydentalnie już na początku XIX w., nabrał politycznej treści wraz
z kulturkampfem) spięły się w okresie międzywojennym w morderczym uścisku
ze swoim lustrzanym odbiciem po polskiej stronie granicy. Publikacja za publikację,
odczyt za odczyt, instytut za instytut — zmagania te trwały aż do wybuchu kolejnej
wojny. Kontakty polsko-niemieckie w ramach tych nauk nie są tematem w historiografii całkiem nowym. Dotychczasowe próby jego ujęcia skupiały się na porównaniu
niemieckiej Ostforschung z polskimi badaniami ziem zachodnich (w najszerszym
zakresie obejmujących wszystkie te części Niemiec, na których w czasach historycz42
nych zamieszkiwały plemiona słowiańskie) w okresie międzywojennym . W najbardziej konsekwentny sposób przeprowadził takie zestawienie Markus Krzoska.
Wśród podobieństw obu nurtów badawczych wymienił m.in. ich polityczne zaangażowanie, połączone z kwestionowaniem ideału naukowego obiektywizmu, interdyscyplinarność (obejmującą w szczególności współpracę historyków, geografów,
archeologów i językoznawców), skuteczne dążenie do instytucjonalizacji oraz wzajemną fascynację poczynaniami kolegów z drugiej strony granicy. Tak zarysowany
układ nie był partnerski: to raczej Polacy naśladowali niemieckie trendy i rozwiązania organizacyjne niż na odwrót. Podczas gdy w innych krajach europejskich oraz
w Stanach Zjednoczonych retoryczne odwołania do „niemieckiego modelu” bynajmniej nie prowadziły do jego bezpośredniego przejęcia, w Polsce pod względem
organizacyjnym, a także w pewnych kwestiach metodologicznych i ideologicznych
43
naśladowano niemiecki przykład, nie przyznając się do tego publicznie .
Polskich reakcji na działalność Ostforschung nie należy postrzegać wyłącznie
w kontekście polsko-niemieckiego pogranicza. W tym samym czasie polscy auto40
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rzy w zbliżony sposób opisywali pogranicze polsko-ukraińskie. W tym ostatnim
wypadku to Polacy uważali się za twórców i nosicieli wyższej kultury, to polska
wieś miała się korzystnie różnić od wsi rusińskiej i to strefa polskiego oddziaływania
miała znacznie przekraczać granicę polskiego osadnictwa. Tym samym polscy geografowie pozbawili się jednak okazji do zastosowania zupełnie innej kontrargumentacji, opartej wprawdzie na czynnikach kulturowych, lecz wywiedzionych z innej
sfery niż ta, którą miał na myśli Penck. Ich taktyka odwoływała się do tego samego
systemu wartości, na którym opierali się ich adwersarze.
Nie tylko oni szli tą drogą. Podobny tok rozumowania cechował rumuńskiego
biologa, Grigore Antipę. W swoich wojennych publikacjach niezmordowanie
przypominał o roli Dunaju dla narodu rumuńskiego, związanego z rzeką więzami
44
gospodarczymi i symbolicznie, poprzez ludowe pieśni i obyczaje . Podkreślał
zaangażowanie tego państwa w prace Europejskiej Komisji Dunaju (w chwili,
gdy Antipa publikował swój tekst, ciało to pozostawało jednym z nielicznych
forów, na których współpraca państw centralnych i ententy nie została zerwana),
przeciwstawiając je lekceważeniu gospodarczej roli rzeki przez Serbię. Prawo
do posiadania Dunaju wywodził jednak nie ze sfery mistyki ani folkloru, lecz
postępu i nowoczesności:
Najlepszą miarą poziomu kultury osiągniętego przez dany naród — pisał w 1915 roku
— jest oddanie, z jakim przyczynia się do pogłębienia wiedzy i możliwie dokładnych badań nad ojczyzną. [...] Tym sposobem więzy łączące krainę z ludem zacieśniają się, a jego wola wypracowania tu trwałej cywilizacji nabiera mocy45.

ARGUMENT TRZECI: ZAKORZENIENIE

Na czym mogłaby polegać alternatywa dla argumentu z cywilizacji, wskazują
wojenne publikacje francuskiego specjalisty od geografii ziem rumuńskich Emmanuela de Martonne’a, ukraińskiego geografa i działacza politycznego Stepana Rudnyc’kiego oraz Jovana Cvijicia, najwybitniejszego geografa serbskiego i głównego
eksperta tego kraju w Paryżu, a także późniejsze prace powstające pod ich wpływem.
Pierwszy z wymienionych opublikował w 1917 r. podsumowanie swoich wcześniejszych studiów na temat Karpat, zwracając uwagę na szczególny charakter ich południowej części. Góry nie tylko stały się kolebką narodowości rumuńskiej, lecz także
skutecznie powstrzymały węgierską ekspansję osadniczą. Bliski związek z nimi
sprawił, że — jak utrzymywał de Martonne — procesy asymilacji w Siedmiogrodzie
wzmacniają właśnie Rumunów, a nie Węgrów. Obok specyficznego charakteru krainy geograficznej odpowiedzialność za to zjawisko ponosić miała kultura:
44
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Nikomu, kto miał okazję żyć z pasterzami w górach, nie mogło umknąć spostrzeżenie, jak bardzo pasterski żywot sprzyja zachowaniu dawnych zwyczajów
i szczególnych tradycji. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, jak doszło do tego, że
Rumuni pozostali odrębnym narodem, posługującym się językiem romańskim,
podczas gdy przez wiele stuleci równiny w dolnym biegu Dunaju zalewały fale
barbarzyńskich inwazji46.

Śladem Francuza poszli geografowie rumuńscy, przede wszystkim Simion
Mehedinţi. Kulturotwórczość Karpat zajmowała ich jeszcze długo. W 1929 r.
47
Mehedinţi przyrównywał ich rolę do miejsca, jakie w życiu Egiptu zajmuje Nil .
Od strony etnografii i socjologii podszedł do tej kwestii wybitny socjolog Dimitrie
Gusti. W jego ujęciu narody, które stosunkowo późno przybyły do swojej współczesnej ojczyzny, ukształtowały się pod wpływem innych stosunków geograficznych
i brakowało im intymnej więzi z przestrzenią. Był to naturalnie przytyk do Madziarów, którzy dopiero w czasach historycznych przywędrowali na Nizinę Węgierską.
Gusti piętnował jednak jeszcze inny rodzaj alienacji narodu w przestrzeni. Źródłem
takiego procesu mogła się stać, jego zdaniem, właśnie cywilizacja, przecinająca
organiczne więzy człowieka i ziemi. Żadne z tych nieszczęść nie stało się naturalnie
udziałem Rumunów: „Rumuni to lud karpacki, a Karpaty to rumuński świat. Bez
tego połączenia, zarazem głębokiego i organicznego, pomiędzy krainą i naszym
48
ludem, nie zrozumiemy nic z obecnej historii i cywilizacji narodu rumuńskiego” .
Cesja części Siedmiogrodu na rzecz Węgier w przeddzień kolejnej wojny światowej
49
podarowała tej refleksji drugie życie .
W ten sam sposób na roszczenia polskich geografów odpowiadał Rudnyc’kyj.
Ukraińców uważał za autochtonów na wszystkich zamieszkiwanych przez nich terytoriach, co uzasadniało tezę o szczególnie silnym związku ludzi i ziemi. W ujęciu
historycznym postępy polonizacji oceniał jako zupełnie znikome. Świadczyła o tym,
jak sądził, granica etniczna, posuwająca się wprawdzie na wschód, ale w tempie
50
nieco ponad trzy kilometry na stulecie . Zarazem Ukraińcom dane było odgrywać
rolę pionierów cywilizacji: „Kozaczyzna jako produkt położenia geograficznego
znajduje analogię co najwyżej w słynnych północnoamerykańskich traperach, awan51
turnikach i pionierach, którzy utorowali tam drogę europejskiej cywilizacji” .
Kultura ludowa dostarczała argumentów także Jovanowi Cvijiciowi, który traktował ją jako ważny element badanych przez siebie typów psychicznych na Bałkanach. To właśnie podobieństwo folkloru miało przesądzać o wspólnocie psychicznej
Serbów, Albańczyków i Słowian Macedońskich (taką bowiem kategorią posługiwał
46
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się geograf), zupełnie niezależnie od różnic językowych, politycznych czy wyzna52
niowych . W optyce przyjętej przez tych kilku antropogeografów argumenty Pencka
nie miały wartości. Dla nich hierarchia kulturalna narodów nie opierała się na kryteriach estetycznych. Cóż z tego, że w Siedmiogrodzie to Niemcy i Węgrzy zamieszkiwali miasta i porządniejsze wsie, że ich poziom cywilizacyjny był wyższy niż
rumuńskich pasterzy? Na korzyść tych ostatnich przemawiały znacznie ważniejsze,
wręcz mistyczne argumenty: związek z ziemią, trwałość archaicznej kultury, tradycja
ludowa. Z takiej perspektywy schludny ogródek przy murowanym domku miał zdecydowanie mniej powabu niż prosty pasterski szałas.
ARGUMENT CZWARTY: PRZYRODA

Albrecht Penck, jeden z pionierów geomorfologii, nie ograniczał swoich zainteresowań do granic etnicznych czy cywilizacyjnych. Z taką samą energią podejmował
tematy znacznie bliższe swojej pierwotnej specjalności. Już w czasie wojny połączył
oba wątki, politykę i rzeźbę terenu, w pracy poświęconej granicy austriacko-włoskiej
53
w Alpach . Publikacja pomyślana jako uczona polemika z włoskimi aspiracjami
terytorialnymi, zgłaszanymi przez Carlo Errerę i Olinto Marinellego, rozwinęła się
w dość obszerny traktat o „naturalnych” granicach w ogóle, a przeprowadzaniu ich
w krajobrazie górskim w szczególności. Tyrol stanowił, zdaniem Pencka, typową
krainę przejściową i błędem byłoby przecinać go linią graniczną poprowadzoną
szczytami gór: „Czysto geograficzne czynniki przesądzają o spoistości krainy, a ich
siła dośrodkowa jest tak potężna, że, podobnie jak w innych krainach przejściowych,
54
łączy na jednym terytorium ludzi różnych języków” . Jak stwierdził, góry są dość
łatwo dostępne od północy, a zadanie nadciągającego stamtąd osadnictwa ułatwiało
podobieństwo natury na północnych i południowych stokach. Wniosek, jaki z tych
spostrzeżeń wyciągał Penck, był praktyczną realizacją idei granicy biologicznej.
Uważał mianowicie, że Austria powinna sięgać na południe tak daleko, jak środkowoeuropejska przyroda. „Kto wyrusza na południe, wita się z Italią nie na grzbietach
55
Alp, lecz znacznie dalej na południe” — stwierdzał poetycko . „Organiczna” jest
więc granica wzdłuż linii oddzielającej alpejskie świerki od włoskich drzewek oliwnych. W wariancie najbardziej życzliwym wobec włoskich roszczeń terytorialnych
geograf był skłonny ewentualnie za awangardę prawdziwie włoskiej przyrody uznać
już cyprysy (co przesunęłoby granicę między obydwoma krajami na północ). Co
charakterystyczne argumenty etniczne Penck w tej pracy odrzucał. Fakt, że także po
austriackiej stronie granicy żyli Włosi, nie oznaczał, że sąsiedzi wdarli się na terytorium przynależne Italii prawami natury. Przeciwnie, to włoskie osadnictwo wkro52
53
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czyło na tereny, które to właśnie na mocy tych praw bezdyskusyjnie należy uznać za
austriackie. Ostatnie słowa tego przeglądu linii granicznej pomiędzy zwaśnionymi
sąsiadami dotyczyły przyszłości Triestu. W planach Pencka nie była ona dla miejscowych Włochów różowa: „Aby Triest mógł stać się [...] śródziemnomorskim portem
najwyższej rangi — tak jak kiedyś Wenecja — trzeba usunąć zeń przegniły włoski
56
żywioł” .
Stanowisko Pencka zostało dobrze przyjęte przez jego niemieckich i austriackich kolegów. Karl Sapper podkreślał, że góry stanowią jeden organizm i dzielenie
ich granicami jest sprzeczne z naturą i kulturą mieszkających tam społeczności.
Austro-węgierskie sukcesy nad Soczą miały być najlepszym dowodem, ile siły
57
czerpie państwo z niepodzielonego obszaru gór . Logiczny wniosek, do którego
dochodził Sapper, dotyczył zastosowania podobnego rozumowania także w przypadku granicy francusko-niemieckiej w Wogezach, którą należałoby przesunąć na
58
ich zachodnie stoki .
Inicjatywa Pencka była rzadkim przejawem aktywności niemieckojęzycznych
uczonych na polu naukowego uzasadniania „naturalnych” granic monarchii. Inne
próby tego rodzaju z reguły kończyły się uznaniem jakichś jej części za mniej ważne
pod względem politycznym, geograficznym i gospodarczym — peryferyjne tak, że
ich utrata raczej wzmocniłaby, niż osłabiła całość. Austriacki geograf Robert Sieger
za trzon państwa uważał tereny nad środkowym biegiem Dunaju. Galicja była w jego
schemacie ciałem obcym: w wypadku zwycięstwa stanowiłaby osobną prowincję, jej
ewentualna strata w wyniku — wtedy jeszcze hipotetycznej — klęski Austro-Węgier
59
nie była dla geografa wizją nazbyt dramatyczną . Także na polu geografii zaczynało
najwyraźniej brakować ludzi przywiązanych do monarchii w kształcie, w jakim tę
wojnę rozpoczęła: wielonarodowościowej i połączonej spoiwem innym niż nacjonalizm.
Jednym z niewielu wyjątków był Erwin Hanslik. W czasie wojny opublikował on
kilka drobnych prac propagandowych, wśród nich broszurę pod tytułem Österreich.
Erde und Geist (Austria. Ziemia i duch). Autor, kojarzony dotąd z badaniami nad
niemieckim osadnictwem w słowiańskim otoczeniu, w czasie wojny porzucił swoje
wcześniejsze, etnonacjonalistyczne stanowisko. Hanslik uważał „Austriaka” za
specyficzny wschodnioeuropejski typ psychiczny, racją istnienia państwa była dlań
natomiast polityczna organizacja regionu, w którym przeprowadzenie jakichkolwiek
60
sprawiedliwych granic między narodowościami było po prostu niemożliwe . Skoro
podział monarchii nie zwiastował niczego dobrego, logicznym wydawało się odwołanie do idei Europy Środkowo-Wschodniej jako wielkiego, naturalnego regionu,
56
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którego centrum są ziemie austriackie61. Fundamentem jedności ziemi i psychiki
ludzkiej był krajobraz kluczowych prowincji monarchii. Jak pisał Hanslik, jej szkielet stanowiły dwa prawdziwie austriackie narody — Niemcy austriaccy na Zachodzie i Ukraińcy na Wschodzie. „Jedni wzdłuż stoków Alp aż do miejsc, z których
góry widoczne są tylko z daleka na horyzoncie, drudzy wzdłuż karpackich lasów aż
do miejsca, gdzie zaczyna się step. Niemcy i Ukraińcy będą zawsze Austriakami, nie
62
tylko poddanymi tego samego państwa” . Austriacki geograf uważał — nie bez racji
— że warunkiem zachowania jedności jest rezygnacja wszystkich zamieszkujących
monarchię ludów z idei tworzenia własnego państwa narodowego, łączącego ich
z rodakami zza austro-węgierskiej granicy. Jego stanowisko było zatem przeciwne
nie tylko maksymalistycznym programom polskich, włoskich czy ukraińskich działaczy, lecz także wielu austriackich Niemców marzących o zjednoczeniu z Rzeszą.
Nie było też u Hanslika mowy o rezygnacji z Galicji.
To stanowisko wyróżniało go na tle austriackich kolegów po fachu zarówno
przed, jak i po upadku monarchii. Jej rozpad analizowano znacznie częściej w kategoriach geograficznej konieczności, a więc zupełnie inaczej niż terytorialne straty
Rzeszy. Hans Simmer w 1920 r. zauważał:
Zróżnicowanie państwa na krajobrazy ma swoje granice. Pozostają rejony, które
pod względem fizycznym nie są jego organiczną częścią, lecz należą do sąsiednich
krajobrazów, a co za tym idzie jako luźne dodatki i rozerwane całości raczej osłabiają państwo, niż służą jego umocnieniu. Aneksja to najczęściej dzieło polityków,
chciwych nowych zdobyczy. I tak na przykład Austro-Węgry posiadały w dolinie
Padu i w Galicji oraz Bukowinie kraje pozbawione jakiegokolwiek organicznego
związku z głównym pulsem ich życia, a więc były dla państwa ciężarem. Podobną
geograficzną sprzeczność z naturą stanowiła i ponownie stanowi francuska Alzacja; podobne miejsce znajduje się w posiadaniu Francji we Flandrii. Na tych przykładach widać wyraźnie, jak nienaturalne są postulowane przez Francuzów granice
63
„naturalne” .

Ton rezygnacji, obecny w wypowiedziach austro-węgierskich geografów
zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu, zdecydowanie wyróżniał ich na tle
kolegów z innych krajów. W modzie była bowiem ekspansja, nie zaś pozbywanie się
„nieorganicznych” części własnego państwa.
Niezwykle ciekawym dokumentem podobnej refleksji są publikacje innego
ucznia Pencka — Rudnyc’kiego. W swoich pracach geograficznych Rudnyc’kyj
posługiwał się całym arsenałem argumentów dotyczących niemal każdego aspektu
przyrody ożywionej i nieożywionej: „W Europie Wschodniej naturalne regiony
i całości antropogeograficzne rozdzielają nie morza czy góry, lecz morfologiczne
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odcienie, granice hydrograficzne i klimatyczne, stosunki pedologiczne i geografia
64
roślin” . Każdemu z tych czynników poświęcił Rudnyc’kyj dłuższe fragmenty swoich licznych wojennych publikacji. Wszystkie łączył jednak jeden wspólny wniosek:
Ukrainę można rozpoznać nawet z zamkniętymi oczami po temperaturze, wilgotności powietrza lub zapachu roślin. Na przykład o klimacie pisał:
Środkowoeuropejska strefa klimatyczna kończy się na zachodniej granicy Ukrainy.
Podobnie chłodny wschodnioeuropejski klimat kontynentalny, panujący na całym
terytorium Białorusi i Rosji, pokrywa jedynie nieznaczne rejony graniczne na północy terytorium ukraińskiego. Klimat ukraiński zajmuje całkowicie samodzielne
stanowisko. Jest w większym stopniu kontynentalny niż klimat środkowoeuropejski, a od wielkoruskiego odróżnia go większa łagodność. Ukrainę i Francję łączy
ta sama szczęśliwa okoliczność, że na ich terytoriach dokonuje się przejście od
umiarkowanego klimatu Europy Wschodniej do śródziemnomorskiego klimatu
Europy Południowej. [...] Wielka jednolitość ukraińskiego klimatu skłoniła ostatnio francuskiego geografa de Martonne’a do uznania go za jeden z samodzielnych
typów klimatu na Ziemi65.

Odrębność Ukrainy od sąsiadujących z nią krajów podkreślać miała nawet tektonika. Zdaniem Rudnyc’kiego kraj leżał na odrębnej płycie i miał za sobą zupełnie
wyjątkową historię geologiczną. Dla podkreślenia tej odrębności wprowadzał nowe,
66
własne nazwy tworów geologicznych . Także pod względem hydrografii miał to być
67
jednolity i dobrze wyodrębniony obszar . W dłuższej perspektywie czasowej o ukra68
ińskiej odrębności decydowało to, że nie uległa ona ostatniemu zlodowaceniu .
Ukraiński geograf musiał się liczyć z oporem profesjonalistów z innych krajów.
Prawdopodobnie szczególnie bolesne było dlań stanowisko wybitnego niemieckiego
naukowca Alfreda Hettnera, który w swojej monografii poświęconej Rosji uznał
prace Rudnyc’kiego za nadmiernie upolitycznione. Co może ważniejsze, Hettner
powątpiewał, czy istnieją jakiekolwiek obiektywne dane pozwalające na sensowne
rozgraniczenie narodowości rosyjskiego imperium. W szczególności zaatakował
„próbę uzasadnienia politycznej niepodległości Ukrainy za pomocą tezy o jednolito69
ści jej budowy wewnętrznej” . Wydaje się, że w tym sporze pewną rolę odgrywały
70
również względy osobiste: obaj panowie nie przepadali za sobą .
Teorie Rudnyc’kiego kolidowały również ze stanowiskiem jego lwowskiego
kolegi Romera. Tam, gdzie Ukrainiec szukał nieprzebytych barier naturalnych,
oddzielających jego ojczyznę od sąsiadów, Polak widział pole do ekspansji pozba64
65
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wionej poważniejszych przeszkód. Romer umieszczał ziemie polskie pod względem
klimatycznym w Europie Zachodniej. Postrzegał je jako połączone licznymi drogami wodnymi w jeden system, „międzymorze” odgraniczone wyraźnie od zupełnie
odrębnego systemu rosyjskiego: „nie ma ani jednej drogi sztucznej, która by którąkolwiek z rzek rosyjskich z którąkolwiek z rzek dawnej Polski wiązała, bo nie ma
w przyrodzie miejsca, przez które taką drogę można by przeprowadzić w sposób
71
pożytkowi służący... To nie przypadek!” . Przejściowość, która w ujęciu niektórych
niemieckich geografów czyniła z ziem polskich na wieczne czasy obiekt obcej ekspansji, za sprawą argumentacji Romera zyskała zupełnie odmienną treść. Jak silnie
oddziaływało jego stanowisko, widać na przykładzie wydanej w 1916 r. rozprawki
historyka mediewisty Kazimierza Tymienieckiego. Pikanterii jego rozważaniom
o terytorialnym rozwoju dawnej Polski dodaje fakt, że pracę dopuściła do druku niemiecka cenzura w okupowanej Warszawie:
Ubóstwo granic naturalnych odbiło się na całym rozwoju historycznym Polski
zarówno w chwilach największej ekspansji, jak i zupełnego upadku politycznego.
[...] Jednakże wytworzone historycznie terytorium Polski nie jest pozbawione
wewnętrznej spoistości, dzięki pomyślnemu układowi systemu rzecznego. Osią
układu jest Wisła, z której dorzeczem najściślej są związane górne części dorzeczy
rzek ościennych, skutkiem czego nie tylko Warta z Notecią i górna Odra, lecz także
Niemen i Dniestr z przylegającymi do nich i do Wisły częściami dorzecza Dniepru (a nawet częściowo Dźwiny) łatwo stały się częściami składowymi polskiej
sieci rzecznej. [...] Działy wodne o słabym przeważnie wywyższeniu pionowym
i gęsto zaludnione były wewnętrznymi spoidłami kraju. Posuwając się wzdłuż rzek
ku morzu, Polska dążyła do opanowania całego międzymorza bałtycko-czarnomorskiego, pomimo napotykanych znacznych trudności72.

Zdaniem Romera właśnie dawna Rzeczpospolita najlepiej odpowiadała geograficznym realiom. Stanowisko to wiązało się z odrzuceniem podziału południkowego,
a tym samym z rezygnacją z zastosowania popularnej w czasie wojny koncepcji
Europy Środkowej. „Tymczasem w Europie — zauważał profesor lwowskiej wszechnicy — budowa wewnętrzna skorupy, rzeźba powierzchni, sieć wodna, wreszcie
klimat nawet warunkują rozczłonkowanie na pasy równoleżnikowe, biegnące od
południa na północ. W Europie przeciwstawia się nie wschód zachodowi, lecz pół73
noc południu” . W takiej perspektywie pomiędzy ziemiami polskimi a ukraińskimi
nie było oczywiście miejsca na żadne geomorfologiczne przedziały. Nawet wyrażane
nie tylko przez Rudnyc’kiego, lecz także przez Martonne’a przekonanie, że Ukraina
różni się od ziem polskich pod względem klimatu, nie miało według Romera najmniejszego uzasadnienia. Ukraina — pisał — „to przejściowa kraina klimatyczna,
tylu węzłami z Polską fizycznie spojona, że właściwości jej przejściowego klimatu
71
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nie są w stanie tych więzów nadszargać. [...] Terytorium i węzły naturalne, to taka
potęga, że nawet mimo odrębności (czy znaczne?) narodów [...] muszą się znaleźć
74
środki na zgodne współżycie narodów!” .
Polityczne znaczenie klimatycznej jedności kraju uwidaczniało się szczególnie w polemikach. Władimir Köppen, niemiecki klimatolog urodzony w Rosji,
od lat siedemdziesiątych XIX w. mieszkający już jednak w Hamburgu, w swoim
schemacie europejskich odmian klimatu podzielił ziemie polskie na dwa obszary,
przeprowadzając granicę pomiędzy nimi na wysokości Warszawy. Jego młodszy
polski kolega Władysław Górczyński zareagował na to niezwykle krytycznie,
w ferworze polemiki pisząc wręcz o „rozbiorze klimatycznym Polski” dokonanym
75
przez Niemca .
Nawet flora miała przemawiać za przynależnością danego regionu do Rzeczypospolitej. Romer umiejętnie nawiązał przy tym do tezy Pencka o botanicznych podstawach wyznaczania granic politycznych. Zmianie uległ jedynie gatunek drzewa
wskazującego zasięg danej państwowości. W jego ujęciu wskaźnikiem zachodnioeuropejskości był obszar występowania lasów bukowych:
Mapa florystyczna nie budzi żadnych wątpliwości, że wielka część Podola jest florystycznie czysto polską krainą, a wyspowy zasięg buka, owego tak bardzo dla
zachodu Europy charakterystycznego drzewa, poza Kamieniec nad Smotryczem,
wprowadza zdumiewającą zgodność w koncepcji granic terytorialnych, wydedukowanych z przyrody ziemi czy też z procesów życia dokonującego się na niej76.

Trzeba przyznać, że buk, drzewo raczej pospolite, zrobił wśród geografów
w Europie Środkowo-Wschodniej zaskakującą karierę. Polscy badacze pisali
77
np. o „klimacie bukowym” przesądzającym o łączności Śląska z Polską . Józef
Rostafiński dodawał, że toponimia pozwala odnaleźć dawny zasięg tego typowo polskiego drzewa. „Choćby zniknęły rozległe nawet buczyny pod toporem [...] — pisał
78
— to pozostałyby po nich tu i ówdzie nazwy” . Simion Mehedinţi, charakteryzując po latach granicę rumuńskich aspiracji terytorialnych na wschodzie, traktował
lasy bukowe jako oznakę przynależności do zachodniej części Europy. Na suchym
stepie — jak pisał — buki nie rosną; ich zasięg kończy się u podnóża Karpat i nad
79
brzegiem Dniestru (a więc zostawiając Besarabię po rumuńskiej stronie granicy) .
Czeski botanik Karel Domin skojarzył z kolei strefę występowania buku z czeskim
terytorium narodowym, czyniąc z niego filar ogólniejszej tezy o powiązaniu czeskiej
odrębności florystycznej i antropogeograficznej:
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Terytorium narodu czeskiego — pisał — tak charakterystyczne i odrębne pod
każdym względem, tak barwne i zróżnicowane pod względem składu, a przecież
tworzące jedną wielką całość, posiada zatem florę, samą w sobie jedną z najbogatszych w sercu Europy, która radykalnie i bardzo wyraźnie różni się od flory ziem
sąsiednich. Jeden rzut oka na mapkę, na której nakreśliłem stosunki wegetacyjne
czeskiego terytorium narodowego i krajów sąsiednich, wystarczy, by więcej niż
dobitnie wykazać tę odrębność80.

Także Rudnyc’kyj uważał zasięg buku za limes, tym razem zachodni, oddzielający strefę lasów północno-wschodniej i środkowej Europy. Bogactwo flory i fauny
oferowało wręcz nieograniczone możliwości podobnie błyskotliwych spostrzeżeń,
dotyczących np. rozmieszczenia poszczególnych gatunków ryb i raków w polskich
81
rzekach . Wydaje się, że do zagospodarowania w teoriach geografów pozostały już
tylko owady, mchy i porosty.
Cały ten arsenał argumentów zaczerpniętych z różnych gałęzi geografii i biologii posłużył innemu jeszcze geografowi. Viktor Dvorský w pracy z 1918 r., przygotowanej specjalnie z myślą o konferencji pokojowej, zastosował je w opisie
czeskiego terytorium narodowego. Czechy zajmowały, jego zdaniem, stanowisko
zgoła odrębne od sąsiadów pod względem geologicznym. Także skład gleby i forma
powierzchni odróżniały je od krain sąsiednich, nawet jeśli niektóre z nich, np. Turyngia, optycznie wydawały się podobne. Wszystko to bezpośrednio oddziaływało na
mieszkańców, albowiem „Znaczenie geologicznego charakteru regionu przejawia się
82
w formie tworów powierzchniowych i stosunków gospodarczych” . A także etnicznych, ponieważ Dvorský utrzymywał, że nawet jeśli narodowości nieczeskie wkraczają w geologiczne granice kraju osiedlają się tylko tam, gdzie kierunek spływu
rzek łączy je z innymi krainami geologicznymi.
Już w czasie wojny „Národopisný věstník českoslovanský” opublikował inną
pracę Dvorskiego, tym razem opisującą związek czeskiego ludu z zamieszkiwaną
83
przez niego ziemią od strony antropogeografii . Kotlina Czeska stanowiła, zdaniem
etnografa, zamknięty teren od zawsze zamieszkiwany przez jeden naród. Wszelkie
— niemieckie i węgierskie — wyspy osadnictwa przekraczające linię gór to jedynie historyczne incydenty. Pewien dualizm geomorfologiczny można było zaobserwować według niego jedynie na Morawach, których część należała do pasma
Karpat. Charakterystyczny pagórkowaty krajobraz odcisnął piętno na psychice ludzi
zamieszkujących Czechy. Dvorský dostrzegał możliwość psychologicznych podobieństw między Czechami a mieszkańcami Alp. Niestety ci ostatni ulegli kulturowym wpływom swoich pobratymców z równin: „Przyjąwszy za swój światopogląd
północnych Niemców, zwłaszcza Niemcy mieszkający na zachód i północ od ziem
80
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czeskich odchylili się od charakteru ziemi, którą zamieszkują; z tego powodu rozdział językowy przerósł w przeciwieństwo społecznych punktów widzenia nie do
84
przezwyciężenia” . Zresztą pomiędzy mieszkańcami naprawdę wysokich gór a Czechami i Morawianami dostrzegał wyraźne różnice powodowane już samą odmiennością stylów życia:
W stosunku do prowincji alpejskich niekiedy niewłaściwie ocenia się wpływ wysokich gór na zamieszkującą je ludność. Wysokie góry owszem, przy okazjonalnych
wizytach przynoszą odświeżenie i formują jednostkę, ale ich stali mieszkańcy
jako całość nie tylko cierpią na typowe choroby (kretynizm), ale także uginają się
pod ciężarem ciężkiej walki o kawałek chleba, jeśli nie dostarczy się im pomocy
z zewnątrz; dlatego są uzależnieni od sąsiadów, na czym cierpi ich intelekt, co skutkuje opóźnieniem rozwoju85.

Słabą stroną rozumowania Dvorskiego była niewątpliwie Słowacja (nie wspominając już o Rusi Podkarpackiej, wschodniej rubieży młodego państwa). Na większości mapek, które przygotowywał, łączyła się ona z czeskim terytorium narodowym.
Niemniej w towarzyszących im tekstach obecność Słowaków nie zaznaczała się
wcale lub tylko marginalnie. Okazjonalnie geograf zastępował zwrot „naród czeski” „narodem czechosłowackim”, za czym jednak nie szły żadne głębsze korekty
merytoryczne. Czytelnik jego prac nie dowiadywał się np., czy mieszkańców wysokich Tatr więcej łączyło z Czechami czy może z cierpiącymi na kretynizm i biedę
Alpejczykami. Wydaje się, że zamiast stawić czoło temu problemowi, czeski geograf
wolał go ominąć, sugerując gołosłownie, że krajobraz Czech i Słowacji więcej łączy,
niż dzieli. U zarania niepodległości Czechosłowacji czeski socjolog Emanuel Chalupný podjął tę nić rozumowania, dowodząc, że właśnie związek z górzystym terenem jest odpowiedzialny za charakterologiczne podobieństwo Czechów i Słowaków
86
a zarazem za różnice między tymi ostatnimi a Węgrami .
W STRONĘ GEOPOLITYKI

Ostatecznie problem z włączeniem Słowacji i Rusi Podkarpackiej do czeskiego terytorium narodowego udało się Dvorskiemu rozwiązać kilka lat później. W artykule
opublikowanym na łamach redagowanego przez Cvijicia „Glasnika Geografskog
Društva”, wyraźnie inspirując się pracami de Martonne’a, przeciwstawił sobie dwie
grupy państw w Europie. Dla niektórych, takich jak Francja czy Jugosławia, łańcuchy górskie odgrywały rolę naturalnej granicy. Natomiast dwa państwa na wschodzie
kontynentu miały reprezentować zupełnie inny typ. Rumunia i Czechosłowacja swój
kształt terytorialny zawdzięczały Karpatom. Zamiast wprowadzać podziały góry
84
85
86

DVORSKÝ 1918b, s. 34.
DVORSKÝ 1918a, s. 53–54.
HASLINGER 2003, s. 172.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

388

MACIEJ GÓRNY

stały się kręgosłupem obu państw, umożliwiając poszerzenie terytorium czeskiego
87
na wschód, a rumuńskiego na północ .
Państwotwórcza rola Karpat stała się w okresie międzywojennym jednym
z aksjomatów rumuńskiej geografii. W ciągłej konkurencji z pracami kartograficznymi węgierskich rewizjonistów rumuńscy uczeni sięgali po argumenty coraz bliższe rozwijającej się wówczas przede wszystkim w Niemczech szkole geopolityki.
W klasycznym ujęciu profesora geografii na nowo utworzonym rumuńskim uniwersytecie w siedmiogrodzkim Cluju, George Vâlsana, wyobraźnia odgrywała równie
wielką rolę jak twarde argumenty geograficzne. W wystąpieniu inaugurującym rok
akademicki 1919/1920 Vâlsan mówił:
Nasz uniwersytecki Instytut Geografii odziedziczył mapy plastyczne obrazujące
państwo węgierskie tak, jakby sam Bóg przeznaczył je pod władzę jednego narodu
— Węgrów, używając do tego wszystkich możliwych środków. To płaska równina,
zewsząd otoczona górami. [...] Ale jeśli tylko poszerzylibyśmy tę mapę plastyczną
o trzy lub cztery stopnie na wschód, zachwyconym oczom węgierskiego studenta
ukazałby się zupełnie inny widok. Ujrzałby mianowicie, że obok węgierskiego cudu
i z tych samych elementów składowych, Bóg sprawił jeszcze jeden cud: wysoką
cytadelę, otoczoną górami i połączoną równinami, związanymi przez trzy główne
rzeki. Tu tkwi prawda, której węgierska świadomość narodowa nie chciała do siebie dopuścić. Teraz musi to zrobić i musi się nad tym zastanowić. Co jest lepsze
i silniejsze: równina okolona górami, która więzi w swym jarzmie wiele narodów,
czy wysoka cytadela wśród gór, powiązana równinami i zamieszkana przez jeden
naród, mający zdecydowaną przewagę?88

Drugi arbitraż wiedeński w 1940 r. dokonał korekty granicy rumuńsko-węgierskiej. Znaczna część Siedmiogrodu powróciła pod władzę Budapesztu. Dla rumuńskich geografów był to silny bodziec do wzmożonej aktywności propagandowej,
twórczo rozwijającej motywy obecne już we wcześniejszych pracach. W obronie
rumuńskości Siedmiogrodu wystąpił także Mehedinţi. W jego argumentacji centralne miejsce zajmowały Karpaty. Karpacka „twierdza” stanowiła jedność łączącą
89
Rumunów zamieszkujących poszczególne prowincje .
Fascynacja „naturalnymi” czynnikami wyznaczającymi narodowe terytorium
sprzyjała odświeżeniu języka geografii. Niektóre stare, intuicyjne wyobrażenia
o granicach i regionach geograficznych ulegały w pracach Mehedinţiego, Dvorskiego, Romera czy Rudnyc’kiego ewolucji. Najradykalniejszą przemianę przeszła,
jak się wydaje, rola przypisywana górom i rzekom. W przedstawionych tu koncepcjach czynników tych nie traktowano jako przeszkód terenowych chroniących od
najazdów i wyznaczających zakres władzy politycznej. Przeciwnie, według Romera
to rzeki łączyły w całość polskie terytorium. Dvorský, Vâlsan czy Mehedinţi w tej
87
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samej roli obsadzali Karpaty. W pewnym sensie myślenie o narodowym terytorium
zmieniło kierunek. Zamiast skupiać się na jego krańcach (czego symbolicznym
obrazem mogą być węgierskie mapy plastyczne wspomniane przez Vâlsana) geografowie zwrócili uwagę na centrum, z którego zgodnie z odkrytymi przez nich (czy
też wymyślonymi) prawami natury naród dokonywał ekspansji na zewnątrz. Taka
perspektywa nie ograniczała się już do obrony własnego terytorium przed roszczeniami sąsiadów. Logicznym następstwem myślenia od środka ku granicom stała się
idea ekspansji, prowadząca geografów coraz dalej i dalej, aż w krainę geopolityki.
Po drodze starali się nie zapominać o partykularnych interesach własnej ojczyzny,
włączając je w szerszy kontekst wielkiej geografii:
W rzeczy samej — pisał Simion Mehedinţi — jeśli bliżej przebadamy rzeźbę
powierzchni, klimat, rzeki, wegetację, rasy ludzkie i geografię polityczną naszej
Ziemi, zauważymy, że prawdziwa granica między Europą a Azją nie przebiega
na Uralu, lecz na przesmyku lądu pomiędzy Morzem Czarnym i Bałtykiem. Na
zachód od tego pasma pontyjsko-bałtyckiego rozciąga się zróżnicowany krajobraz
z górami, wzgórzami, pagórkami, niewielkimi wyżynami i niewieloma nizinami.
W tej części Europy człowiek osiedlił się wcześnie i był w stanie wytworzyć trwałą
cywilizację i kulturę. Jednocześnie na wschód od wspomnianego pasa lądu rozciąga się najszerszy step na Ziemi; stał się on ojczyzną nomadów. [...] Siedmiogród
jako jądro karpackiej twierdzy i mocą swojego położenia geograficznego istotnie
stanowi ostatni bastion Europy przeciw „Wielkiej Syberii”90.

Simion Mehedinţi należał do autorów, którzy wyjątkowo zręcznie łączyli roszczenia terytorialne swoich krajów z ideą granicy cywilizacji zachodnioeuropejskiej.
Nie był jednak wyjątkiem. Pokusa geopolityki działała równie mocno na wielu
innych geografów na zachód od „pasma pontyjsko-bałtyckiego”. Ulegali jej nie tylko
i nie przede wszystkim na skutek fascynacji nowoczesną odmianą geografii politycznej, kształtującej się w okresie międzywojennym w Niemczech. Co najmniej równie
istotną rolę odegrała rodzima tradycja myślenia o „naturalnych” granicach państwa,
dla której wojna i konferencja pokojowa w Paryżu stały się decydującym impulsem.
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Legitimisation of borders according to geographers
from Central and Eastern Europe in the inter-war period
The beginnings of the political career of geopolitics are usually associated with the German
annexation debate of the First World War as well as the Germany’s reaction to its territorial
losses following the Treaty of Versailles. The present article expands this genealogy to include
an Eastern European dimension. During the war and immediately after its ending geographers
from Central and Eastern, and South-Eastern Europe formulated several argumentation
strategies to support the territorial demands of their delegations in Paris. The idea that
predominated initially was the one of ethnic borders, which were an expression of the right
to self-determination as well as the most significant correction for strategic and economic
justifications. Very soon, however, the experts present at the peace conference became
convinced that arguments other than ethnic arguments should be used. These arguments
coincided with key elements of geopolitical thinking focused on „natural” borders based on
geological, climatic, biological as well as cultural factors. The most active among the experts
in this respect were eminent scholars from Poland (e.g. Eugeniusz Romer), Czechoslovakia
(e.g. Viktor Dvorský), Ukraine (Stepan Rudnytsky), Hungary (Pál Teleki), Yugoslavia (Jovan
Cvijić), Romania (Simion Mehedinţi) and Germany (Albrecht Penck, Wilhelm Volz). Most
of them continued this line of thinking in the inter-war period, contributing to the creation
of their respective national varieties of geopolitics.
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Codzienność buntowników. Szkic o stylu życia dysydentów
w państwach bloku wschodniego po 1956 r.
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„Widmo krąży po Europie Wschodniej — widmo na Zachodzie nazywane «ruchem
dysydenckim»”. Tymi słowami Václav Havel rozpoczął swój najbardziej znany
tekst, czyli Siłę bezsilnych. Stawiał w nim pytanie o to, kim byli dysydenci. „Wydaje
się, że na ten tytuł zarobili sobie przede wszystkim ci obywatele bloku sowieckiego,
którzy postanowili żyć w prawdzie” — odpowiadał, dodając, że byli to nonkonformiści publicznie krytykujący system, którzy cieszyli się pewnym uznaniem ze strony
społeczeństwa i władz (które nie lekceważyły ich, lecz traktowały jako poważne
zagrożenie), angażowali się ze względu na uniwersalne wartości, posługiwali się
1
słowem pisanym i byli postrzegani przede wszystkim w kontekście tej aktywności .
Choć użyta przez czeskiego dramaturga i polityka definicja pojęcia „dysydent”
(którego stosowania Havel był notabene przeciwnikiem) jest dość klarowana, to sam
termin budzi liczne kontrowersje zarówno wśród ludzi nim określanych, jak i badaczy
problemu. Dotyczą one na przykład tego, czy powinno się nim określać wszystkich
jawnie sprzeciwiających się ideologii komunistycznej i praktyce rządzenia systemów
na niej opartych czy jedynie tych, którzy najpierw byli związani z ruchem komunistycznym, a dopiero potem wystąpili przeciwko niemu (na co wskazywałoby pierwotne, związane z religią znaczenie słowa „dysydent”, którym określano odstępców
2
od wiary) . Niekiedy również wskazuje się, że mianem „dysydenta” można określać
ludzi wyrażających swój sprzeciw jedynie poprzez „dawanie świadectwa prawdzie”,
3
ale np. opozycjonistów podejmujących zorganizowaną działalność polityczną już nie .
1

HAVEL 1979. Niniejszy esej jest próbą zarysowania ogólnego obrazu zjawiska i wskazania pewnych tropów badawczych dotyczących stylu życia dysydentów. Temat jako taki może być przedmiotem
znacznie szerszego opracowania, które wykraczałoby jednak poza ramy objętościowe artykułu możliwego do opublikowania na łamach „Przeglądu Historycznego”. Za cenne uwagi do tekstu składam wyrazy wdzięczności anonimowym autorom dwóch recenzji tego artykułu.
2
GĄSOWSKI 2014, s. 66.
3
GLUZA 2012, s. 202–203; MODZELEWSKI 2013, s. 234–235. Na temat pojęcia dysydent vide
też SZULECKI 2010, s. 11–23. Z tekstów „z epoki” vide np. SZCZYPIORSKI 1978.
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Nie negując znaczenia powyższych wątpliwości, używam słowa „dysydent”
w szerszym znaczeniu, obejmującym zarówno lidera opozycyjnej partii politycznej,
jak i poetę podpisującego list w obronie kolegi czy dającego wyraz swojemu sprzeciwowi w nielegalnie rozpowszechnianym wierszu. Idę w tym przypadku śladem nie
tylko Havla, lecz także Moskiewskiej Grupy Helsińskiej, której członkowie w jednym z dokumentów ogłoszonych w 1977 r. stwierdzali:
Określenie „dysydenci” trwale przylgnęło w Związku Radzieckim do uczestników
ruchu obrońców praw człowieka. Dysydenci mają rozmaite poglądy polityczne,
religijne, filozoficzne, ale w walce o przestrzeganie praw człowieka łączy ich jedno
— odrzucenie przemocy i zachęcania do stosowania przemocy jako środka pomocnego w osiągnięciu tego celu4.

Właśnie ta definicja wydaje mi się jednocześnie wystarczająco precyzyjna
i obejmująca całość interesującego mnie zjawiska.
Podejście takie jest zasadne, tym bardziej że w niniejszym szkicu chcę się skoncentrować na innym aspekcie „dysydenctwa” niż ten, który na ogół budzi największe
zainteresowanie badaczy, czyli programy polityczne i procesy sądowe. Chciałbym
zwrócić uwagę na styl życia dysydentów — zjawisko mniej uchwytne, ale w mojej
ocenie bardzo ważne dla zrozumienia ruchów tworzonych przez takich ludzi jak
Havel. Ramy chronologiczne wyznacza z jednej strony rok 1956 jako symboliczna
data postalinowskiej odwilży (w części państw bloku) i początek pierwszych ruchów
dysydenckich (chociaż na większą skalę zaczęły się one rozwijać w drugiej połowie
kolejnej dekady w ZSRR, a w innych państwach na ogół jeszcze później), a z drugiej
— upadek komunizmu. Jednocześnie wyłączam ze swoich rozważań czas solidarnościowego karnawału lat 1980–1981 w Polsce, kiedy to styl życia dysydentów uległ,
w porównaniu z wcześniejszym okresem, diametralnej zmianie, gdyż cała niezależna
działalność odbywała się w warunkach niemal pełnej swobody.
Pojęcie stylu życia bywa rozmaicie definiowane; na potrzeby tego artykułu
przyjmuję za polskimi socjologami Andrzejem Sicińskim i Aldoną Jawłowską, że
oznacza ono codzienne zachowania, wyznawane wartości i związane z nimi przedmioty charakterystyczne dla danej grupy i umożliwiające ich „rozpoznanie” oraz
5
społeczną lokalizację . Chcę zastanowić się więc nad tymi elementami codziennego
życia dysydentów, które można uznać za charakterystyczne dla tej grupy (wyłączając
działania bezpośrednio związane z działalnością dysydencką, jak udział w demonstracjach czy współtworzenie i rozpowszechnianie samizdatu oraz idee wyrażane
przez uczestników ruchu dysydenckiego). Tak sformułowany temat jest dość szeroki, wskażę zatem jedynie na kilka najważniejszych w mojej ocenie elementów
życia codziennego i mentalności dysydentów, które wyróżniały ich spośród innych
obywateli państw bloku radzieckiego.
4
5

Cyt. za: RADZIWON 2013, s. 9.
SICIŃSKI 1976, s. 15–16; JAWŁOWSKA 1976, s. 207.
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Przedstawienie tego problemu utrudnia nieco okoliczność, że dysydenci byli tak
różni jak społeczności i odmiany komunizmu w poszczególnych państwach Europy
Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej. Inna była sytuacja uznanego za przeciwnika politycznego bułgarskiego poety, którego wiersze budziły wątpliwości władzy, więc odczytywał je w domu bądź próbował rozpowszechnić na niewielką skalę,
6
a inna lidera dużej polskiej organizacji opozycyjnej . Co więcej bardzo wiele różniło
też dysydentów działających w jednym państwie. Buntowali się oni z różnych pobu7
dek: moralnych, politycznych, religijnych, kulturowych i narodowych . Odmienne
były ich poglądy polityczne, inspiracje ideowe, usytuowanie społeczne, wykształcenie, płeć, przynależność pokoleniowa i pasje życiowe. Wreszcie sytuacja dysydentów w poszczególnych państwach zmieniała się w czasie. Wszystko to znajdowało
przełożenie na ich styl życia. Był on niemal zupełnie inny w przypadku konserwatywnych odłamów opozycji i tych związanych z kontrkulturą. Czy możemy zatem
wskazać elementy typowe dla różnych środowisk dysydenckich, które składają się
na wspólnotę doświadczeń? W niniejszym szkicu omówię kilka z nich, pamiętając
o różnicach dotyczących zwłaszcza skali ruchu w poszczególnych państwach (bardzo
rozwiniętego w Polsce, mniej w Czechosłowacji czy ZSRR, szczątkowego w Bułgarii i Rumunii) i stopnia represyjności lokalnych odmian systemu komunistycznego
w interesującym mnie okresie (wysoki w ZSRR i Rumunii, znacznie niższy w PRL
Edwarda Gierka czy na Węgrzech Jánosa Kádára).
Stałym elementem życia codziennego dysydentów w różnych państwach bloku
wschodniego był strach, z którym musieli nauczyć się żyć i go przełamywać. Podejmowane decyzje wymagały od nich pogodzenia się z możliwością poniesienia negatywnych konsekwencji jawnych wystąpień przeciwko systemowi lub w obronie
jego ofiar. Niekiedy jedna taka decyzja mogła zaważyć na całym dalszym życiu.
Wschodnioniemiecki opozycjonista Roland Jahn zapamiętał dylematy towarzyszące
mu przed akcją rozwieszania nekrologów zabitego w areszcie kolegi.
Wiedziałem, że ta akcja nie jest całkiem bezpieczna. Petra i nasza prawie trzyletnia córeczka leżały jeszcze w łóżku. Czy zobaczę je jeszcze dzisiaj? Ostatniego
wieczora dokładnie to przedyskutowaliśmy. Na co my się właściwie porywamy?
Czy warto ryzykować aresztem, więzieniem? Presją i szykanami, które to spowoduje. Petra jednak była zdecydowana, że wszystko wytrzyma [...]. Wzmocniła mnie
w postanowieniu, żeby przełamać strach8.

Konsekwencje mogły być różne w zależności od stopnia represyjności danego
państwa. Niezależnie od niewątpliwej różnicy między ryzykiem kilkuletniego
pobytu w więzieniu a ryzykiem utraty pracy decyzje o podjęciu i jednego, i drugiego
wymagały jednak przełamania strachu.
6
7
8

KOCHANOWSKI 2007, s. 19; GOŁEK-SEPETLIEWA 2014, s. 112.
RYWKIN 1990, s. 208.
JAHN 2016, s. 147.
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Dysydent bał się nie tylko o siebie, lecz także o swoich najbliższych, gdyż również oni ponosili konsekwencje podejmowanych przez nich działań i także ich dosięgały represje. Nie zawsze jawne przeciwstawianie się systemowi, który wydawał się
niezmienny, i podejmowanie ryzyka spotykało się ze zrozumieniem ze strony rodzin.
Tak też było w przypadku Rolanda Jahna. Jego działalność i późniejsza emigracja
sprawiły, że jego ojciec został wyrzucony z klubu piłkarskiego, z którym był zwią9
zany przez całe życie, czego bardzo długo nie mógł wybaczyć swojemu synowi .
Przykład ten można uznać za relatywnie mało drastyczny, dobrze obrazuje on jednak sytuację konfliktu między człowiekiem wybierającym drogę dysydenta a jego
najbliższymi, niekoniecznie skłonnymi ponosić konsekwencje jego decyzji. Podkreślmy, że bardzo często konsekwencje dla dysydentów i ich rodzin okazywały się
znacznie poważniejsze niż utrata lubianej pracy — oznaczać mogły złamanie kariery,
konieczność emigracji, utratę wolności, zdrowia, a niekiedy nawet życia. W historii ruchów dysydenckich znaleźć można wiele przypadków brutalnych pobić przez
„nieznanych sprawców”, jak eufemistycznie nazywano funkcjonariuszy policji politycznych państw komunistycznych. W niektórych przypadkach takie działania służb
prowadziły do śmierci opozycjonistów; jesteśmy w stanie wskazać przypadki celowo
popełnionych przez funkcjonariuszy systemów komunistycznych morderstw.
Dysydenci mieli świadomość ogromnego ryzyka. Często zresztą opresyjności
systemu doświadczali już wcześniej. Warto tu wspomnieć rumuńskiego obrońcę
praw robotników Vasile Paraschiva, który po 1969 r. był parokrotnie przymusowo
umieszczany w szpitalach psychiatrycznych. Po pobycie za granicą (otrzymał zgodę
na wyjazd od władz komunistycznych, które chciały się pozbyć problemu) wrócił
do kraju i został jednym ze współzałożycieli Wolnego Związku Zawodowego Ludzi
Pracy w Rumunii. Wówczas władze zareagowały jeszcze ostrzej. Paraschiv został
dwukrotnie wywieziony do lasu przez funkcjonariuszy Securitate i poddany tortu10
rom. Mimo szykan pozostał aktywny aż do upadku komunizmu .
Kolejne doświadczenia nawet najpoważniejszych represji sprawiały, że dysydenci potrafili się z nimi pogodzić. „Aresztowanie? Cóż, siedziałem już cztery
razy, więc może być i piąty. Psychiatryk? Tego się niespecjalnie bałem” — wspominał Aleksander Jesienin-Wolpnin, w 1965 r. organizator słynnej moskiewskiej
demonstracji w obronie represjonowanych pisarzy Andrija Siniawskiego i Julija
11
Daniela . Podobną wymowę miało wspomnienie innego rosyjskiego dysydenta,
Leonida Pluszcza:
W trakcie jednego z pobytów w Moskwie poznałem matkę Aleksandra Ginzburga
— Ludmiłę Ilijcznę. Rozmowy z nią bardzo mi pomogły w wewnętrznym przygotowaniu się na więzienie i psychiatryk. Widziałem, jak bardzo cierpi z powodu
syna, ale nawet najstraszniejsze epizody ze swojego życia i życia syna opowiadała
9

JAHN 2016.
RADOSAV 2007, s. 767–768.
11
WOLPNIN 2013, s. 198.
10
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z humorem. Kiedy jej o tym powiedziałem, wytłumaczyła mi: — A czy można
byłoby to wszystko wytrzymać nie śmiejąc się?12.

Zwłaszcza dla dysydentów z państw o najbardziej represyjnym charakterze kara
więzienia stawała się naturalną konsekwencją podejmowanych działań. Na jej odbycie trzeba było się po prostu przygotować, nawet jeśli miało się nadzieję, że w jakiś
sposób uda się jej uniknąć. O świadomym skazywaniu siebie przez dokonywane
wybory na nawet najsurowsze represje pisał czeski dysydent i filozof Jan Patočka,
który w głośnym tekście z 1977 r. O konieczności obrony przed bezprawiem pisał
o uświadomieniu sobie przez ludzi istnienia spraw, dla których warto się poświęcać
13
i cierpieć . Szczególnej doniosłości przesłaniu jego tekstu nadało to, że wkrótce po
jego opublikowaniu, po wielogodzinnym przesłuchaniu, któremu mimo wieku sie14
demdziesięciu lat został poddany, trafił do szpitala i zmarł .
Trzeba podkreślić, że w niektórych państwach podobną sytuację trudno sobie
wyobrazić. Na przykład, kiedy w 1977 r. aresztowano działaczy KOR, jego należących do najstarszego pokolenia członków pozostawiono na wolności. W państwach
o mniejszej represyjności (PRL po 1956 r. z wyłączeniem Grudnia ’70 i stanu wojennego) na poziom zaangażowania wpływała świadomość, że ewentualne represje
będą stosunkowo łagodne. Zupełnie inny charakter miała decyzja o zaangażowaniu,
gdy groziło zatrzymanie na 48 godzin, a inny, gdy — jak w ZSRR — mogło to być
kilka lat łagru. Trzeba też podkreślić, że represje różniły się między sobą w zależności od grupy społecznej, do której należała ich ofiara. Inteligentów często traktowano znacznie lepiej niż robotników. W działalność dysydencką łatwiej było się
zaangażować w dużych miastach, a trudniej w mniejszych ośrodkach, gdzie groziły
poważniejsze reperkusje.
Z represjami częściowo wiązała się jeszcze jedna cecha stylu życia dysydentów,
a mianowicie rozmycie granic między życiem prywatnym i publicznym. O ile w sferze życia zgodnego z wyznawanymi wartościami dysydenci mogli mieć poczucie
większej wolności niż bierna większość społeczeństwa, o tyle w ich życie prywatne
i zawodowe system wkraczał niekiedy bardzo mocno. Przeszukiwanie mieszkań,
rewizje osobiste na ulicy, policyjne „ogony”, podsłuchy czy zatrzymywanie na
48 godzin stawały się dla nich stałym elementem codzienności. W „Komunikacie”
KOR-u opublikowanym wiosną 1980 r. zamieszczono list otwarty do Sejmu PRL
autorstwa Mirosława Chojeckiego, członka komitetu i jednego z głównych animatorów Niezależnej Oficyny Wydawniczej, w którym opisywał szykany, którym go poddawano w czasie niecałych czterech lat od powstania Komitetu. Należały do nich:
zwolnienie z pracy, problemy ze znalezieniem zatrudnienia, wielokrotne zatrzymania
(w sumie w aresztach spędził około pięciu miesięcy, co — jak pisał — „daje średnią

12
13
14

PLUSZCZ 2013, s. 240.
POSPÍCHAL 2007a, s. 185; MARUSIAK 2009, s. 190.
Na temat poglądów Jana Patočki vide KAMIŃSKI, KOROBCZAK 2017; ROCHA 2002.
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blisko 1 dzień tygodniowo”), piętnastokrotne przeszukanie mieszkania, rewizje osobiste, którym w tym czasie poddano go około osiemdziesięciu razy („czyli średnio co
dwa tygodnie”). Śmiesznie i strasznie zarazem brzmi informacja, że w jego mieszkaniu w czasie jednej z rewizji funkcjonariusze skonfiskowali nie tylko maszynę do
pisania, pieniądze i książki — czyli przedmioty dające się powiązać z opozycyjną
działalnością — lecz także trzy puszki konserw mięsnych, tusz kreślarski, a nawet
15
słoik z przyprawą curry i zawartość kosza na śmieci . Prawdopodobnie funkcjonariusze chcieli sprawdzić, czy proszek w słoiku nie jest jakimś narkotykiem, w koszu
szukali zaś rzeczy, które mogłyby się okazać przydatne przy dalszej inwigilacji.
Elementem stylu życia osób poddawanych szykanom za swoją działalność było
pogodzenie się z najróżniejszymi nieprzyjemnościami dysydenckiej codzienności.
Dysydenci starali się pozostawać wobec nich obojętni, żyć tak, jakby nie miały one
miejsca. Życia prywatnego niemal zupełnie pozbawiały podsłuchy, z których obecności w mieszkaniach i telefonach znani dysydenci zdawali sobie sprawę i dostosowywali do niej swoje funkcjonowanie. Wielu z nich starało się — mimo świadomości, że
są podsłuchiwani — rozmawiać i żyć normalnie (chyba że temat rozmowy wymagał
konspiracji), nie dając w ten sposób systemowi satysfakcji z symbolicznej wygranej
w tej sferze. W podobny sposób starano się ignorować nachodzenie mieszkań przez
funkcjonariuszy, przeglądanie przez nich rzeczy osobistych, a niekiedy demolowanie lokali. Strategię tę dobrze oddaje jedna ze scen z filmu Przypadek w reżyserii
Krzysztofa Kieślowskiego z 1981 r. (dopuszczonego do emisji kilka lat później).
W jednej z wersji życiorysu wchodzącego w dorosłe życie Witka Długosza (w filmie
przedstawiono trzy alternatywne ścieżki życia bohatera pokazujące różne postawy
przyjmowane w konfrontacji z systemem drugiej połowy lat siedemdziesiątych) jest
on początkującym opozycjonistą. Jednym z pierwszych powierzonych mu zadań jest
zaniesienie pieniędzy do doświadczonej działaczki opozycji. Dociera do jej mieszkania tuż po zdemolowaniu go przez funkcjonariuszy SB, czym jest zaszokowany i nie
może zrozumieć, jak coś takiego mogło się wydarzyć. Gospodyni natomiast niemal
bez słowa zaczyna po prostu sprzątać. Można się domyślać, że takie sytuacje są dla
niej stałym elementem codzienności, w związku z czym jej nie szokują. Podobną
postawę musiało przyjmować wielu dysydentów.
O skali problemu wkraczania systemu represji w życie codzienne dysydentów
świadczyć mogą również postawy ich dorastających w specyficznej atmosferze
dzieci, dla których rewizje i przesłuchania stawały się z czasem normą. W dysydenckim domu dorastała znana dzisiaj ukraińska pisarka i działaczka opozycyjna Oksana
Zabużko. W 1966 r. próbowano w Łucku zorganizować proces polityczny trzech
związanych z ruchem dysydenckim i popularnych wśród tamtejszych studentów
wykładowców. Jednym z nich był Stepan Zabużko, ojciec pisarki. W związku z jego
działalnością oboje rodzice Oksany byli wzywani na wielogodzinne przesłuchania.
Po latach Zabużko wspominała:
15
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Miałam wówczas pięć lat. Rodzicom nie udało się uprzedzić mojej opiekunki, że
zabierają ich na przesłuchanie i że nie wrócą na czas do domu. Mama była jednak
przekonana, że ktoś się mną zaopiekuje. I rzeczywiście „zaopiekował się” mną
młody stażysta z KGB. Kupił mi cukierki, które mi nie smakowały, aż w końcu
przyprowadził mnie do budynku KGB, prawdopodobnie taki miał rozkaz. Posadzono mnie w jakimś pomieszczeniu, dano ołówek, abym rysowała. W pewnym
momencie otworzono drzwi i pokazano mnie mamie. Pamiętam do dzisiaj jej
pobladłą twarz, gdyż na mój widok ogarnęło ją przerażenie. KGB właśnie o to chodziło, aby się przestraszyła, zobaczywszy dziecko, co do którego była pewna, że
jest bezpieczne w domu. W chwili słabości mogła coś ważnego powiedzieć. Ale
tak się nie stało. Rodzice po powrocie do domu chcieli wiedzieć, czy opowiadałam
funkcjonariuszowi o tym, kto przychodzi do nas do domu. Ja jednak spojrzałam na
nich z wyrzutem, mówiąc: „Co wy!”. Rodzice nauczyli mnie wcześniej, co i komu
mam mówić, a czego nie. Była to pewna forma konspiracji, a dla mnie początek
postrzegania świata podwójnie, dzielenia na „swój” i zewnętrzny16.

Relacja ta ma charakter na poły anegdotyczny, nieco przerysowany, dużo mówi
jednak o wpływie na dzieci atmosfery opozycyjnego domu. Podobnych świadectw
można znaleźć więcej. Poprzestańmy na jednym dotyczącym syna polskiej opozycjonistki Ludwiki Wujec. Dzięki jego przytomnej reakcji — według opowieści matki
— w ręce SB nie wpadł maszynopis przygotowywanego przez redakcję korowskiego
„Robotnika” raportu na temat niedostatku w Polsce. Tak po latach Wujec wspominała wydarzenia zaszłe w czasie zebrania redakcji:
Helenka [Łuczywo] siedziała w kuchni i coś poprawiała, a w pokoju siedziało kilka
osób, które żywo dyskutowały. W pewnym momencie przyszło SB. Ja się z nimi
strasznie głośno wykłócałam przy drzwiach wejściowych, żeby reszta towarzystwa
to usłyszała. — A proszę mi pokazać legitymacje, a kto, a w jakiej sprawie — żeby
opóźnić moment przeszukania. Oni bardzo uprzejmie stopniowo wpychali mnie do
środka, a ja się stopniowo cofałam. Helenka zaczytana, tamci rozdyskutowani —
w ogóle nie zwrócili na to uwagi! Na to wybiegł Pawełek z kuchni: — Helena!
Milicja, co robić? I ona mu dała ten raport (Paweł miał wtedy jakieś osiem lat),
żeby go schował za bluzę od piżamy. Wskoczył do łóżka i woła: — Mama! Oni już
byli wewnątrz: — Tu milicja, dowody proszę. Więc ja wchodzę do jego pokoju,
oni oczywiście stoją w drzwiach, patrzą, co ja robię, a ja nachylam się nad dzieckiem, które mi mówi: — Mama, patrz, mam! Co robić? Ja mówię: — Spać, szybko
zasnąć! Przykrył się, po chwili dziecko spało. W mieszkaniu oczywiście rewizja,
ale powiedziałam: — Nie będziecie mi dziecka budzić17.

W wielu sprawach dysydenci nie mieli swobody kierowania własnym życiem.
W niektórych przypadkach nawet tak elementarna decyzja jak dotycząca miejsca
zamieszkania zależna była nie tylko od ich woli. Ilija Menew, bułgarski działacz
16
17

ZABUŻKO 2013, s. 43–44.
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antykomunistyczny, wyszedłszy w 1964 r. po szesnastu latach z więzienia, kolejnych dziewięć zmuszony był spędzić na zesłaniu na prowincję. Po następnych
pięciu latach w więzieniu, od 1981 r. musiał przebywać w areszcie domowym
w swoim miejscu zamieszkania, z przymusem codziennego trzykrotnego meldo18
wania się na posterunku milicji . Z kolei jeden z najsłynniejszych dysydentów
rosyjskich, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Andriej Sacharow, w 1980 r. został
19
zesłany do miejscowości Gorki, skąd mógł wrócić dopiero sześć lat później . Inny
rosyjski dysydent, Anatolij Marczenko, po wyjściu z łagru otrzymał zakaz starania
się o meldunek w Moskwie (bez którego nie miał szans na żadną pracę); musiał
zatem zamieszkać w mieście odległym od stolicy o dwie godziny jazdy, co nie
20
odciągnęło go jednak od działalności dysydenckiej . Nieco „subtelniej” władze
PRL rozegrały sprawę z Karolem Modzelewskim, który po wyjściu z więzienia
w 1971 r. miał możliwość podjęcia pracy naukowej, ale nie na uczelni (chodziło
o uniemożliwienie mu wpływu na młodzież akademicką) i poza Warszawą (a zatem
w oderwaniu od dotychczasowego środowiska). Modzelewski osiadł wówczas
w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu, gdzie skoncentrował się na pracy naukowej, niemal całkowicie przez dekadę powstrzymując się od
21
aktywności opozycyjnej .
Ludzie, którzy jawnie występowali przeciwko systemowi komunistycznemu,
mieli często nikłe szanse na znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem bądź studiowanie tego, co chcieli. Dysydentami często stawali się pisarze, naukowcy, dziennikarze, ludzie żyjący z pracy umysłowej i w takich dziedzinach mogący robić kariery.
Trwanie w dysydenctwie niejednokrotnie oznaczało pogodzenie się z koniecznością
utrzymywania się z zupełnie innej pracy, często znacznie mniej prestiżowej, niekiedy
po prostu fizycznej. Na przykład Roland Jahn i Adam Michnik po wyrzuceniu ze stu22
diów pracowali w fabrykach . Z kolei węgierski opozycjonista Ákos Engelmayer
jako były uczestnik rewolucji węgierskiej w 1956 r. nie miał możliwości podjęcia
studiów na Węgrzech. „Kilka razy próbowałem podjąć naukę lub pracę, ale zawsze
mnie wyrzucano. Było to o tyle niebezpieczne, że jeśli nie miało się przez trzy miesiące zaświadczenia o stałej pracy, to można było trafić do obozu jako «notorycznie
uchylający się od pracy»” — wspominał po latach. W końcu udało mu się skończyć
zasadniczą szkołę poligraficzną i rozpocząć zmianową pracę w drukarni jako ręczny
23
zecer . Ostatecznie, czując się w kadarowskich Węgrzech jak persona non grata
i nie akceptując tamtejszego klimatu, przeniósł się do Polski, co — mimo panowania
w niej tego samego ustroju — oznaczało dla niego „wybranie wolności”; tam też
18
19
20
21
22
23
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skończył studia etnograficzne, pracował m.in. jako tłumacz i dziennikarz, a później
24
związał się z opozycją .
Powyższy przykład nie może być jednak mylący — również w PRL czołowi
opozycjoniści bywali niemal zupełnie wypychani nie tylko z życia publicznego, lecz
także z jakiegokolwiek życia zawodowego. Jacka Kuronia potraktowano nieco inaczej niż Modzelewskiego, z którym dotychczas działał przecież wspólnie. Właściwie
nie miał on możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy, co — paradoksalnie — skłaniało go do kontynuowania działalności opozycyjnej. Człowiek o tak niespożytej
energii nie mógł pozostawać bezczynny, a zatem „knuł”, jak popularnie określano
aktywność antysystemową. Jednocześnie pogodził się z życiem niejako na marginesie, problemami materialnymi, brakiem stabilizacji, koniecznością utrzymywania się
25
z fuch lub wywiadów dla zagranicznych mediów . Opozycjoniści i dysydenci znajdujący się w podobnej sytuacji próbowali często szukać dla siebie niszy w systemie.
Jan Walc — uczestnik protestów w 1968 r., a później jedna z barwniejszych postaci
polskiego niezależnego ruchu wydawniczego — mimo niewątpliwych predyspozycji
nie mógł po studiach zostać na uczelni, szukał więc dla siebie miejsca w rozmaitych
zawodach. Dokumenty SB na jego temat pokazują, jak władze PRL pozbawiały go
kilku podejmowanych przez niego prac i jak skuteczny mógł być wystawiony przez
26
nie „wilczy bilet” . Jednocześnie, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych, w środowiskach akademickich obecnych było już tyle osób związanych z opozycją, że władze
nie mogły sobie pozwolić na zwolnienie ich wszystkich.
Opisane praktyki wpisują się w szersze doświadczenie, będące udziałem nie
tylko dysydentów, lecz także innych grup, które system komunistyczny skazywał
na marginalizację, również we wcześniejszym okresie. Doskonale obrazował to czeski film z 1969 r., Skowronki na uwięzi w reżyserii Jiřígo Menzla. Obraz ten, inspirowany autobiograficznym opowiadaniem Bohumila Hrabala Anons o sprzedaży
domu, w którym nie chcę mieszkać, przez dwadzieścia lat był „półkownikiem”. Nie
emitowano go, ponieważ opowiadał o życiu codziennym intelektualistów i innych
osób uznanych w latach pięćdziesiątych za przedstawicieli „burżuazji”, którzy pracowali jako robotnicy sortujący w hucie złom, pozostawali jednak indywidualistami
i nie chcieli podporządkować się systemowi. Nasuwa to zresztą — pozostając jeszcze przez chwilę poza zasadniczymi ramami chronologiczny moich rozważań —
skojarzenie z postawą polskiego pisarza Jerzego Zawieyskiego, który za milczenie
27
w czasach stalinowskich i „wewnętrzną emigrację” zapłacił życiem w biedzie . Nie
mając innego miejsca zamieszkania, w pewnym momencie musiał dzielić wynajmowany pokój z... prostytutką, a na obiady chodził do prowadzonej przez zakonników
jadłodajni dla ubogich.
24
25
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Zaczyna się siódmy rok mojego milczenia — notował Zawieyski 1 stycznia 1955
— Siódmy! Jest to mój największy, najcenniejszy kapitał moralny. Cenniejszy niż
to, co piszę. Może wszystko zginąć z rzeczy napisanych, pragnę tego tylko, aby
pamiętano, że dałem świadectwo epoce i milczeniem protestowałem! Jest to moje
non possumus i moje weto — rzucone straszliwym spustoszeniom epoki. Siedem
lat milczenia jest także świadectwem wierności — wierności Bogu i Kościołowi,
wierności Polsce i tym, co dla jej wolności ginęli lub teraz siedzą po więzieniach
czy na wygnaniu, wierności Sztuce28.

W późniejszych dekadach trwanie w postawie dysydenckiej — zgodnie z wizją
Havla oznaczające odmowę uczestnictwa w kłamstwie i życie w prawdzie — wiązało się z podobnymi wyborami i w pełni świadomym ponoszeniem ich kosztów.
Częstą strategią było pogodzenie się z negatywnymi skutkami swoich działań w imię
zachowania wewnętrznej wolności. Dla dysydentów funkcjonujących w systemie
29
opresyjnym jej zachowanie miało kluczowe znaczenie .
Z represjami — również tymi najbardziej dotkliwymi, jak kilkuletnie pobyty
w więzieniu — jako naturalną konsekwencją dokonywanych wyborów i podejmowanych działań dysydenci w pewnym momencie nie tylko potrafili się pogodzić,
lecz także byli z góry pewni, że nastąpią. Dotyczyło to zwłaszcza państw bardziej
represyjnych niż PRL po 1956 r. — chociażby ZSRR. Tamtejsi dysydenci niemal
za pewnik uznawali, że wkrótce trafią do więzienia czy nawet łagru. Na przykład
rosyjska dysydentka Ludmiła Aleksiejewa zapamiętała zachowanie Aleksandra Ginzburga po zakończeniu przez niego prac nad Białą księgą poświęconą procesowi
Andrija Siniawskiego i Julija Daniela. Na gratulacje składane mu przez kolejne
osoby niemal nie reagował. „Wiedział równie dobrze, jak i wszyscy zgromadzeni
— wspominała Aleksiejewa — że niedawno aresztowano trójkę jego przyjaciół —
aktywistów samizdatu, i było oczywiste, że on będzie następny. Nasze pochlebne
komentarze na temat książki okazały się pożegnaniem jej autora. Następnego dnia
30
został aresztowany” .
Wspomniany już Anatolij Marczenko, ukończywszy pisać swoje świadectwo
na temat pobytu w łagrze, starał się je jak najszybciej skopiować, spodziewał się
31
bowiem natychmiastowego aresztowania . Paradoksalnie mobilizowało go to do
działania. Pogodzenie się z brakiem stabilizacji wywoływało w dysydentach poczucie, że i tak mają niewiele do stracenia. Marczenko wspominał:
Teraz zastanawiam się, jakbym się zachował, gdybym wraz z moim otoczeniem nie
był absolutnie przekonany, że władze rozprawią się za mną za tę książkę, gdybym
nie tyle wierzył, co przynajmniej miał nadzieję, że lada chwila nie czeka mnie więzienie? [...] gdybym nie sądził, że mój czas na wolności dobiega końca, może spró28
29
30
31
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bowałbym lepiej urządzić się w tymże Aleksandrowie czy jeszcze gdzieś niedaleko
Moskwy, poszukałbym wygodniejszego mieszkania, lepszej pracy32.

Niemniej dysydenci nie zawsze okazywali się niezłomni. Niektórzy z nich
reprezentowali szerokie spektrum postaw świadczących o przystosowywaniu się
do systemu, a nie niezmiennym trwaniu w oporze. Pamiętać trzeba o przypadkach
podjęcia współpracy z policją polityczną; tę złożoną kwestię zostawmy jednak na
boku. Wspomnieć należy również o sprawach mniej jednoznacznych, mianowicie
o podjęciu przez niektórych dysydentów decyzji o poczynieniu względem władzy pewnych ustępstw, wycofaniu się z działalności, demobilizacji czy emigracji
z kraju.
Zdecydowanie powierzchowne byłoby sprowadzanie codzienności dysydenctwa jedynie do martyrologii. Z pewnością jej elementem była satysfakcja z integralności własnej postawy, gdy głoszone publicznie poglądy były zgodne z życiowymi
wyborami. Wojciech Onyszkiewicz, działacz KOR, tak wspominał moment, w którym Antoni Macierewicz zwrócił się do niego z pomysłem rozpoczęcia akcji pomocy
dla represjonowanych w 1976 r. robotników i ich rodzin.
Pamiętam długi wieczorny spacer po placu koło pomnika Bohaterów Getta. I wybór,
którego trzeba było dokonać — wspominał Onyszkiewicz — Albo zaangażuję się
w zorganizowanie akcji pomocy, działanie zgodne z najbardziej elementarnymi
moralnymi odruchami, ale na pewno od razu pożegnam się z bardzo ważnym działaniem w Czarnej Jedynce, a w dalszej kolejności z niedawno rozpoczętą pracą
w Instytucie Badań Pedagogicznych, a kiedyś może też z wolnością, albo odmówię. Nie będzie żadnych represji, lecz nie pozbieram się ze wstydu.

Onyszkiewicz czuł, że gdyby odmówił, to i tak nie mógłby działać dalej w harcerstwie, bo zaprzeczyłby wartościom, które starał się wpajać innym. Dokonany przez
niego wybór sprawił, że mógł on — mimo wszystkich niedogodności — ze względu
na przyjętą postawę zachować psychiczny komfort. Po latach wspominał:
Dla mnie wybór był łatwy, oczywisty i tak naprawdę mało kosztowny — twierdził
po latach — Nie byłem głową rodziny, moje uwięzienie nie pozbawiłoby moich
bliskich środków do życia. Nie starczało mi wyobraźni, żeby zdawać sobie sprawę,
czym jest zamknięcie w więzieniu. A do Czarnej Jedynki i tak już nie miałbym
po co wracać. Odmawiając udziału w organizacji pomocy, zaprzeczyłbym wszystkiemu, co do tej pory robiłem w drużynie i czego sam oczekiwałem od innych33.

W tej składanej po latach relacji jest trochę kokieterii i gubi się w niej kontekst
postaw większości społeczeństwa, dla której podobne wybory nie były wcale proste
i która godziła się na niekonsekwencję głoszonych (na ogół prywatnie) poglądów
i działaniań. Jednocześnie wspomnienie Onyszkiewicza jest świadectwem, że zaan32
33
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gażowanie dawało dysydentom poczucie wewnętrznej spójności, które musiało przeważać nad wszystkimi innymi związanymi z doświadczanymi represjami.
We wspomnieniach silnie zaznacza się również poczucie wspólnoty z innymi
osobami znajdującymi się w podobnym położeniu. Reakcje otoczenia na zachowania
i postawy dysydentów bywały różne. Niekiedy np. dotychczasowi znajomi na ich
widok nagle zaczynali przechodzić na drugą stronę ulicy czy w ogóle unikać kontaktów. Pewnie większość dysydentów miała okazję poczuć się jak „zadżumieni”. Za
wyjątek możemy chyba uznać sytuację polskiej opozycji w latach osiemdziesiątych,
kiedy była ona szczególnie liczna i miała silne oparcie w niemałej części społeczeństwa. Również dysydenci z czechosłowackiej prowincji tym różnili się od najbardziej
znanych liderów ruchu, że mieli znacznie większy kontakt ze światem niedysydenc34
kim . Ogólnie wydaje się jednak, że opozycjoniści z różnych państw bloku wschodniego mogli mieć poczucie wyizolowania i braku zrozumienia ze strony większości
obywateli. Tak było zwłaszcza w państwach, gdzie ruch dysydencki był słaby, jak
w Bułgarii czy Rumunii.
W państwach, w których środowiska opozycyjne były silniejsze, życie ich
członków toczyło się często w zamkniętych kręgach. Skutkiem tego było tworzenie
się swego rodzaju opozycyjnych gett — tak na przykład funkcjonowało środowisko
ludzi tworzących Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu. To, że związani
z nim młodzi ludzie byli niejako skazani na siebie, sprzyjało jego niezwykle silnej
wewnętrznej integracji. Działacze SKS spotykali się regularnie nie tylko w sprawach
organizacji, lecz także prowadzili wspólnie intensywne życie towarzyskie — w cza35
sie zebrań bawili się, śpiewali piosenki, dyskutowali . Tak funkcjonowała większość
kręgów opozycyjnych w różnych państwach. O roli i znaczeniu owych „dysydenckich gett” najwięcej pisali chyba czescy opozycjoniści: Havel, Ludvík Vaculík
i Pavel Kohout. Ostatni z nich w jednym z tekstów sportretował grupę bardzo blisko
36
zaprzyjaźnionych ze sobą osób, które udzielały sobie wsparcia w obliczu represji .
Tworzenie zamkniętych kręgów ludzi zaangażowanych wzmacniało ruchy opozycyjne. Zwracał na to uwagę sam Kohout:
Paradoksalne jest, że właśnie w tej sytuacji, która miała człowieka izolować, spowodować rozkład jego osobowości, zubożyć go, może on zostać, jeśli chce, tak bardzo wzbogacony — o przyjaciół. Przyjaciele — ileż oni dla mnie znaczą! [...] będę
wspominać — i spłacać! — każdą szklankę wina, każdą gęś odpustową i każdy
jarmarczny placek, nie mówiąc już o pogłaskaniu. Na emigracji wydaje mi się najtrudniejsze to, że ludzie tam nie są zaprzyjaźnieni z wyboru, tylko z przypadku37.

34
35
36
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Życie kontestatorów miało charakter stadny. Grupa towarzyska skupiająca
ludzi zaangażowanych często stanowiła dla nich jeden z głównych punktów odnie38
sienia . „Robiłam to dla przyjaciół, dla znajomych”, wspominała Danuta Stołecka,
wrocławska opozycjonistka zajmująca się m.in. przewożeniem do Polski literatury
39
zakazanej . Wśród motywacji do trwania w opozycyjnym zaangażowaniu ważną
rolę odgrywała lojalność wobec kolegów i przyjaciół, z którymi dzieliło się los,
o których było wiadomo nie tylko, że hołdują podobnym wartościom, lecz także, że
w podobny sposób dają im wyraz własną postawą. Polski socjolog Tadeusz Szawiel
pisał — m.in. w odniesieniu do opozycji demokratycznej — o grupach etosowych
charakteryzujących się wspólnotą przekonań i postaw społecznych, których członko40
wie na co dzień realizują wyznawane wartości . Wspomniana już Ludwika Wujec
swojej książce — zawierającej w dużej mierze właśnie wspomnienia o czasach opozycyjnego zaangażowania — nieprzypadkowo nadała tytuł Związki przyjacielskie.
To właśnie funkcjonowanie w grupie ludzi mających podobny styl życia, podobnie
myślących, kierujących się podobnymi zasadami stanowiło clue jej doświadczenia
walki z systemem — tak można odczytać tę książkę. Wystarczy przytoczyć kilka
fragmentów, żeby zrozumieć, na czym wśród opozycjonistów bazowało poczucie
wspólnoty. Jak wspominała po latach:
W żadnym momencie, ani przez sekundę — wszystko jedno, czy Heńka zatrzymywali czy aresztowali — nie miałam poczucia, że jestem sama. Nie bałam się,
że ludzie się wystraszą i odwrócą [...]. Fantastyczną stroną tego środowiska była
przyjaźń. Jak tylko się ktoś dowiedział, że ktoś został zatrzymany albo że coś się
innego ważnego wydarzyło, to najpierw zawiadamiał Jacka [Kuronia], czyli Wolną
Europę, a potem naturalnym wewnętrznym, nigdzie przecież niespisanym odruchem było — czy nie trzeba jakoś pomóc41.

Z opowieści Wujec wynika, że życie opozycyjne było połączone z towarzyskim;
polityka mieszała się z rozrywką i na odwrót: „to wszystko razem spojone było przyjaźniami i bardzo fajnym życiem towarzyskim, dzięki tym więziom, włączali się
42
w to coraz nowi ludzie” .
Kluczowe znaczenie dla budowania sieci społecznej tworzonej przez opozycjonistów miało zaufanie. Warto nie poprzestawać na odwołaniu się do potocznego
rozumienia tego słowa, ale skorzystać z naukowo pogłębionych definicji. Amerykański politolog i filozof Francis Fukuyama definiował je jako „mechanizm oparty na
założeniu, że innych członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne
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zachowanie oparte na wspólnie wyznawanych normach”43. Z kolei według polskiego
socjologa Piotra Sztompki zaufanie jest swego rodzaju zakładem dotyczącym działań podejmowanych przez innych ludzi. Obdarzanie kogoś zaufaniem nie polega na
irracjonalnej nadziei, tylko na pewnych oczekiwaniach. Mogę one — zależnie od
stopnia tego zaufania — zakładać, że osoba nim obdarzona będzie: zachowywać się
racjonalnie i przewidywalnie, moralnie, odpowiedzialnie i sprawiedliwie, a wresz44
cie, że będzie zachowywać się bezinteresownie .
Wydaje się, że wewnątrz środowisk dysydenckich (wśród ludzi już sprawdzonych, nie tych dopiero zaczynających opozycyjną działalność) dominował ten trzeci,
najbardziej obciążony ryzykiem typ zaufania. Jak było to możliwe? Odwołajmy się
do badań jeszcze jednego socjologa. Amerykanin Charles Tilly formułował pojęcie
„sieci zaufania” (trust networks), które definiował jako „rozgałęzione więzi międzyludzkie, na ogół o silnym charakterze, w obrębie których ludzie narażają wartościowe, brzemienne w następstwa, długoterminowe zasoby i formy aktywności
45
na nadużycia, błędy lub niepowodzenia innych” . Uczestnicy sieci mogą liczyć na
wzajemne wsparcie bazujące właśnie na zaufaniu, a nie na jakichkolwiek skodyfikowanych zasadach. Ważny przy tym jest również czynnik ryzyka, którym obarczone są
ich wspólne działania. Dla funkcjonowania sieci zaufania ważne jest zachowywanie
wiarygodności przez każdego z jej członków, ponieważ jej brak obniża wiarygodność całej grupy. Chociaż Tilly ukuł to pojęcie, pisząc o grupach o zupełnie innym
charakterze, zdaje się ono dobrze pasować również do dysydentów z krajów Europy
Środkowej i Wschodniej. Można powiedzieć, że na więziach łączących dysydentów powstawały zaczątki „równoległej polis”, czyli alternatywnej wobec oficjalnej
46
struktury społecznej, o której pisał czeski filozof i dysydent Václav Benda . W ich
funkcjonowaniu specyficzną rolę odgrywały miejsca, które moglibyśmy nazwać
47
przestrzeniami wolności .
Namiastki wolnego życia publicznego przenosiły się do mieszkań, prowadzonych przez dysydentów domów otwartych, przez które często przewijały się
dziesiątki osób. W Polsce taką rolę odgrywały niektóre wydziały najlepszych uniwersytetów (szczególnie Uniwersytetu Warszawskiego) — przynajmniej te cieszące
się pewną dozą autonomii — oraz, w latach osiemdziesiątych, lokale kościelne.
W Czechosłowacji z kolei życie podziemne najswobodniej toczyło się w gospodach
48
czy na typowych dla czeskiej kultury daczach pod miastem .
W kontekście rozważań o „gettach dysydenckich” wspomnieć trzeba, że kręgi
opozycyjne nie były całkowicie zamknięte; wręcz przeciwnie — raczej pozostawały
43
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otwarte dla osób chcących je wesprzeć, nawet jeżeli były one gotowe angażować się
w niewielkim stopniu lub w ogóle swojego poparcia nie ujawniać. Rosyjski dysydent
Lew Kopielew zapamiętał przede wszystkim to wsparcie, które otrzymał w szczególnie trudnym momencie:
W maju 1968 roku zostałem wyrzucony z partii i zaraz po tym, decyzją dyrektora, zwolniony z Instytutu. Próbowałem odwołać się od tej ostatniej decyzji,
ponieważ była niezgoda z przepisami: pracowników naukowych może zwalniać
rada naukowa, a nie dyrektor. Ma się rozumieć ani związek zawodowy, ani ministerstwo, ani sąd, do którego również wysłałem skargę, nawet nie próbowały czegokolwiek zmienić. Ale nie czułem się ani zaszczuty, ani odrzucony. W podobnej
sytuacji znalazło się wiele osób w naszym otoczeniu. I do każdego „ukaranego”
śpieszyli z pomocą nie tylko najbliżsi przyjaciele. W niektórych redakcjach proponowano mi, żebym podpisywał antydatowane (aby mogli powiedzieć, że to stara
sprawa) umowy na tłumaczenie, przygotowanie przeglądów prasy, czyli na takie
prace, które można było drukować pod pseudonimem, bądź wykorzystywać „na
prawach rękopisu”, i pośpiesznie wypłacali honoraria49.

Na środowiskową solidarność — czy to ze strony ruchu dysydenckiego, czy
jego otoczenia społecznego — mogły liczyć rodziny więźniów politycznych. Warto
tutaj przytoczyć świadectwo Łarisy Bogoraz, żony Julija Daniela.
Nie jestem osobą specjalnie towarzyską, a teraz nagle się okazało, że to ja musiałam podtrzymywać relacje nie przeze mnie nawiązane, które nie tylko nie osłabły,
ale — przeciwnie — umocniły się i ciągle powstawały coraz to nowe. Sprzyjała
temu sytuacja: nawet dalecy znajomi wpadali z pytaniem, czy nie trzeba w czymś
pomóc; a tym bardziej zachowywali się w ten sposób starzy przyjaciele Julika.
Chyba nie umiem sobie przypomnieć takich, którzy by się odsunęli50.

Bardzo podobne jest wspomnienie żony Jana Walca, Joanny Trzeciak-Walc,
dotyczące sytuacji, w której znalazła się w czasie jego aresztowania za udział w protestach studenckich w 1968 r.:
Stałam się takim pupilkiem na wydziale. Byłam niesłychanie bogata, jak na moje
przyzwyczajenia, dzięki pieniądzom, które zebrali koledzy [...]. Poznałam smak
solidarności. Nigdy w życiu do tej pory nie byłam otoczona taką opieką z niczyjej strony. Mnóstwo ludzi troszczyło się o to, żebym miała pieniądze, znaleźli mi
jakieś mieszkanie51.

W niektórych środowiskach zaangażowanie opozycyjne wiązało się z pewnym
prestiżem i szacunkiem. Węgierka Anna Vágner, współpracująca jako maszynistka
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z Niezależną Oficyną Wydawniczą AB, wspominała czas pracy w tzw. butiku samizdatowym prowadzonym w mieszkaniu László Rajka:
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak wygląda rewizja domowa. Nigdy nie było do
końca jasne, na ile ten butik działa nielegalnie, na ile jest ścigany przez władze.
Wiedziałam tylko, że ilekroć zdradzałam, dla kogo pracuję, ludziom zapalały się
oczy i traktowali mnie jakby z większym szacunkiem. Może nawet mówili, że
jestem odważna52.

Z kolei Polak Maciej Radziwiłł (późniejszy współpracownik Niezależnej Oficyny Wydawniczej) wspominał, jak duże wrażenie na nim i jego rodzinie zrobiła złożona w stanie wojennym propozycja, żeby w jego rodzinnym domu ukrył się jeden
z czołowych drukarzy podziemia — Andrzej Górski.
Wiedziałem, że jest taka, już wtedy legendarna postać, która nielegalnie już
w pierwszych tygodniach stanu wojennego drukuje książki. Słyszałem też o tym, że
to właśnie dzięki jego staraniom „Tygodnik Mazowsze” ukazywał się z czerwoną
winietą Solidarności. Kiedy się u nas pojawił, byłem po prostu zachwycony. Tak
jak rodzice53.

Czas aktywności dysydenckiej wiązał się intensywnymi przeżyciami, silnymi
54
emocjami i barwnymi, opowiadanymi sobie potem wielokrotnie przygodami . Świat
dysydencki czasami był postrzegany po prostu jako atrakcyjny, jako odskocznia od
szarości dnia powszedniego. Życie pełne ryzyka, rzucania wyzwań komunistycznej
władzy i przekraczania dotychczas nieprzekraczalnych granic bywało zwyczajnie
ekscytujące. Lew Kopielew, uczestnik akcji petycji w obronie skazanego w 1968 r.
Aleksandra Ginzburga i jego przyjaciół, wspominał: „Atmosfera w redakcjach, instytutach, w Związku Pisarzy, w domach naszych przyjaciół była napięta, pełna trwogi,
55
ale też radości i podekscytowania” . Tego rodzaju emocje opozycyjne inicjatywy
wywoływały u wielu dysydentów.
Dla niektórych owe motywacje wynikające z potrzeby intensywnych przeżyć
— obok innych powodów — również mogły mieć istotne znaczenie. Na przykład
rosyjski dysydent Aleksander Podrabinek wspominał moment, w którym — jeszcze
jako do ucznia szkoły średniej — dotarły do niego „Kroniki Bieżących Wydarzeń”,
czyli najbardziej znane pisma rosyjskie tworzone w samizdacie:
To było niesamowite odkrycie! [...] Przede mną stanął w całej okazałości świat
oporu, solidarności, wzajemnego wsparcia. W kraju toczyło się najprawdziwsze
życie polityczne. A ja tymczasem wegetowałem na jakimś głuchym uboczu, w pro52
53
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wincjonalnym podmoskiewskim miasteczku, z dala od ciekawych wydarzeń, od
prawdziwej walki i przyjaciół. Byle jak najprędzej do Moskwy! Jak najszybciej
muszę skończyć szkołę, pójść na studia i włączyć się w burzliwe życie pełne przygód — z których, ma się rozumieć, wyjdę bez szwanku jako zwycięzca56.

Niedługo później rzeczywiście sam stał się częścią tego świata i sytuacje, o których czytał na łamach „Kroniki”, stały się jego udziałem.
*

Styl życia dysydentów miał dwa główne wymiary. Z jednej strony wiązał się
z doświadczaniem najostrzejszych represji, które często sprawiały, że wszystkie
plany życiowe stawały się nieaktualne. Decyzja o sprzeciwie była na ogół podejmowana ze świadomością poniesienia tego rodzaju konsekwencji. Z drugiej strony
dysydenci o swojej działalności opowiadają nie tylko w konwencji martyrologicznej,
lecz także dostrzegają pozytywne aspekty sytuacji, w której się znaleźli. Należały do
nich: poczucie postępowania w zgodzie z wyznawanymi wartościami i uczestnictwa w czymś ważnym, przeżywanie emocji związanych z dysydenckimi przygodami
oraz poczucie wspólnoty z podobnie zaangażowanymi ludźmi. Wspólnota ta miała
— a przynajmniej miewała — charakter ponadnarodowy, ponieważ mimo odległości setek a nawet tysięcy kilometrów i wszelkich różnic między sytuacją opozycjonistów w poszczególnych państwach w stylu prowadzonego przez nich życia było
wiele podobieństw. Może właśnie dlatego, gdy nawiązywali między sobą kontakty
(bezpośrednie, listowne lub za pośrednictwem samizdatowych publikacji), potrafili
wznieść się ponad stereotypy, zaszłości historyczne oraz różnice kulturowe i akcentować przede wszystkim to, co ich łączyło.
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The everyday life of rebels. On the lifestyle of dissidents
in the Eastern Bloc after 1956
The essay deals with the lifestyle of dissidents in the Eastern Bloc from 1956 until the fall
of communism. The author analyses elements that can be regarded as characteristic
of the everyday life of this group.
Decisions taken by dissidents often required acceptance of possible negative
consequences of open resistance to the system or standing up for its victims. The dissidents
could fear not only for themselves but also for their loved ones, because they, too, suffered
the consequences of the dissidents’ actions and were, too, affected by repression. When
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embarking on their opposition activities the dissidents were aware of the fact that they were
facing a huge risk. In many cases they had experienced the oppressiveness of the system
before. Many of them became the object of extremely brutal repression, but this did not
discourage them. For dissidents from countries with the most repressive systems in particular
imprisonment became a natural consequence of their actions; they simply had to prepare
themselves for it. Repressive measures also meant that the boundaries between the public
and the private lives were blurred to some extent. House searchers, body searches in the streets,
police „tails”, tapping, being arrested for forty-eight hours — all this became a permanent
feature of the dissidents’ everyday life.
At the same time being involved in the opposition movement gave the dissidents
a sense of being true to themselves. This feeling must have outweighed all other feelings
associated with the repression they were experiencing. The dissidents’ memories are also
strongly marked by a sense of community with other people in a similar situation. As a result,
the life of opposition activists and dissidents was often confined to closed circles. This led
to the emergence of opposition „ghettos” of sorts. Of key importance to the social network
created by the dissidents was trust, as was loyalty to friends sharing their fate, friends they
knew had similar values and expressed them in a similar way with their attitudes. This is how
they created the so-called ethos groups.
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Hiszpania w ramach zdefiniowanej przez Samuela Huntingtona „trzeciej fali demo1
kratyzacji” stanowi skrajny przykład kraju, w którym nie przeprowadzono żadnych
prawnych rozliczeń ze sprawcami zbrodni popełnionych w czasach dyktatury, a sam
ich temat był niemal nieobecny w czasie transformacji demokratycznej. Państwo to
jest również modelową ilustracją fenomenu „późnego” powrotu do tematyki odpowiedzialności za represje władzy autorytarnej, będącego dziełem już kolejnego
pokolenia, w tym przypadku po upływie ćwierćwiecza od śmierci dyktatora i od rozmontowania stworzonego przez niego reżimu.
Frankistowskie zbrodnie największą skalę i drastyczność osiągnęły w czasie wojny domowej w latach 1936–1939 oraz w pierwszym dziesięcioleciu po jej
zakończeniu. Po zestawieniu przez hiszpańskich historyków szczegółowych danych
z poszczególnych prowincji ocenia się, że rozstrzelanych zostało wtedy ponad
100 tys. (według niektórych szacunków nawet ok. 150 tys.) obrońców i sympatyków
Republiki. Szacuje się, że już po zakończeniu działań wojennych zgładzono ich co
najmniej 50 tys. Ogromna była też liczba uwięzionych — na przełomie 1939 i 1940 r.
wynosiła ona ponad 270 tys. (w tym ok. 20 tys. kobiet), a w roku 1943 w więzieniach
i obozach pracy wciąż przebywało ponad 100 tys. ludzi oskarżanych o wspieranie
Republiki. Liczba ofiar terroru lewicowego w czasie wojny jest szacowana na kilka2
dziesiąt tysięcy (ale według wszelkiego prawdopodobieństwa nie więcej niż 50 tys.) .
Sprawcy tych ostatnich zbrodni, w przeciwieństwie do nacjonalistów (mianem
nacionalistas określały się siły, które wystąpiły w lipcu 1936 r. przeciwko rządowi
Frontu Ludowego i doprowadziły do obalenia Republiki), w większości ponieśli
karę — po wojnie zostali skazani na śmierć albo rozstrzelani bez sądu. W czasach
* Niniejszy tekst powstał w oparciu o badania prowadzone w ramach projektu „Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością od czasów II wojny światowej” finansowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (nr DEC-2013/10/M/HS3/00577).
1
HUNTINGTON 1995.
2
MOLINERO RUIZ 2006, s. 221; CASANOVA 2010, s. 91, 96–98; Víctimas de la guerra civil
1999, s. 407–412.
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Franco stale przypominano o terrorze republikańskim, uzasadniając nim konieczność
przejęcia władzy przez nacjonalistów i wskazując go jako jedno z najważniejszych
źródeł legitymizacji ich reżimu, który miał chronić Hiszpanów przed powtórzeniem
się podobnych okrucieństw. Terror drugiej, „narodowej” strony w sferze publicznej
był niemal do ostatnich lat istnienia dyktatury okryty milczeniem, a w rodzinnych
przekazach potomków republikanów na ogół tabuizowany z powodu lęku przed
represjami. Ofiary spoczywały w bezimiennych grobach, bez jakiegokolwiek upamiętnienia czy nawet oznaczenia. Ich rodzinom zabraniano publicznego okazywania
żałoby choćby strojem. Przez długi czas były one poddawane ostracyzmowi i trakto3
wane jako obywatele drugiej kategorii .
„PAKT MILCZENIA” I AMNESTIA

Skala zbrodni popełnionych przez obóz frankistowski, nawet biorąc pod uwagę tylko
czas pokoju, wielokrotnie przewyższała nie tylko liczbę ofiar dyktatur w Portugalii
i Grecji, lecz także w Ameryce Łacińskiej, włącznie z Argentyną, gdzie represje
miały szczególnie brutalny i rozległy charakter, a liczbę zamordowanych szacuje się
na ok. 9–10 tys. (choć stowarzyszenia rodzin ofiar podają liczby nawet ponad trzy4
krotnie wyższe) . W 1975 r., gdy rozpoczęła się hiszpańska transición, zbrodnie frankistowskie były stosunkowo oddalone w czasie, choć represje wobec przeciwników
politycznych dyktatura stosowała do końca swojego istnienia — w ostatnim dziesięcioleciu głównie przeciwko sięgającym po metody terrorystyczne bojownikom
5
z baskijskiej organizacji ETA oraz członkom ugrupowań radykalnie lewicowych .
Trauma związana z pamięcią krwawej wojny domowej i straszliwych represji
z lat trzydziestych i czterdziestych okazała się tak silna, że żadne z ugrupowań politycznych zaangażowanych w transformację demokratyczną po śmierci Franco nie
domagało się ukarania sprawców, a nawet unikało publicznego podejmowania bolesnego tematu, chyba że w formie przestrogi — przypomnienia tragicznych wyda6
rzeń, których powtórki za wszelką cenę należy uniknąć . W dużej mierze wynikało
to z sytuacji Hiszpanii w momencie śmierci dyktatora i przyjętego modelu przejścia
do demokracji. Frankistowskie elity przez kilka pierwszych lat transformacji miały
pełną kontrolę nad aparatem państwowym, armią oraz policją i to one decydowały
o tempie i kierunkach demokratyzacji, m.in. o legalizacji opozycyjnych partii politycznych, ordynacji wyborczej czy terminach wyborów. Za zamknięcie okresu przejściowego wielu obserwatorów uznaje dopiero pokojowe, demokratyczne przejęcie
władzy (cambio pacifico) po wyborach w 1982 r. wygranych przez opozycyjną,
3

Vide np. FERNÁNDEZ DE MATA 2010, s. 284–286.
KRITZ 1995, s. 322–329.
5
Na temat Hiszpanii Franco vide m.in. PAYNE 1987; TUSSEL 1988; FUSI 1985.
6
Najbardziej wnikliwą analizę roli pamięci wojny domowej i okresu frankizmu w trakcie transformacji przedstawiła AGUILAR FERNÁNDEZ 2008a.
4
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antyfrankistowską partię socjalistyczną, która w czasie kilkunastoletnich nieprzerwanych rządów również nie podjęła żadnych prób zmierzenia się z przeszłością
wojny i dyktatury.
Zwłaszcza na początku transición opozycja i znaczna część społeczeństwa obawiały się przerwania demokratyzacji przez wystąpienie armii i najbardziej konserwatywnej części sił ancien régime’u, które nie ukrywały negatywnego nastawienia do
demontażu systemu stworzonego przez Franco, a nasilający się terroryzm ETA i ugrupowań radykalnej lewicy traktowały jako śmiertelne zagrożenie dla Hiszpanii. Badania
opinii publicznej z drugiej połowy lat siedemdziesiątych pokazywały wysoki poziom
obaw w kwestii trwałości demokracji, a także wysuwanie na plan pierwszy w hierar7
chii deklarowanych wartości „pokoju” i „porządku” . W lutym 1981 r. doszło zresztą
do próby przewrotu, gdy Kortezy zostały zajęte przez oddział Guardia Civil pod
wodzą pułkownika Antonio Tejero. Miał on wsparcie części dowódców wojskowych,
którzy planowali wyprowadzenie z koszar podległych im jednostek. Po upływie jednej doby, gdy Hiszpania zamarła w oczekiwaniu, zamachowcy skapitulowali. Sytuacja
przypominała jednak niepokojąco pucz wojskowych z lipca 1936 r., który dał początek
krwawej wojnie domowej, a następnie kilku dziesięcioleciom dyktatury. Wspomnienia
te, mimo upływu czasu, były w hiszpańskim społeczeństwie wciąż bardzo żywe, znaj8
dując swój wyraz na łamach gazet, w publikacjach historyków i w filmie .
Kontrola przemian politycznych przez elitę postfrankistowską, a także szeroko
rozpowszechniony lęk przed antydemokratycznym przewrotem czy nawet kolejną
wojną domową tłumaczą, dlaczego w momencie transformacji nie doszło do czystek personalnych uderzających w ludzi starego reżimu ani do jakichkolwiek prób
wymierzenia sprawiedliwości winnym represji i zbrodni okresu frankizmu. Istotą
hiszpańskiej transformacji było poszukiwanie kompromisu i konsensusu w najważniejszych sprawach, m.in. w kwestii konstytucji. W głębszym wymiarze przypadek
Hiszpanii potwierdza spostrzeżenie politologów i socjologów, że do rozliczeń i czystek nie dochodzi albo mają one bardzo ograniczoną skalę tam, gdzie siły starego
porządku nie skompromitowały się przegraną wojną lub obniżeniem poziomu życia
szerokich mas w wyniku nieudolnej polityki gospodarczej czy kryzysu ekonomicz9
nego . Przeciwnie, rządy Franco przyniosły Hiszpanom, poczynając od początku
lat sześćdziesiątych, bezprecedensowy wzrost zamożności, a także stopniową libe10
ralizację polityczną i otwarcie na świat . To dopiero po jego śmierci w Hiszpanię
uderzyły fale ogólnoświatowego kryzysu lat siedemdziesiątych, co sprzyjało jeszcze
większemu docenieniu prosperity za czasów dyktatury. Nieprzypadkowo znacznie
szerszy wymiar miały rozliczenia po upadku reżimów w Argentynie i Grecji, gdzie
oddający władzę wojskowi skompromitowali się przegranymi konfliktami zbrojnymi
7

AGUILAR FERNÁNDEZ 2001, s. 94.
Na temat hiszpańskiej transformacji vide m.in. TUSSEL 1991; SOTO 1998.
9
HUNTINGTON 1995, s. 123–124.
10
Na ten temat vide JULIÁ 1988; TORTELLA 1994.
8
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(Falklandy i Cypr), czy nawet w Portugalii, gdzie rządy autorytarne odpowiedzialne
były za ciągnące się od początku lat sześćdziesiątych wojny kolonialne, drenujące
11
zasoby ludzkie i gospodarcze i tak niezbyt zasobnego kraju .
Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, warto jednak poddać refleksji tę
utrzymującą się zadziwiająco długo wstrzemięźliwość wobec przeszłości, a także
późniejszą erozję tego swoistego „paktu zapomnienia”, by przywołać często używane określenie (pacto del olvido; używano też terminu „pakt milczenia” — pacto
de silencio). Było to w istocie nie tyle „zapomnienie” o samej wojnie i czasach
dyktatury, gdyż w wielu tekstach prasowych, filmach i publikacjach naukowych
w pierwszych latach po śmierci Franco powracano do tamtego okresu, ile raczej konsekwentne powstrzymywanie się przez główne ugrupowania polityczne i media od
poruszania tematu jakichkolwiek rozliczeń sądowych wobec funkcjonariuszy obozu
frankistowskiego. Ukaranie winnych zbrodni z czasów wojny domowej i dyktatury
nie znalazło się — jak wspomniano wyżej — w programie żadnej z partii politycznych podejmujących działalność po śmierci Franco, co dotyczy nawet ugrupowań
12
radykalnej lewicy, które odrzucały ewolucyjny model wychodzenia z frankizmu .
Fundamentem tego procesu była amnestia uchwalona przez parlament w październiku 1977 r., która nigdy później nie została uchylona. Objęto nią wszystkie
zagrożone karą czyny „natury politycznej”, a także wszelkie działania podejmowane
„na rzecz odzyskania wolności obywatelskich i przywrócenia autonomii”, nawet
jeżeli prowadziły do rozlewu krwi. Ten pierwszy zapis gwarantował bezkarność
funkcjonariuszom państwa frankistowskiego, drugi — pozwalał uwolnić wszystkich skazanych za działalność terrorystyczną (dotyczyło to także okresu po śmierci
Franco). To ostatnie było kontestowane przez najbardziej konserwatywne kręgi postfrankistowskich elit.
W uchwalonych przepisach nie znalazła się żadna ocena wojny domowej i czasów frankistowskich. Charakterystyczne, że opozycja uznała uchwalenie amnestii
za swój sukces, widząc w niej przede wszystkim gwarancję wolności i bezpieczeństwa dla bojowników antyfrankistowskiej lewicy, a nie bezkarności funkcjonariuszy
frankistowskiego państwa i aparatu przymusu. Pociągnięcie do odpowiedzialności
tych ostatnich wydawało się wówczas czymś całkowicie nierealnym. Znamienne,
że z amnestii wyłączono osoby skazane za czasów frankistowskich za cudzołóstwo,
aborcję i stosunki homoseksualne, co było trybutem złożonym Kościołowi i konserwatywnej obyczajowości czasów dyktatury. Z dobrodziejstw amnestii nie mogli
też w pełni skorzystać oficerowie z antyfrankistowskiego, konspiracyjnego Wojskowego Związku Demokratycznego, którzy co prawda opuścili więzienia, nie uzyskali
jednak prawa powrotu do armii. Pokazywało to siłę frankistowskiej generalicji, która
13
wciąż decydowała o obliczu wojska .
11
12
13

Vide SOTIROPOULOS 2007, s. 121–145; COSTA PINTO 2006, s. 173–204.
Vide m.in. RANZATO 2006; AGUILAR FERNÁNDEZ 2001, s. 100–102.
GIL GIL 2009, s. 51–53; AGUILAR FERNÁNDEZ 2008a, s. 291–300; HUMPREY 2014, s. 33–34.
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Bardzo powoli demokratyczna Hiszpania dokonywała również rehabilitacji (symbolicznej i materialnej) wszystkich ofiar frankizmu — ludzi walczących
w obronie Republiki i opozycjonistów wobec dyktatury. Dopiero w końcu lat siedemdziesiątych i w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych przyjętymi przez parlament ustawami i dekretami królewskimi przyznano żołnierzom i policjantom
emerytury za ich służbę w wojnie domowej po stronie Republiki, a także pomoc
lekarską i finansową wdowom i dzieciom poległych bądź zamordowanych z powodu
14
„działań i poglądów politycznych i związkowych” . W niewielkim tylko stopniu
przywracało to moralną równowagę, gdyż kombatanci ze strony frankistowskiej i ich
rodziny przez cały okres dyktatury korzystali z rozbudowanej pomocy socjalnej państwa, przywilejów pracowniczych, a także otoczeni byli państwowym kultem. To
ostatnie nie uległo przez dłuższy czas zmianie także po transformacji, mimo że przez
kilkanaście lat (1982–1996) rządziła partia socjalistyczna, której korzenie (a także
biografie wielu jej liderów) sięgały opozycji antyfrankistowskiej z czasów dyktatury,
a wcześniej Frontu Ludowego i pokonanej w wojnie domowej przez nacjonalistów
Republiki. Publiczna przestrzeń jeszcze przez co najmniej ćwierćwiecze po śmierci
Caudillo była zdominowana przez nazwy ulic i placów upamiętniające Franco, José
Antonio Primo de Riverę (założyciela faszystowskiej Falangi) i innych bohaterów
obozu narodowego, pomniki i mauzolea, z największym, będącym symbolem frankistowskiego triumfu, w Valle de los Caidos w górach w pobliżu Madrytu.
Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero na początku XXI w., a impulsem do tego
były oddolne inicjatywy społeczne, przede wszystkim poszukiwania i ekshumacje
szczątków ofiar „nacjonalistycznego” terroru. Podczas gdy zamordowani w czasie
wojny przez ugrupowania lewicowe zostali w większości po wojnie ekshumowani,
ponownie pochowani i uczczeni pomnikami, tysiące ofiar z drugiej strony nadal spoczywało w bezimiennych grobach, których lokalizacji często nawet nie znano. Znamienne, że pierwsze ekshumacje zaczęto przeprowadzać spontanicznie, bez żadnego
udziału władz, już pod koniec lat siedemdziesiątych, przerwano je jednak po puczu
pułkownika Tejero, obawiano się bowiem powrotu frankistów do władzy i represji
za udział w tego rodzaju działaniach. Lęk — część spuścizny kilku dziesięcioleci
dyktatury, a dla starszego pokolenia także wojny domowej — nie mógł całkowicie
15
ustąpić w ciągu zaledwie kilku lat transformacji demokratycznej .
EKSHUMACJE I USTAWA O PAMIĘCI HISTORYCZNEJ

Kolejna, tym razem znacznie większa fala ekshumacji rozpoczęła się w 2000 r. Jej
motorem byli członkowie rodzin zamordowanych albo po prostu lokalni aktywiści,
którzy zakładali stowarzyszenia i na własną rękę poszukiwali miejsc pochówku,
14
15
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na ogół bez żadnego wsparcia władz (włączyły się one dopiero w 2006 r.), a niekiedy przy ich niechęci wynikającej z lęku przed otwieraniem bolesnych i — jak się
16
wydawało przez poprzednich kilkanaście lat — na dobre już zamkniętych tematów .
W ekshumowanych grobach znajdowano od kilkunastu do nawet kilku tysięcy (jak
w Barranco del Carrizal w prowincji Granada) pomordowanych, a w sumie odkryto
17
szczątki kilkudziesięciu tysięcy ofiar . W 2006 r. działało już ok. 170 stowarzyszeń
oraz fundacji lokalnych i ogólnokrajowych zajmujących się poszukiwaniem grobów
ofiar wojny domowej i frankizmu, zabiegających o ich upamiętnienie. Najważniejsze
z nich to Stowarzyszenie na rzecz Odzyskania Pamięci Historycznej (Asociación por
la Recuperación de la Memoria Histórica — ARMH) oraz Forum na rzecz Pamięci
(Foro por la Memoria).
Działania oddolnych stowarzyszeń zajmujących się ofiarami wojny domowej
świadczyły o postępującej erozji „paktu milczenia” po mniej więcej ćwierćwieczu od
śmierci Franco czy wręcz o załamywaniu się mitu transición jako procesu opartego
na pojednaniu narodowym. Niezależny od władz ruch ekshumacyjny pokazywał,
że było to raczej przemilczenie losu ofiar i samego tematu represji frankistowskich
narzucone przez polityków po 1975 r. tej części społeczeństwa, która przez związki
rodzinne identyfikowała się z pokonanymi w wojnie domowej. Na początku lat
dwutysięcznych dochodziło do głosu nowe pokolenie Hiszpanów, nierespektujące
już ograniczeń narzuconych przez głównych aktorów transformacji. Ta zmiana
pokoleniowa nastąpiła także w łonie PSOE po porażce wyborczej w 1996 r. Felipe
Gonzáleza, który przewodził socjalistom jeszcze w czasach dyktatury, a następnie
współtworzył transición wraz z jej podejściem do przeszłości. Zastąpił go José Luis
Rodríguez Zapatero, który z historycznych rozliczeń uczynił jeden z najważniejszych
tematów i instrumentów zwalczania rządzącej prawicy. Wskazywał na frankistowskie korzenie Partii Ludowej i premiera José Marii Aznara (jego dziadek był frankistowskim ambasadorem, a ojciec falangistą i dyrektorem telewizji), sam natomiast
prezentował się jako spadkobierca Republiki i ofiar frankizmu oraz przypominał, że
jest wnukiem republikańskiego wojskowego zamordowanego przez nacjonalistów
za to, że nie przyłączył się do rebelii. Socjaliści zaczęli występować z inicjatywami
udzielenia przez państwo wsparcia ekshumacji, oficjalnego potępienia przewrotu
z lipca 1936 r., stworzenia instytucji historycznej dokumentującej wojnę domową
i dyktaturę frankistowską, a także przyznania odszkodowań więzionym i zmuszo18
nym do emigracji w czasach dyktatury . W pewnym sensie było to nadrabianie
historycznych zaniechań z czasów wcześniejszych, kilkunastoletnich rządów tej partii. Tematyka ta budziła coraz silniejsze społeczne emocje i szybko stała się jednym
z najważniejszych wątków debaty publicznej, a także politycznej polaryzacji.

16
17
18

Na temat ekshumacji SILVA 2005; ARMENGOU, BELIS 2004.
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Gdy PSOE odzyskała władzę, a Zapatero objął stanowisko premiera, swoje
inauguracyjne przemówienie zakończył nawiązaniem właśnie do postaci dziadka
rozstrzelanego w 1936 r., co było symbolicznym zerwaniem z wcześniejszą trady19
cją wyciszania tematu historycznych krzywd związanych z wojną domową . Swoją
„politykę historyczną” socjaliści wprowadzali w życie w bardzo konfrontacyjny sposób, wykorzystując problematykę wojny domowej i dyktatury do dyskredytowania
opozycyjnej Partii Ludowej. To podejście wywołało krytykę nawet ze strony starszej
generacji socjalistycznych przywódców, włącznie z Felipe Gonzálezem. Niektórzy
badacze wskazywali na podobieństwa między polityczną instrumentalizacją przeszłości w wydaniu Zapatero a „polityką historyczną” Prawa i Sprawiedliwości spra20
wującego mniej więcej w tym samym czasie (2005–2007) rządy w Polsce .
W czasie kampanii parlamentarnej w 2004 r. PSOE zapowiadała przyjęcie
ustawy przywracającej sprawiedliwość historyczną w odniesieniu do wojny domowej i frankizmu zarówno w wymiarze materialnym (odszkodowań), jak i symbolicznym (nazewnictwo ulic, pomniki, stosunek władz państwowych do najważniejszych
wydarzeń z przeszłości). Prace nad ustawą trwały aż trzy lata i budziły wiele emocji i kontrowersji, czego odzwierciedleniem były sprzeciwy Partii Ludowej wobec
wielu planowanych rozwiązań. Ostatecznie socjaliści zrezygnowali z części z nich,
m.in. z zamiaru anulowania wyroków orzeczonych przez frankistowskie sądy wobec
obrońców Republiki i przeciwników dyktatury, co dotyczyło dziesiątek tysięcy żyjących i zmarłych i było przez dużą część społeczeństwa traktowane jako oczywisty
krok w stronę najbardziej elementarnego zadośćuczynienia ofiarom. Sprzeciw płynął
jednak nie tylko ze strony politycznej prawicy o frankistowskich korzeniach, Kościoła
katolickiego, który krytykował przygotowywaną ustawę i przestrzegał przed dzieleniem społeczeństwa, lecz także hiszpańskiego świata prawniczego obawiającego się
21
chaosu prawnego w przypadku unieważnienia en bloc tysięcy wyroków .
Ustawa o pamięci historycznej (Ley de Memoria Histórica) została uchwalona
w grudniu 2007 r. przy niezmiennym sprzeciwie Partii Ludowej i otwartej krytyce
ze strony Kościoła, który w kontrze do niej zorganizował obchody beatyfikacji kilkuset duchownych zamordowanych w trakcie wojny domowej. Bardzo niewielka
przewaga głosów za ustawą (127 wobec 119 przeciw) pokazała, jak wciąż spornego
22
problemu dotyczyła .
Omawiana ustawa zwiększała odszkodowania dla ofiar frankizmu, a także emerytury, renty i pomoc medyczną dla prześladowanych i ich rodzin (wdów i dzieci).
Frankistowskie trybunały zostały uznane za działające bezprawnie (ilegitimos), a ich
wyroki za skrajnie niesprawiedliwe (radicalmente injustas). Te ostatnie nie zostały
jednak unieważnione, co było szeroko krytykowane przez rodziny ofiar, a także przez
19
20
21
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Amnesty International. Wprowadzono także ułatwienia w uzyskaniu obywatelstwa
hiszpańskiego dla byłych żołnierzy Brygad Międzynarodowych (co było możliwe
już od 1996 r.), a przede wszystkim dla potomków antyfrankistowskich emigrantów, z czego skorzystało ponad 100 tys. osób. Państwo zobowiązało się do pomocy
w ekshumacjach prowadzonych przez stowarzyszenia społeczne oraz do stworzenia
ogólnokrajowej mapy wszystkich mogił ofiar represji. Powołano również Centrum
Dokumentacyjne Pamięci Historycznej w Salamance, którego zadaniem miało być
gromadzenie i udostępnianie dokumentów dotyczących wojny domowej i frankizmu
oraz prowadzenie badań naukowych. Ponadto ustawa nakazywała usunięcie z przestrzeni publicznej symboli gloryfikujących frankizm. W wyniku prac utworzonych
na mocy ustawy komisji ekspertów w całej Hiszpanii zmieniono tysiące nazw ulic
i placów noszących imię Franco, Primo de Rivery czy innych postaci frankizmu albo
nawiązujących do wydarzeń z nim związanych. Z Madrytu usunięto ostatni pomnik
Caudillo, którego konna statua przetrwała przed Ministerstwem Pracy ponad trzydzieści lat po jego śmierci. W najważniejszym mauzoleum frankizmu, Valle de los
Caidos, zakazano organizowania spotkań o charakterze politycznym, co miało poło23
żyć kres zlotom pogrobowców dyktatury .
Ustawa o pamięci historycznej stanowiła najbardziej kompleksową próbę uregulowania problemu spuścizny wojny domowej i frankizmu. Z jednej strony wychodziła
naprzeciw nadziejom bardzo dużej części społeczeństwa, która oczekiwała zadośćuczynienia i historycznej sprawiedliwości, z drugiej — była niewątpliwie częścią polityki
PSOE, która, instrumentalizując przeszłość, starała się uderzać w swojego rywala na
prawicy i demaskować frankistowskie korzenie Partii Ludowej. Ta ostatnia po przejęciu władzy w 2011 r. radykalnie ograniczyła środki przeznaczone na realizację ustawy,
powołując się na konieczność oszczędności budżetowych w warunkach poważnego
24
kryzysu finansowego . Wszystko to pokazuje, jak trwałe okazały się podziały sięgające czasów wojny domowej, które w ciągu pierwszych dwóch dziesięcioleci po śmierci
Franco wydawały się przezwyciężone. W rzeczywistości tkwiły tuż pod powierzchnią
życia publicznego, by w sprzyjającym momencie przebić się do głównego nurtu polityki i społecznych dyskusji, a nawet na pewien czas je zdominować.
„SPRAWIEDLIWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA”
I PRÓBY PODWAŻENIA HISZPAŃSKIEJ AMNESTII

Kontrowersje, które wywoływał projekt anulowania wyroków frankistowskich trybunałów, pozwalają zrozumieć fiasko wszystkich prób odrzucenia (czy też „obejścia”)
23

Najobszerniejszym i najbardziej aktualnym opracowaniem na temat frankistowskich symboli
w przestrzeni publicznej jest analiza Bartłomieja Różyckiego: RÓŻYCKI 2017, s. 105–186; vide także:
GIL GIL 2009, s. 74–84.
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amnestii z 1977 r. i pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej sprawców choćby
niektórych przestępstw. Najpoważniejsza na to szansa pojawiła się wraz z zakończeniem okresu bezkarności wojskowych odpowiadających za zbrodnie dyktatur
w Chile i Argentynie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w czym paradoksalnie bardzo istotną rolę odegrał hiszpański wymiar sprawiedliwości. Rodziny
ofiar represji oraz obrońcy praw człowieka w tych dwóch krajach zderzali się z przeszkodą w postaci amnestii uchwalonych jeszcze za czasów rządów wojskowych bądź
narzuconych przez nich już po oddaniu władzy pod silną presją interwencji armii,
25
która mogłaby zagrozić istnieniu demokratycznych instytucji .
W celu ukrócenia bezkarności oprawców pozwy przeciwko nim składano
w sądach innych krajów, odwołując się do prawa międzynarodowego, a przede
wszystkim do precedensów i prawodawstwa dotyczących ścigania zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa, które nie podlegały przedawnieniu, a ich
ściganie nie było zastrzeżone dla wymiaru sprawiedliwości kraju, w którym zostały
popełnione. Precedensem był proces norymberski, a w latach dziewięćdziesiątych
powołanie trybunałów w Hadze i Aruszy do osądzenia zbrodni dokonanych w trakcie wojny domowej w byłej Jugosławii oraz w Rwandzie. Podstawą prawną były
przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych konwencje dotyczące zbrodni
ludobójstwa oraz tortur ratyfikowane przez większość państw i wprowadzone do ich
systemów prawnych, a także statuty prawne Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, wspomnianych trybunałów w Hadze i Aruszy oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego (z 1998 r.), w których zdefiniowano zbrodnię
26
przeciw ludzkości .
Paradoksalnie po śmierci Franco demokratyczna Hiszpania, która konsekwentnie unikała jakichkolwiek sądowych rozliczeń ze zbrodniami własnej dyktatury i wojny domowej, miała system prawny, który stwarzał wyjątkowo korzystne
warunki do składania pozwów przez grupy obywateli działające bez żadnego instytucjonalnego wsparcia. Sędzia śledczy w Hiszpanii dysponował uprawnieniami,
które w innych krajach są na ogół przypisane prokuratorom. Mógł zatem prowadzić
śledztwa, w ramach których gromadził dowody, i zwracać się samodzielnie o pomoc
prawną do instytucji w innych krajach. Hiszpańskie prawo wspierało oddolne inicjatywy obywateli (acción popular), których pozwy inicjowały postępowanie nie
na gruncie prawa cywilnego, a karnego, co obligatoryjnie angażowało państwowe
organy wymiaru sprawiedliwości. Osoby inicjujące procedurę sądową nie musiały
być nawet pokrzywdzonymi, a prawo złożenia pozwu miały również organizacje
27
pozarządowe, które stawały się stroną w postępowaniach .
Pierwszy taki pozew został złożony w 1996 r. przez hiszpańskiego prawnika, do
którego później przyłączyły się argentyńskie organizacje broniące praw człowieka.
25
26
27
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Dotyczył on zbrodni popełnionych w latach siedemdziesiątych przez argentyńskich wojskowych na kilkudziesięciu obywatelach Hiszpanii. Stopniowo dodawano
kolejne nazwiska ofiar niebędących obywatelami tego kraju, ale mających hiszpańskie pochodzenie, a ostatecznie na liście znalazły się tysiące Argentyńczyków, którzy
w ogóle nie mieli związków z Hiszpanią. Były to ofiary tortur, bezprawnego uwięzienia i porwań, zakwalifikowanych w pozwie jako zbrodnie ludobójstwa. Sprawa
została przydzielona — w drodze losowania — sędziemu Baltasarowi Garzónowi, co
miało zapewne decydujące znaczenie dla jej dalszych losów. Garzón był już wówczas najbardziej znanym hiszpańskim sędzią, swego rodzaju celebrytą, co wypominali mu jego wrogowie. Wsławił się bowiem bezpardonowymi działaniami wobec
podejrzanych i oskarżonych z ETA, ale także śledztwami przeciwko politykom partii
socjalistycznej, którzy inspirowali działania nielegalnych „szwadronów śmierci”
w łonie służb specjalnych zwalczających baskijskich terrorystów. Prowadził też
sprawy przeciwko politykom prawicy oskarżonym o korupcję i zyskał opinię nieustraszonego sędziego, któremu nie jest po drodze z żadną władzą i partią (chociaż
28
miał krótki epizod działalności w PSOE) .
Media nagłośniły podjęte przez Garzóna śledztwo, co skłoniło stowarzyszenie
hiszpańskich prawników do złożenia pozwu, tym razem dotyczącego zbrodni popełnionych na hiszpańskich obywatelach (m.in. duchownych) przez wojskowych po
zamachu stanu w Chile w 1973 r. Początkowo sprawa została powierzona innemu
sędziemu, ostatecznie trafiła jednak do Garzóna. W trakcie energicznie prowadzonego śledztwa udało mu się zebrać liczne dowody współpracy dyktatur argentyńskiej
i chilijskiej, a także służb bezpieczeństwa innych krajów Ameryki Łacińskiej w zwal29
czaniu lewicowej opozycji (tzw. Operacja Kondor) . Hiszpański sędzia wydał nakaz
aresztowania stu kilkudziesięciu argentyńskich wojskowych, zarówno członków
najwyższych władz, jak i bezpośrednich wykonawców zbrodni. W przypadku Chile
nakaz aresztowania zawierał kilkadziesiąt nazwisk, w tym samego byłego dyktatora
Augusto Pinocheta. Gdy ten we wrześniu 1998 r. przyjechał na leczenie do Londynu,
Garzón wystąpił do władz brytyjskich z wnioskiem o jego aresztowanie i ekstradycję. Oskarżył go o zlecenie porwania w Argentynie chilijskiego opozycjonisty, co
zakwalifikował jako zbrodnię ludobójstwa i terroryzmu (później dodanych zostało
kilkadziesiąt innych przypadków porwań i tortur).
Prawicowy hiszpański rząd José Marii Aznara dystansował się od wniosku
Garzóna, a jego zdecydowanym przeciwnikiem był przywódca socjalistów Felipe
González, który nie tylko wspierał w przeszłości uchwalenie w Hiszpanii amnestii,
lecz także, już później, doradzał argentyńskiej i chilijskiej lewicy, by zrezygnowały
30
z sądowego rozliczenia dyktatury w imię konsolidowania demokracji . Wniosek
Garzóna został podtrzymany przez sąd apelacyjny (Audiencia Nacional) w Madry28
29
30
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cie, który stwierdził, że amnestie wprowadzone w Chile i Argentynie nie mogą chronić sprawców przestępstw przed odpowiedzialnością przed sądami hiszpańskimi.
Zgodził się też z przyjętą przez Garzóna interpretacją zbrodni ludobójstwa, która
była szersza niż ta określona w konwencji ONZ z 1948 r., gdyż obejmowała nie tylko
prześladowania motywowane narodowo, rasowo i religijnie, lecz także zbrodnicze
31
działania skierowane przeciwko grupom politycznym .
Decyzja sądu apelacyjnego w Madrycie była dla zwolenników międzynarodowej
jurysdykcji wielkim sukcesem, po którym przyszedł kolejny — sąd brytyjski zgodził
się na ekstradycję Pinocheta do Hiszpanii. Do projektu postawienia chilijskiego dyktatora przed hiszpańskim sądem przychylnie odniosła się większość europejskich rzą32
dów, a także Parlament Europejski . Ekstradycja została jednak wstrzymana wskutek
złożonych przez prawników Pinocheta odwołań, a ostatecznie, po przeprowadzonych
w Londynie badaniach lekarskich, władze brytyjskie uznały, że stan zdrowia byłego
dyktatora uniemożliwia postawienie go przed sądem w Hiszpanii i ze względów
humanitarnych zgodziły się na jego powrót do domu. Pinochet, po spędzeniu kilkunastu miesięcy w areszcie domowym, odzyskał wolność i w marcu 2000 r. odleciał
z powrotem do Chile. Nic nie było już jednak takie samo jak przed jego zatrzymaniem
w Londynie. Władze Chile zapewniły rząd brytyjski i opinię międzynarodową, że
sędziwym byłym dyktatorem zajmie się rodzimy wymiar sprawiedliwości.
Działania hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości były początkiem końca bezkarności chilijskich, a następnie także argentyńskich sprawców, do tej pory chronionych przez amnestie uchwalone w obu krajach. Garzónowi udało się w 2005 r.
doprowadzić do skazania przez sąd hiszpański oficera marynarki argentyńskiej
Adolfo Scilingo, który uczestniczył w organizowaniu osławionych „lotów śmierci”,
podczas których argentyńskich opozycjonistów wyrzucano z samolotów do oceanu.
33
Został skazany na 640 lat więzienia . Paradoksem było nie tylko to, że hiszpański
sąd wydał wyrok na argentyńskiego obywatela za czyny popełnione poza terytorium
Hiszpanii i w ogromnej większości nie na obywatelach tego kraju, lecz także to,
że Scilingo był jednym z bardzo nielicznych argentyńskich sprawców, którzy sami
34
przyznali się do popełnionych zbrodni . Dowództwo argentyńskiej armii oskarżyło
go o kłamstwo, groziły mu konsekwencje sądowe, został ciężko pobity na ulicy
przez „nieznanych” sprawców i w trosce o swoje bezpieczeństwo sam wyjechał do
35
Hiszpanii, by wpaść prosto w ręce sędziego Garzóna .
W Chile zatrzymanie Pinocheta złamało tabu. W poprzednich latach wiele osób
i organizacji broniących praw człowieka składało w sądach wnioski o pociągnięcie
do odpowiedzialności eksdyktatora i innych odpowiedzialnych za zbrodnie, były
31
32
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one jednak konsekwentnie odrzucane w oparciu o amnestię uchwaloną przez woj36
skowych jeszcze w 1978 r. Teraz nastawienie się zmieniło. W 1999 r. przeprowadzono śledztwo i aresztowano wojskowych odpowiedzialnych za tzw. karawanę
śmierci, czyli całkowicie pozasądowe eliminowanie ludzi lewicy w całym Chile,
przeprowadzone na bezpośrednie polecenie Pinocheta w 1973 r. Podstawą prawną
tych działań było to, że ciała wielu ofiar odnaleziono już po 1978 r., czyli po uchwaleniu amnestii. Był to początek procesu, który ostatecznie zakończył bezkarność
wojskowych. W kolejnych latach przed sądem stanęło i zostało skazanych wielu
z nich, w większości przypadków za zbrodnie popełnione już po uchwaleniu amnestii bądź przed nią, ale wykrytych dopiero po jej wprowadzeniu wskutek późnego
odnalezienia ciał ofiar. W stan oskarżenia został postawiony także sam Pinochet.
Uchylono mu immunitet przysługujący jako dożywotniemu senatorowi, a nawet
umieszczono go w areszcie domowym. Ostatecznie sąd najwyższy uznał jednak,
że ze względu na postępującą demencję nie może on stanąć przed sądem. Tak czy
inaczej wizerunek Pinocheta został poważnie nadszarpnięty, zwłaszcza gdy obok
zarzutów odpowiedzialności za represje pojawiły się dowody na gromadzenie przez
niego na zagranicznych kontach bardzo wysokich, nielegalnie uzyskanych kwot.
Nie był to już ten sam polityk, który na początku lat dziewięćdziesiątych przekazywał władzę demokratycznemu rządowi, występując jako zbawca ojczyzny od
37
komunistycznego zagrożenia .
W Argentynie po oddaniu władzy przez wojskowych w 1983 r. doszło do skazania kilku najwyższych rangą generałów odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione
po zamachu stanu w roku 1976. W obliczu groźby kolejnego przewrotu ze strony
armii dalsze rozliczenia, które mogłyby objąć znacznie większą liczbę osób, w tym
niższych rangą oficerów, zostały jednak przerwane, co usankcjonowano prawnie
w 1987 r. Prezydent Carlos Menem po objęciu urzędu w roku 1989 amnestionował
nielicznych skazanych. Uwięzienie Pinocheta w Londynie także dla Argentyny okazało się katalizatorem zmian w praktyce działania sądów i w samym systemie prawnym, które doprowadziły do zakończenia bezkarności sprawców. Sądy nie odrzucały
już na wstępie wniosków rodzin i organizacji broniących praw człowieka, wszczynały
natomiast dochodzenia, w ramach których gromadzono dowody zbrodni i w wielu
przypadkach ustalano tożsamość sprawców. Początkowo, ze względu na prawo przyjęte w 1987 r., dochodzenia te nie mogły się kończyć postawieniem sprawców przed
wymiarem sprawiedliwości i ich skazaniem, stopniowo jednak, pod narastającym
naciskiem opinii publicznej, sądy zmieniały stanowisko. Najpierw zaczęto ścigać
odpowiedzialnych za zabieranie więzionym i mordowanym opozycjonistom dzieci,
których tożsamość zmieniano i wychowywano w rodzinach wojskowych. Następnym
krokiem było całkowite odrzucenie w 2001 r. przez sąd najwyższy regulacji z roku
1987, które uznano za niezgodne z prawem międzynarodowym i argentyńskim, co
36
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otworzyło drogę do ścigania sprawców wszystkich innych przestępstw uznanych za
38
zbrodnie przeciwko ludzkości .
Działania sędziego Garzóna cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i poparciem zdecydowanej większości hiszpańskiej opinii publicznej. W podobny sposób
przyjmowano przełamanie blokady w ściganiu zbrodni dyktatur w Chile i Argentynie — krajach tradycyjnie bliskich kulturowo Hiszpanii i połączonych z nią licznymi więzami rodzinnymi. W niej też znalazły schronienie tysiące politycznych
emigrantów, którzy musieli opuścić kraje rządzone przez wojskowych. Wszystko to
nie mogło nie doprowadzić do pojawienia się pytań o stosunek do zbrodni popełnionych w samej Hiszpanii. Wspomniał o tym sam prezydent Chile Eduardo Frei, gdy
publicznie przeciwstawiał się ekstradycji Pinocheta, kwestionując prawo hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości do zajmowania się przestępstwami popełnionymi
w innych państwach przy jednoczesnej całkowitej bezczynności w stosunku do tego,
39
co wydarzyło się na miejscu .
Paradoksalnie w Hiszpanii jako pierwsze do nowych interpretacji prawa odwołało się Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Ofiar Ludobójstwa w Paracuellos del
Jarama. W miejscowości tej w listopadzie i grudniu 1936 r. na polecenie republikańskich władz Madrytu rozstrzelano kilka tysięcy więźniów. Byli to głównie
oficerowie aresztowani po stłumieniu w stolicy lipcowego buntu, ale także wielu
polityków prawicowych i ludzi uważanych za zwolenników puczu wojskowego.
Egzekucje w Paracuellos hiszpańska prawica porównywała do Katynia — w obu
przypadkach zabijano strzałem w tył głowy. We wrześniu 1998 r. owo bliżej nieznane stowarzyszenie, założone przez ludzi związanych ze skrajnie prawicowymi,
postfrankistowskimi środowiskami, złożyło pozew sądowy przeciwko Santiago Carrillo, partii komunistycznej i partii socjalistycznej. Dwie ostatnie w 1936 r. miały
decydujący głos we władzach stolicy (rząd Republiki ewakuował się już wtedy do
Walencji w obliczu zagrożenia ze strony nacjonalistów), natomiast Carrillo był działaczem młodzieżówki komunistycznej współodpowiedzialnym za organy porządku
publicznego w Madrycie, a w latach siedemdziesiątych przywódcą Komunistycznej
Partii Hiszpanii i jednym z symboli transición. Pozew miał więc niewątpliwie charakter polityczny i jako taki został potraktowany przez sędziego Garzóna, do którego
sprawa trafiła. Odmówił on wszczęcia śledztwa, zarzucając skarżącym działanie
w „złej wierze” i „nadużycie prawa”. Stwierdził też, że zbrodnia w Paracuellos del
Jarama wydarzyła się przed wprowadzaniem do prawa międzynarodowego i hiszpańskiego pojęcia zbrodni ludobójstwa, że kwalifikacja taka nie może być stosowana
retroaktywnie, wreszcie że przestępstwa popełnione w 1936 r. są już przedaw40
nione, a ponadto objęte amnestią z 1977 r. Zwracano uwagę, że wykładnia ta stała
w sprzeczności z argumentacją wykorzystaną do ścigania zbrodni popełnionych
38
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przez dyktatury w Argentynie i Chile, a także użytą później do wszczęcia śledztwa
41
w sprawie zbrodni frankistowskich .
Wnioski o wszczęcie śledztw w sprawie zbrodni popełnionych przez nacjonalistów
w czasie wojny domowej i rządów Franco rodziny pomordowanych i stowarzyszenia
zajmujące się ekshumacjami zaczęły zgłaszać dopiero od 2006 r. Hiszpańska opinia
publiczna była już wtedy poinformowana o rozliczeniach sądowych w Chile i Argentynie oraz o roli, jaką odegrało w nich prawodawstwo międzynarodowe. Wskazywano,
że w przypadku osób „zaginionych”, których ani okoliczności śmierci, ani miejsce
pochówku nie są znane (co odnosiło się wciąż do większości ofiar frankistowskiego
terroru), ustawa o amnestii z 1977 r. nie ma zastosowania, gdyż może dotyczyć tylko
42
konkretnych czynów, znanych w momencie jej uchwalenia . Przypominało to argumentację stosowaną przy pierwszych próbach zakwestionowania amnestii w Chile.
Próbę podważenia prawomocności hiszpańskiej amnestii podjął ten sam sędzia
Baltasar Garzón, który wcześniej przyczynił się do przełamania blokady w ściganiu zbrodni chilijskich i argentyńskich wojskowych. W październiku 2008 r. rozpoczął on śledztwo na podstawie wniosków złożonych przez rodziny zamordowanych
i stowarzyszenia zajmujące się ekshumacjami, nakazał lokalnym władzom pomoc
w poszukiwaniu miejsc pochówku zaginionych oraz zapowiedział stworzenie ciała
(„grupy eksperckiej”), które miało się zająć ustalaniem faktów i okoliczności,
w jakich doszło do objętych śledztwem zdarzeń. Być może byłoby ono odpowiednikiem „komisji prawdy” powoływanych w innych krajach, gdzie podjęto wysiłek udokumentowania popełnionych w przeszłości zbrodni. Garzón przedstawił
rozbudowaną argumentację prawną wskazującą, że w przypadku „wymuszonych
zaginięć” zbrodnie nie podlegają przedawnieniu i — póki nie zostaną odnalezione
szczątki i wyjaśnione okoliczności — należy je traktować jako wciąż się dokonujące
a przez to nieobjęte amnestią z 1977 r. Zakwalifikował je jako zbrodnie przeciwko
ludzkości, będące częścią świadomie przyjętego planu eliminacji ludzi uważanych
za przeciwników politycznych. Odwoływał się zarówno do wprowadzonych do
hiszpańskich przepisów aktów prawa międzynarodowego, jak i do orzeczenia sądu
43
najwyższego w sprawie wspomnianego argentyńskiego oprawcy Scilingo . Opinię
publiczną zelektryzował nie tylko sam fakt podjęcia śledztwa jako absolutne novum
w dotychczasowej praktyce hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości, lecz także to,
że Garzón przystąpił do gromadzenia dokumentów formalnie potwierdzających zgon
Franco i kilkudziesięciu innych wojskowych i politycznych przywódców narodowej
Hiszpanii. Spodziewano się, że może to być wstęp do przeprowadzenia wielkiego
„historycznego” procesu, sędzia tłumaczył jednak, że są to kroki konieczne do praw44
nego uznania, że osób tych nie można już pociągnąć do odpowiedzialności .
41
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Działania podjęte przez sędziego Garzóna zostały zaledwie po kilku tygodniach
zablokowane przez jego własny sąd. Izba Karna Audiencia Nacional orzekła, że zaj45
mowanie się wspomnianymi zbrodniami nie leży w jej kompetencjach . Położyło
to kres jedynej poważnej próbie zajęcia się frankistowskimi zbrodniami przez sąd
demokratycznej Hiszpanii, a przy tym było zaledwie początkiem kłopotów samego
sędziego Garzóna. Kilka skrajnie prawicowych, neofrankistowskich organizacji
oskarżyło go o naruszenie prawa (m.in. ustawy o amnestii) i złożyło wnioski o usunięcie go z urzędu. Na czas wytoczonego mu procesu sądowego został zawieszony
w wykonywaniu obowiązków. Wywołało to wiele protestów i wyrazów solidarności
za granicą, a w samej Hiszpanii wśród środowisk zajmujących się ekshumacjami.
W trakcie procesu przed budynkiem sądu najwyższego poparcie dla oskarżonego
sędziego demonstrowali przedstawiciele stowarzyszeń pamięci historycznej i krewni
ofiar, trzymając ich powiększone fotografie. Wyrazy solidarności nie nadeszły jednak ani ze strony hiszpańskiego świata prawniczego, ani dwóch najważniejszych
partii. Garzóna traktowano jako osobę, której działania podważają jeden z fundamentów hiszpańskiej demokracji. W trakcie procesu przypominano, że dziesięć lat
wcześniej ten sam sędzia odrzucił wniosek o ściganie odpowiedzialnych za republikańską zbrodnię w Paracuellos de Jarama, powołując się na amnestię z 1977 r.,
a także niemożność zastosowania przepisów dotyczących ścigania ludobójstwa;
w przypadku zbrodni frankistowskich przyjął zupełnie przeciwną interpretację, co
46
miało dowodzić jego stronniczości i upolitycznienia .
Ostatecznie w lutym 2012 r. Garzón został uniewinniony, gdyż sąd uznał, że
47
nie działał z intencją naruszenia prawa . Nie mógł jednak wrócić do wykonywania
zawodu, ponieważ został uznany za winnego naruszenia prawa w równolegle toczącym się procesie, w którym oskarżono go o wydanie polecenia założenia nielegalnych podsłuchów biznesmenom podejrzewanym o korupcję i powiązanym z rządzącą
Partią Ludową. Sam Garzón uważał tę sprawę za zemstę hiszpańskiego establishmentu politycznego i prawniczego, który w ten sposób doprowadził do usunięcia go
48
ze stanu sędziowskiego (na jedenaście lat, co de facto oznaczało na zawsze) .
Niezależnie od tego, czy rzeczywiście tak było, faktem pozostaje, że w demokratycznej Hiszpanii na ławie oskarżonych nie zasiadł żaden ze sprawców zbrodni
z czasów wojny domowej i dyktatury, natomiast bardzo dotkliwe konsekwencje
poniósł jedyny sędzia, który chciał ten stan rzeczy zmienić. Sąd najwyższy, uniewinniając Garzóna w procesie dotyczącym wszczęcia przez niego śledztwa odnośnie do
frankistowskich zbrodni, jednocześnie potwierdził, że w mocy pozostaje amnestia
z roku 1977, a zbrodnie popełnione w latach trzydziestych i czterdziestych przedawniły się (po dwudziestu latach od ich popełnienia). Odrzucił też interpretację, że
45
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w przypadku „wymuszonych zaginięć” zbrodnia trwa aż do momentu odnalezienia
ciała. Całkowicie zamknięto więc drogę do sądowego rozliczenia zbrodni frankistowskich, a nawet wszczynania śledztw przez hiszpański wymiar sprawiedliwości.
Do położenia kresu bezkarności zbrodniarzy, zadośćuczynienia za wyrządzone
krzywdy i podjęcia rzetelnego rozrachunku z czasami wojny domowej i dyktatury
wielokrotnie wzywała Hiszpanię Organizacja Narodów Zjednoczonych. W 2009 r.
49
Rada Praw Człowieka ONZ wprost wezwała do uchylenia amnestii . Odpowiedzią
niezmiennie były zapewnienia władz hiszpańskich, że moralne i materialne zadośćuczynienie ofiarom dokonuje się na gruncie ustawy o pamięci historycznej, sprawa
ewentualnej odpowiedzialności karnej jest jednak definitywnie zamknięta przez
amnestię z 1977 r., uchwaloną przez parlament wybrany w demokratycznych wyborach. W roku 2013 do Hiszpanii przyjechali przedstawiciele grupy roboczej ONZ do
spraw wymuszonych zaginięć. Spotkali się z rodzinami ofiar, organizacjami zajmującymi się ekshumacjami i pamięcią historyczną oraz reprezentantami władz różnych
szczebli. Przedstawili także kompleksowy, bardzo krytyczny wobec władz Hiszpanii
raport na temat prawnego i historycznego rozrachunku ze zbrodniami popełnionymi
w czasie wojny domowej i dyktatury. Wymiarowi sprawiedliwości zarzucono blokowanie śledztw w oparciu o ustawę o amnestii oraz forsowanie stanowiska, że zbrodnie
uległy przedawnieniu. Wskazywano, że jest to niezgodne z przyjętymi przez Hiszpanię aktami prawnymi dotyczącymi zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa, a także z obowiązującą w prawie międzynarodowym wykładnią, że w przypadku
„wymuszonych zaginięć” trwają one aż do chwili odnalezienia szczątków. W rekomendacjach raportu wzywano do odejścia od amnestii z 1977 r. i rozpoczęcia śledztw
dotyczących wszystkich przypadków „wymuszonych zaginięć”, a także do udzielenia
pomocy prawnej organom wymiaru sprawiedliwości innych państw, które na gruncie prawa międzynarodowego zajmowały się zbrodniami popełnionymi w Hiszpanii
(w praktyce chodziło o Argentynę). Krytykowano, że ustawa o pamięci historycznej nie obligowała władz państwowych do przeprowadzania ekshumacji, a jedynie
do udzielenia pomocy rodzinom i stowarzyszeniom, jeżeli sformułowałyby wniosek
w tej sprawie. W praktyce taka pomoc zależała od nastawienia władz lokalnych, które
nie zawsze było przychylne. Wzywano do przywrócenia finansowania z budżetu państwa — de facto przerwanego w 2011 r. — celów wskazanych w ustawie o pamięci
historycznej, a także otwarcia archiwów, w których znajdowała się dokumentacja dotycząca czasów wojny i dyktatury. Dostęp do nich historyków, stowarzyszeń
50
i rodzin ofiar był utrudniony albo wręcz niemożliwy .
Misja ONZ w Hiszpanii i raport będący efektem jej prac odbiły się na świecie
szerokim echem, kładąc się cieniem na wizerunku transición i hiszpańskiej demo51
kracji w tak istotnej sferze jak sprawiedliwość historyczna i prawa człowieka . Nie
49
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pomogło z pewnością odrzucenie tez raportu przez przedstawiciela Hiszpanii przy
52
ONZ, który zarzucił jego autorom „zbytnie koncentrowanie się na przeszłości” .
Wobec całkowitej blokady rozliczeń sądowych w Hiszpanii osoby poszkodowane w czasach dyktatury, rodziny ofiar i stowarzyszenia zajmujące się pamięcią
historyczną zaczęły odwoływać się do wymiarów sprawiedliwości innych krajów,
przede wszystkim Argentyny. Była to próba swego rodzaju odwrócenia mechanizmu
wcześniej zainicjowanego w Hiszpanii przez sędziego Garzóna, który otworzył drogę
do ścigania zbrodni popełnionych przez dyktatury argentyńską i chilijską. Śledztwo
wszczęła sędzia Maria Servini de Cubría z Buenos Aires, która w 2013 r. wydała
nakaz aresztowania i ekstradycji z Hiszpanii do Argentyny czterech byłych policjantów oskarżonych o torturowanie więźniów politycznych. W następnym roku wystąpiła z wnioskiem o ekstradycję kolejnych dwudziestu osób, w tym ośmiu byłych
frankistowskich ministrów (m.in. spraw wewnętrznych i sprawiedliwości) oraz
sędziów. Uznała ich za odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwa nieulegające przedawnieniu i podlegające międzynarodowej jurysdykcji. Sędzia
Servini opierała się m.in. na zeznaniach składanych przez obywateli hiszpańskich
przed argentyńskimi organami ścigania, a także na dowodach z ekshumacji (w tym
nowych, przeprowadzanych na jej polecenie przez ARMH). Śledztwo obejmowało
cały okres od wybuchu rebelii w lipcu 1936 r. aż do pierwszych demokratycznych
wyborów w czerwcu 1977 r., koncentrowało się jednak na ostatniej fazie dyktatury,
kiedy swoje funkcje sprawowali oskarżeni. Sąd w Madrycie odrzucił jednak wnioski o ekstradycję, a władze hiszpańskie uchylały się od udzielenia pomocy prawnej
w prowadzonym śledztwie, za co zostały napiętnowane przez Wysokiego Komisarza
53
ONZ do spraw Praw Człowieka . Niezależnie od braku jak dotąd konkretnych rezultatów argentyńskiego śledztwa jego wszczęcie było tryumfem idei międzynarodowej
jurysdykcji, która przypominała o nierozliczonych zbrodniach, omijając blokadę
stworzoną przez amnestię i „pakt zapomnienia” z czasów transición.
*

Wśród krajów, które dokonały demontażu dyktatury, Hiszpania wyróżnia się całkowitym i konsekwentnym zaniechaniem jakichkolwiek rozliczeń sądowych zbrodni
popełnionych w okresie przed odbudową systemu demokratycznego. Nie ustanowiono w niej choćby — w przeciwieństwie do takich krajów jak Republika Południowej Afryki, Argentyna, Chile, Urugwaj i wiele innych — komisji prawdy, która
dokumentowałaby popełnione w przeszłości naruszenia praw człowieka i dawała
54
ich ofiarom przynajmniej moralne zadośćuczynienie . W Grecji i Portugalii, gdzie
rządy autorytarne upadły niemal w tym samym czasie co w Hiszpanii, doszło do procesów sądowych lub przynajmniej zakrojonej na szeroką skalę wymiany rządzących
52
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elit. Uchwalone po upadku dyktatur amnestie początkowo chroniły sprawców przestępstw politycznych również w Chile i Argentynie, później zostały jednak uchylone
w następstwie wewnętrznej presji społecznej, a także nacisków międzynarodowej
opinii publicznej i wymiarów sprawiedliwości innych krajów. Dlaczego zatem
w Hiszpanii sprawy potoczyły się zupełnie inaczej?
Wspomniano już o specyfice hiszpańskiej transformacji, która odbywała się na
drodze porozumienia sił starego porządku i opozycji, a w pierwszych, decydujących
latach znajdowała się pod pełną kontrolą starych elit. Rządy frankistowskie nie skończyły się ani w wyniku kompromitującej klęski wojskowej (jak w Grecji i Argentynie), ani wojskowego przewrotu wspieranego przez masy (Portugalia). W momencie
śmierci Franco Hiszpanie korzystali z owoców bezprecedensowego wzrostu gospodarczego poprzednich dziesięcioleci i w większości opowiadali się za utrzymaniem stanu
stabilizacji i bezpieczeństwa kosztem sprawiedliwości historycznej. Wciąż żywa była
pamięć hekatomby wojny domowej. Pod pewnymi względami sytuacja przypominała
tę z Chile z 1990 r., kiedy Pinochet oddawał władzę na określonych przez siebie warunkach, po okresie wzrostu dobrobytu i za świeżej pamięci o niedawnym krwawym konflikcie. Nawet jednak w tym przypadku widać wyraźnie różnice. Hiszpańska amnestia
z 1977 r. została uchwalona przez demokratycznie wybrany parlament i wsparta przez
wszystkie hiszpańskie ugrupowania polityczne, w przeciwieństwie do tej przyjętej
arbitralnie przez chilijską juntę w 1978 r. czy uchwalonej później w Argentynie przez
wojskowych tuż przed oddaniem przez nich władzy w roku 1983 i de facto ponownie
przez nich potwierdzonej w 1987 r. groźbą kolejnego przewrotu. W Hiszpanii zaniechanie rozliczeń sądowych cieszyło się znacznie szerszym społecznym konsensem
i nie było traktowane jako jednostronnie narzucone.
W Chile do uchylenia amnestii przyczynił się oddolny nacisk społeczny, wyrażający się przede wszystkim w składaniu przez ofiary, ich rodziny i organizacje praw
człowieka wniosków o ściganie zbrodniarzy. Początkowo były one odrzucane przez
sądy, które stopniowo zaczęły jednak wszczynać śledztwa i gromadzić dowody, co
z kolei wzmacniało nacisk społeczny, by zerwać z bezkarnością sprawców. W Hiszpanii oddolny ruch narodził się dopiero po upływie ćwierćwiecza od końca dyktatury, a jego głównym celem nie było ukaranie winnych, a odszukanie szczątków
ofiar. Inicjatywy rozpoczęcia rozliczeń sądowych pojawiły się jeszcze później i nie
55
miały tak szerokiego społecznego wsparcia jak w Chile czy Argentynie . Na pewno
znaczenie miało to, że gros frankistowskich zbrodni, inaczej niż w przypadku obu
krajów południowoamerykańskich, zostało popełnionych w stosunkowo odległej
przeszłości, a większość ich sprawców już nie żyła. Zwracano też uwagę na słabość hiszpańskiego społeczeństwa obywatelskiego po kilku dziesięcioleciach rządów autorytarnych (znacznie dłuższych niż w Chile i Argentynie), które pozostawiły
po sobie postawę obywatelskiej bierności i niski poziom samoorganizacji. Znacznie
bardziej konsekwentne i niewzruszone w obronie amnestii okazały się też hiszpań55
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skie sądy, które traktowały ją jako jeden z fundamentów porządku prawnego i systemu demokratycznego.
Mimo wszystko wraz z upływem czasu nastąpiły poważne zmiany w postrzeganiu
bezkarności sprawców, która była tak istotna dla budowania politycznego i społecznego konsensu w okresie transformacji demokratycznej. Nacisk społeczny w kwestii
rozpoczęcia rozliczeń sądowych paradoksalnie zaczął się nasilać dopiero po upływie
trzech dziesięcioleci od śmierci Franco, gdy hiszpańska demokracja już od dawna była
w pełni skonsolidowana i nie obawiano się żadnej autorytarnej recydywy. W takich
warunkach żądania historycznej sprawiedliwości nie niosły już zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilizacji. Znaczenie miała też sytuacja zewnętrzna, tzn. upowszechnianie się, poczynając od lat dziewięćdziesiątych, praktyki międzynarodowej jurysdykcji
w zakresie zbrodni przeciw ludzkości i przekonania, że nie mogą one ulec przedawnieniu. Zasada zaniechania rozliczeń sądowych po zakończeniu dyktatury jak dotąd
nie została w Hiszpanii uchylona, zmieniło się jednak pod tym względem postrzeganie
samej transición. Niegdyś była ona uważana — w samej Hiszpanii i na świecie — za
wręcz wzorcową ze względu na swój pokojowy, wynegocjowany charakter, ustanowienie stabilnej demokracji i pozytywne, długofalowe skutki dla rozwoju kraju. Dzisiaj coraz częściej, wciąż doceniając wymienione aspekty, dostrzega się także „szkielet
w szafie” — zaniechanie historycznej sprawiedliwości, co tylko w niewielkim stopniu
łagodzi ustawa o pamięci historycznej z 2007 r.
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Spanish settling of accounts with the Civil War and dictatorship
When it comes to the „third wave of democratisation” as defined by Samuel Huntington
Spain is an extreme example: a country in which the perpetrators of crimes committed during
the dictatorship were not brought to justice and in which the very topic of the crimes was
practically absent during the democratic transition. On the other hand, Spain is a model
example of a „late” return to the subject of accountability for the repression perpetrated
by its authoritarian government, a return which is the work of a new generation, a quarter
of a century after the death of the dictator and the dismantling of the regime he created.
The trauma associated with the memory of the bloody Civil War of 1936–1939 and mass
repression of the 1930s and 1940s proved to be so strong that no political party involved
in the democratic transformation after Franco’s death in 1975 demanded punishment
for the perpetrators; the parties even avoided raising this matter in public. What was also
important was the fact that democratic transformations in their first, decisive phase were
controlled by the post-Francoist elites. 1977 was marked by the adoption of an amnesty law
encompassing all political crimes; to this day the law blocks all attempts to bring to court cases
of crimes committed during the Civil War and the dictatorship. The matter was raised again
only after 2000, as a result of the work of a grassroots movement carrying out exhumations
of the victims of Francoist terror. This gave rise to a wave of public discussions and political
controversy concerning the assessment of the war, dictatorship and democratic transformation.
2007 saw the adoption of a historical remembrance law, which brought moral and financial
compensation for the defenders of the Republic in 1936–1939 and victims of Francoism.
However, attempts made since the adoption of the law to challenge the amnesty and start
bringing to justice some perpetrators of Francoist crimes have failed. Spain is criticised for
this by the United Nations and human rights organisations.
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Ograniczenia żeńskiej świętości królewskiej
we wczesnym średniowieczu*
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W ciągu ostatnich kilku dekad zarówno problem religijnej roli kobiet w rodach rządzących, jak i żeńskiej świętości są przedmiotem szerokich badań. W tym krótkim
eseju chciałbym podjąć jedno tylko zagadnienie, a mianowicie kwestię ograniczeń
i problemów związanych ze świętością żeńskich przedstawicielek dynastii rządzących w chrześcijaństwie łacińskim wcześniejszego średniowiecza, a mówiąc ściślej
— do końca XI w.
Jak postaram się pokazać, idea żeńskiej świętości królewskiej była ograniczona
na kilka różnych sposobów. Po pierwsze w pewnych wypadkach owa świętość była
związana wyłącznie z tymi kobietami należącymi do dynastii, które nie były królowymi. Wówczas natomiast, gdy to władczynie były czczone jako święte, powodem
czy uzasadnieniem uznania owej świętości było zwykle ich pobożne wdowieństwo,
męczeństwo czy nawet abdykacja z funkcji. W tekstach z epoki królewski status
kobiety jest przedstawiany nie jako element świętości, ale raczej przeszkoda w jej
osiągnięciu. Natomiast w sytuacjach, gdy obraz świętej był faktycznie związany
z pełnioną przez nią funkcją królewską, jej kult pozostawał zazwyczaj bardzo ograniczony, a czasami nawet praktycznie nie istniał.
W niniejszym tekście skupię się na świętości żeńskich przedstawicielek dynastii,
1
choć pewne paralele ze zjawiskiem świętości królów są oczywiste i narzucają się
same, stąd pojawią się także porównania. Jak zobaczymy jednak, świętość królowych wyrażała się zwykle w nieco inny sposób, napotykała też na inne niż w przypadku władców, a związane z królewskim statusem trudności. Jedną z różnic jest
* Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach
stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/S/HS3/00220.
1
Więcej na ten temat patrz: PAC 2016, s. 90–121 (passim).
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

440

GRZEGORZ PAC

geografia obu tych zjawisk. O ile fenomen świętych królów we wcześniejszym śre2
dniowieczu łączył się często z peryferiami chrześcijaństwa , o tyle tego rodzaju opinię trudno byłoby sformułować w odniesieniu do należących do dynastii rządzących
świętych kobiet. Niemniej żeńska świętość królewska także mogła być związana
z wczesnym etapem chrystianizacji, jak to było choćby w Anglii. Barbara Yorke,
analizując proces chrystianizacji królestw anglosaskich, zwróciła uwagę, że w każdym z nich w pewnym momencie pojawił się klasztor żeński, w którym mniszkami
były członkinie rodu królewskiego. Zjawisko to możemy obserwować niedługo po
zakończeniu innego, krótkotrwałego fenomenu, który pojawił się wkrótce po konwersji na chrześcijaństwo, a mianowicie przypadków władców abdykujących i wstę3
pujących do klasztorów czy udających się na pielgrzymkę . Ich celem — tłumaczy
Yorke — nie było życie monastyczne samo w sobie, a raczej osiągnięcie osobistej
świętości i potwierdzenie sakralnego statusu własnego rodu, niedyś gwarantowanego
przez pochodzenie od bogów. Władcy mogli jednak osiągnąć oba te cele, nie tracąc
swojej królewskiej pozycji, mianowicie jako fundatorzy klasztorów żeńskich, w których Bogu służyły członkinie panującej rodziny. W efekcie „księżniczki i owdowiałe
królowe [...] stały się najwyższymi rangą członkami domu królewskiego, akceptowalnymi dla ludzi Kościoła jako uczestnicy i przywódcy życia monastycznego,
a zarazem osoby demonstrujące sakralność królewskiego rodu poprzez osobistą
4
świętość” .
W wypadku królów mnichów chrześcijańska świętość, choć bez wątpienia
związana z sakralną charyzmą monarchów, wynikała nie z pełnienia przez nich kró5
lewskiego urzędu, ale wręcz przeciwnie — z jego porzucenia . To samo można
powiedzieć o królewskich córkach, które — zamiast zostać żonami władców —
wybierały czy raczej były wybierane do małżeństwa z Królem Niebieskim. Dodać
trzeba, że nie znamy z tego okresu żadnego bardziej sformalizowanego i osiągającego szerszą popularność kultu takiej księżniczki mniszki, choć już Beda wspominał świętość i cuda pochodzącej z Kentu Earcongoty, a także jej ciotki Etelburgi
(Æthelburg), córki władcy Wschodniej Anglii Anny; obie były konsekrowanymi
6
dziewicami we frankijskim opactwie Faremoutiers .
Dużą popularność zyskał już jednak kult siostry ostatniej z wymienionych —
Eteltrydy (Æthelthryth). W przeciwieństwie do obu wspomnianych wyżej kobiet
Eteltryda nie była panną, ale kobietą zamężną i to aż dwukrotnie. Wedle Bedy
w obu swoich małżeństwach zachowała jednak dziewictwo, aby wreszcie uzyskać od swojego drugiego męża, króla Nortumbrii Egfrita (Egfrith), pozwolenie
2

Cf. KLANICZAY 2002, s. 63.
YORKE 2003b, s. 30. Cf. YORKE 2003a, s. 243–257 (passim).
4
YORKE 2003b, s. 29–30 (cytat: s. 30).
5
Cf. KLANICZAY 2002, s. 79; FOLZ 1984, s. 70–71; HOFFMANN 1975, s. 16–18; STANCLIFFE 1983, s. 154–176 (passim).
6
Historia ecclesiastica 2005, III, 8, s. 52–58. Cf. RIDYARD 1988, s. 60–61.
3
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na przyjęcie mniszego welonu7. Eteltryda zatem, niczym królowie mnisi, zrezygnowała ze swojej królewskiej funkcji. To jednak nie wszystko: można właściwie
powiedzieć, że nigdy nie była naprawdę królową, ta jest bowiem — jak słusznie
8
zauważono — przede wszystkim żoną króla i matką królewskiego potomstwa .
Jak trafnie konkluduje Susan Ridyard, „być dwa razy mężatką i pozostać dziewicą
9
to jawne odrzucenie i naruszenie obowiązków królowej” . Tymczasem w wizji
Historia ecclesiastica i późniejszych tekstów poświęconych Eteltrydzie to właśnie
10
jej dziewictwo było kluczowe dla obrazu jej świętości ; sam Beda wychwalał je
w specjalnym hymnie, w którym pisał o jej prawdziwym Oblubieńcu — Chrystu11
sie, którego przedkładała nad innych .
Beda nie był tu oczywiście żadnym wyjątkiem. Jak zauważyli na temat czystości (choć w odniesieniu do nieco późniejszego okresu) Weinstein i Bell, w średniowieczu „żadna inna cnota [...] nie była tak zasadnicza dla zarówno przedstawiania,
12
jak i postrzegania świętego życia” . Nie może więc zaskakiwać, że właśnie aktywność seksualna była tym aspektem życia ludzi świeckich, także królów i królowych,
który stanowił szczególny problem dla hagiografów i potencjalnych czcicieli. Nie
przypadkiem też mamy do czynienia z całą grupą dziewiczych świętych dynastycznych. Poza Eteltrydą i Ryszardą, żoną Karola Grubego, której lokalny kult rozpoczął
13
się w wieku XI , mam tu na myśli dobrze znane przykłady świętych królewskich
czczonych później, takie jak cesarz Henyk II i jego żona Kunegunda czy Edward
Wyznawca; warto w tym kontekście wspomnieć także świętego arystokratę z X w.,
14
Gerarda z Aurillac .
Niemniej — przynajmniej w odniesieniu do wczesnośredniowiecznych świętych królewskich — problem czystości zdaje się istotniejszy w przypadku hagiografii kobiecej. Było tak z wielu powodów, choć w tym wypadku jako podstawowy
można by wskazać fakt, że właściwie wszyscy święci królowie czczeni w tym okresie (inaczej niż wymienieni przed chwilą królowie wyznawcy czczeni nieco póź15
niej) osiągnęli świętość poprzez męczeństwo . Natomiast niemal wszystkie kobiety
należące do dynastii rządzących czczono jako święte, które chwałę nieba osiągnęły
dzięki zasługom życia, stąd właśnie na nie kładziono większy nacisk. Waga kwestii
seksualnych w żeńskich vitae jest związana także z tym, że hagiografowie, opisując
kobiety, w znacznie większym stopniu skupiali się na sprawach domowych i rela7

Historia ecclesiastica 2005, IIII, 17, 1, s. 292.
Cf. MACLEAN 2017, s. 6; STAFFORD 1998, s. 127–134.
9
RIDYARD 1988, s. 82–83.
10
Cf. RIDYARD 1988, s. 53–56; THOMPSON, STEVENS 1988, zwł. s. 344–345.
11
Historia ecclesiastica 2005, IIII, 18, s. 303–308.
12
WEINSTEIN, BELL 1982, s. 73.
13
FOLZ 1992, s. 44–55.
14
Cf. PAC 2016, s. 103–106, 113–114, gdzie także dalsza literatura. Kunegundę pomijam w niniejszych rozważaniach, gdyż jej kult jest późniejszy.
15
Cf. PAC 2016, s. 90–121 (passim).
8
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cjach rodzinnych16. Przykładowo: o ile w wypadku św. Wacława żywoty wspominają
jego małżeństwo lub celibat — bo nie są w tej kwestii zgodne — jedynie marginal17
nie , o tyle w przypadku żywotów kobiet, których status matrymonialny określał
nie tylko całość ich działalności, ale nawet kategoryzował je jako święte, dzieląc na
dziewice i wdowy, było zupełnie inaczej. Wydaje się wreszcie — z przyczyn, których nie będę tu szerzej omawiał — że dziewictwo stanowiło ideał a zarazem punkt
odniesienia przede wszystkim, choć nie wyłącznie, dla żeńskiego życia religijnego
18
i świętości .
Wracając jednak do Eteltrydy, należy stwierdzić, że dla Bedy „istotą świętości
jego bohaterki było zachowanie virginitas i zastąpienie dążeń świeckich celami związanymi z życiem monastycznym, którą to zamianę dziewictwo symbolizuje, a zara19
zem pociąga za sobą” . Historia ecclesiastica podkreśla więc monastyczne praktyki
ascetyczne i pokorę byłej królowej, poczynając od tego, że jako mniszka nigdy nie
nosiła odzienia lnianego, a jedynie wełniane, ale notuje również, dla przykładu, jej
surowe posty. Stosunek Eteltrydy do spraw światowych dobrze ilustruje to, jak w kronice tłumaczy ona fizyczny ból, którego doświadczała za sprawą guza na szczęce
i szyi. Mówi mianowicie: „Wiem, że zasłużenie noszę na szyi ciężar mojej choroby,
20
bo pamiętam, że kiedy byłam młoda, nosiłam tam niepotrzebny ciężar biżuterii” .
W istocie określony ubiór i jedzenie w praktykach dewocyjnych to charakterystyczny rys hagiografii kobiecej dostrzeżony przez badaczy okresu nieco później21
szego . Trzeba pamiętać bowiem, że były to dla kobiet stosunkowo łatwo dostępne
narzędzia działania, a zarazem bardzo czułe wyznaczniki pozycji społecznej i jako
takie były wykorzystywane przez autorów hagiografii poświęconej świętym królowym. Możemy je znaleźć w chyba najpopularniejszej vita królewskiej damy, to jest
w Vita Radegundis Wenuncjusza Fortunata, powstałej wkrótce po śmierci bohaterki
22
w 587 r. Autor opisuje, że jako żona merowińskiego władcy Radegunda w tajemnicy pościła podczas królewskich uczt, zamiast mięsa zadowalając się samą tylko
soczewicą i fasolą, a gdy tylko zaczynało się śpiewanie liturgii godzin, pospiesznie
16

Cf. SMITH 1995, s. 26–28.
Cf. PAC 2016, s. 114; DEVOS 1963, s. 368–371 (passim); TŘEŠTÍK 1994, s. 39–46 (passim);
NASTALSKA-WIŚNICKA 2010, s. 214–215; KLANICZAY 2002, s. 103–104.
18
Więcej na ten temat w przygotowywanym przeze mnie tekście poświęconym postrzeganiu dziewictwa w dziesiątowiecznej Rzeszy.
19
RIDYARD 1988, s. 176.
20
„Scio certissime quia merito in collo pondus languoris porto, in quo iuuenculam me memini superuacua moniliorum pondera portare”, Historia ecclesiastica 2005, IIII, 17, 4, s. 300. Cf. RIDYARD
1988, s. 78–92; KLEIN 2006, s. 50.
21
Cf. przede wszystkim BYNUM 1987 (passim); ELLIOTT 1991, s. 279–308 (passim).
22
Skupiam się tu na niezwykle popularnym i mającym wyraźny wpływ na późniejszą hagiografię
żywocie pióra Wenuncjusza Fortunata, pomijam natomiast tekst autorstwa mniszki z klasztoru w Poitiers, Baudoniwi. O obu tekstach cf. np. GRAUS 1965, s. 407–410; CRISTINI 1991, s. 396–398;
SCHULENBURG 2001, s. 42–46.
17
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opuszała ucztę. Innym zaś razem w ogóle rezygnowała z posiłku, aby oddawać się
23
modlitwom, czym wywoływała gniew swojego męża . To ostatnie jest zrozumiałe,
jeśli pamiętamy, że spożywanie mięsa było oznaką wysokiej pozycji społecznej,
a królewskie uczty — ważnym elementem ostentacji, kluczowym dla budowania
więzi władcy z wyższą arystokracją. Z tego punktu widzenia postępowanie Rade24
gundy można było postrzegać jako świadectwo słabości jej małżonka .
Także kwestia wyglądu zewnętrznego i ubioru mogła być potencjalną przyczyną
spięć Radegundy z Chlotarem, ponieważ — aby zacytować Dyan Elliott — „przeciętnemu mężowi w żadnym razie nie był obojętny ubiór jego żony, jako że był to
25
jeden z najbardziej wyrazistych sygnałów dotyczących jego własnej pozycji” .
26
Tymczasem Radegunda, choć nosiła strój królewski , natychmiast oddawała instytucjom kościelnym na przyozdobienie ołtarzy te jego elementy, które pochwaliły jej
27
służki . Rezygnację z bogatych elementów stroju można postrzegać jako praktykowanie cnoty pokory, ale w żaden sposób nie pasowało to do obowiązków królowej,
których częścią było także uczestnictwo w królewskiej ostentacji męża.
Last but not least Wenancjusz Fortunat nie tylko opis małżeństwa swojej bohaterki z Chlotarem zaczął od historii o jej (nieudanej) ucieczce przed ślubem — czym
28
wpisał się w topos często spotykany w kobiecej hagiografii — lecz także zakończył go na opuszczeniu przez nią dworu i przyjęciu mniszego welonu, co de facto
29
rozwiązywało małżeńską więź . Żywot ten stanowi doskonały dowód słuszności
uwagi Laurenta Theisa, który — pisząc o hagiografii frankijskiej — stwierdził „nec
plus ultra świętości jest ucieczka od małżeństwa ludzkiego na rzecz małżeństwa
30
duchowego” .
Jak czytamy jednak w vita, jeszcze jako żona Radegudna przedkładała często
nocne modlitwy nad małżeńskie łoże, czym nie tylko gniewała króla, lecz także
31
powodowała, że na dworze mówiono, że król poślubił raczej mniszkę niż królową ;
trudno doprawdy o bardziej dobitne potwierdzenie, jaki model życia realizowała
wedle vita Radegunda. „Bardziej przebywała z Chrystusem niż towarzyszyła mężo32
wi” — pisze hagiograf i dodaje zdanie, które świetnie podsumowuje problem napięcia istniejącego między małżeństwem i byciem królową z jednej strony a mistycznym
23

Vita sanctae Radegundis 1888, 4, s. 366; 7, s. 367.
Cf. MICHALSKI 2004, s. 264–265.
25
ELLIOTT 1991, s. 279.
26
Vita sanctae Radegundis 1888, 6, s. 367; 13, s. 369.
27
Vita sanctae Radegundis 1888, 9, s. 368.
28
Vita sanctae Radegundis 1888, 2, s. 365. Topos ucieczki od małżeństwa cf. np. SCHULENBURG 1998, s. 147–155 oraz zwł. dla okresu merowińskiego: MCNAMARA 1985, s. 43–45.
29
Vita sanctae Radegundis 1888, 12, s. 368
30
THEIS 1976, s. 12.
31
„De qua regi dicebatur, habere se potius iugalem monacham quam reginam”, Vita sanctae
Radegundis 1888, 5, s. 367.
32
„Plus participata Christo, quam sociata coniugo”, Vita sanctae Radegundis 1888, 3, s. 366.
24

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

444

GRZEGORZ PAC

związkiem z Chrystusem i świętością z drugiej: „poślubiona więc ziemskiemu
władcy, lecz nie oddzielona od niebieskiego, gdy przyjęła świecką władzę, nakła33
niała wolę bardziej, niżby dozwalała na to godność” . Myślę, że w odniesieniu do
tych ostatnich słów — „plus quam permitteret dignitas”, nie jest nadużyciem interpretacja zaproponowana przez angielskich tłumaczy tekstu: „more than befitted her
34
royal status” — „bardziej niż przystoi to jej królewskiej pozycji”.
W ujęciu Wenuncjusza Fortunata, którego dzieło we wczesnym średniowieczu
zyskało sporą popularność, cała świętość królowej była zbudowana więc w opozycji do jej królewskiego statusu. Ten ostatni wydaje się raczej przeszkodą niż wsparciem w dążeniu do świętości. Wpisuje się to w obserwację Františka Grausa, który,
analizując hagiografię merowińską, wyraźnie pokazał, że w okresie tym idea świętości pozostawała pod tak przemożnym wpływem ideałów monastycznych i ducha
ascezy, że świętym władcą zostawało się nie dzięki godności królewskiej, ale mimo
35
niej . Uwaga ta odnosi się także do kobiet i to może w jeszcze większym stopniu, zważywszy, że za główny temat wczesnośredniowiecznej hagiografii kobiecej
36
uznać można — jak słusznie zwróciła uwagę Marta Cristini — pokorę i pokutę .
Jeśli królowa mogła zatem być lepszą kandydatką do świętości, to tylko dlatego,
że miała więcej do stracenia, a więc jej wyrzeczenie się tego świata było na swój
37
sposób znakomitsze .
Nie twierdzę, rzecz jasna, że nie mogła ona, właśnie dzięki swojej pozycji królowej, czynić dzieł miłosierdzia. Mogła przecież prowadzić działalność dobroczynną
na rzecz ubogich, wykupywać jeńców i — jak Radegunda — łagodzić męża, aby
38
zapewnić łaskę więźniom skazanym na śmierć . Tak jak przynależny władcy obowiązek zasądzania wyroków śmierci był dla hagiografów świętych królów ewident39
nym problemem , tak też opisana wyżej aktywność świętych królowych uchodziła
niewątpliwie za zasługę. Trzeba zauważyć jednak, że o ile w rzeczywistości nie
każdy mógł wstawiać się u króla za więźniami, a taka możliwość była świadectwem
wyjątkowego statusu królowej, o tyle czyniąc to, ta ostatnia używała w istocie — jak
zauważyła Jo Ann McNamara — swojej symbolicznej pozycji słabej kobiety, która
40
jako taka reprezentowała bezsilnych poddanych wobec swojego potężnego męża .
Występowanie w tej roli nie musiało się zatem kłócić z pokorą, przeciwnie — mogło
jeszcze bardziej podkreślać uniżenie.
33

„Nubit ergo terreno principi nec tamen separata coelesti, ac, dum sibi accessisset saecularis potestas, magis quam permitteret dignitas se plus inclinavit voluntas”, Vita sanctae Radegundis 1888, 3,
s. 366, 6–8.
34
Sainted Women 1993, s. 72.
35
GRAUS 1965, zwł. 431. Cf. NELSON 1973, s. 40.
36
CRISTINI 1991, s. 386.
37
RIDYARD 1988, s. 89.
38
Vita sanctae Radegundis 1888, 10, s 368.
39
PAC 2016, s. 110–112.
40
MCNAMARA 1996, s. 63.
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Inną możliwością zdobycia zasług w oczach Boga, którą dawała królowej jej
pozycja społeczna, było — podobnie jak w wypadku świętych królów — zostanie
41
fundatorką czy donatorką instytucji religijnych . Dla większości świętych królowych tego rodzaju działalność była jednak związana raczej z okresem wdowieństwa
niż małżeństwa, wtedy mogły bowiem one stosunkowo niezależnie dysponować
swoim majątkiem. Z tego rodzaju przypadkiem mamy do czynienia w Vita Baltildis
napisanej pod koniec wieku VII, a więc mniej więcej sto lat po Vita Radegundis
Wenuncjusza Fortunata. Jako główny temat tego utworu Robert Folz słusznie wskazał pokorę uwidaczniającą się w życiu Batyldy zwłaszcza przed ślubem, gdy była
42
niewolnicą na dworze majordoma, oraz pod koniec życia, kiedy to została mniszką .
Jak zauważył jednak badacz, w istocie także w okresie przed konwersją zakonną
43
bohaterka tekstu prezentowana jest jako mniszka żyjąca w świecie , mamy więc
do czynienia z ujęciem podobnym do tego ze znanego nam już Żywota Radegundy.
Jak czytamy w źródle, Batylda miłowała pokorę i starała się uciekać od wszelkich
czczych zaszczytów, pragnęła też „uniknąć ludzkiego łoża małżeńskiego, aby przez
44
to zasłużyć na duchowego i niebiańskiego Oblubieńca” . Jak zatem widać, także
małżeństwo zostało tu przedstawione w bardzo tradycyjnym ujęciu hagiograficznym.
Jednocześnie w omawianym żywocie możemy dostrzec nieco innego ducha,
zwłaszcza w obrazie wdowieństwa i regencji Batyldy. Działała ona wówczas jak
potężny władca: hojnie wspierała klasztory, uwalniała więźniów, a także podejmowała działania stricte polityczne, aby utrzymać pokój; wydaje się, że dla autora
45
tekstu jej polityczna aktywność była częścią świętości . Z tego punktu widzenia
46
Batylda jest znacznie bardziej świętą jako królowa niż np. Radegunda . Jednocześnie trzeba pamiętać, że przez długi czas jedynym śladem fama sanctitatis była
właśnie jej napisana niedługo po śmierci vita. Żywszy kult Batyldy zaczął się niewątpliwie tworzyć w Challes i Corbie, dwóch opactwach, które założyła, ale nawet
tam jest on trudny do uchwycenia przed wiekiem IX, a ściśle mówiąc — przed
translacją jej ciała w roku 833. Także potem ograniczał się on do północnej Francji, a nawet tam — poza wspomnianymi klasztorami, z którymi była związana za
47
życia — pozostawał mocno ograniczony . Powstała wówczas nowa wersja jej vita,
choć bardzo podobna do pierwotnej, napisana z myślą przede wszystkim o odbiorcy
48
z kręgu monastycznego . Podkreśla ona jeszcze bardziej temat czystości i niebiań41

O kulcie fundatorów cf. MICHAŁOWSKI 1984, s. 3–24 (passim).
FOLZ 1975, zwł. s. 370; SZADA 2015, s. 150–154.
43
FOLZ 1975, s. 370.
44
„Ipsa vero ut prudens et astuta virgo iam tunc honores vanos fugiens et humilitatem diligens,
temptabat, ut poterat, humanum devitare thorum, ut mereretur a spiritalem caelestemque pervenire
sponsum”, Vita sanctae Balthildis 1888, 3, s. 484–485.
45
Cf. FOLZ 1975, s. 369–371.
46
Cf. FOLZ 1975, s. 383.
47
Cf. FOLZ 1975, s. 375–377; FOLZ 1993, s. 39–43.
48
SANDERS 1982, s. 414–416.
42
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skiego oblubieństwa49, podczas gdy aktywność polityczna królowej straciła w niej
50
na znaczeniu . Nie tylko zatem kult królowej był bardzo ograniczony, lecz także,
gdy rzeczywiście się zaczął, sposób, w jaki ją prezentowano, stał się znacznie bliższy
ideałom monastycznym niż pierwotnie.
Szukając utworów hagiograficznych, w których królewski status bohaterki
stałby się integralną częścią świętości, trzeba by wskazać dwa żywoty Matyldy
Saskiej, matki Ottona I — starszy, powstały ok. 974 r., i młodszy, pochodzący
51
z około roku 1002 . Oba bazują na tekście Wenuncjusza Fortunata, zmiany wprowadzone w stosunku do tego wzoru są jednak niezwykle znaczące, co dotyczy zwłasz52
cza Vita posterior . Ogólnie rzecz ujmując, te elementy żywota Radegundy, które
prezentowały jej świętość w opozycji do statusu społecznego, zostały usunięte. Nie
znajdziemy więc w nim informacji o postach królowej, a oba żywoty podkreślają,
53
że Matylda nosiła zawsze bogate, królewskie stroje . Nawet opisy aktów pokory,
takich jak obmywanie nóg biedakom, choć zaczerpnięte wprost z Vita Radegundis,
w obu Vitae Mathildis zostały umieszczone gdzie indziej, a mianowicie w partiach
54
opisujących wdowieństwo bohaterki , a więc tradycyjny czas pokuty, w którym
tego rodzaju działania nie mogły już godzić w prestiż męża. Wyeliminowany został
również antymałżeński wydźwięk Żywota Radegudny — Matylda jest szczęśliwą
żoną, której mąż wspiera jej dobre dzieła i zgadza się na jakieś formy małżeńskiej
55
czystości . W przeciwieństwie do merowińskiej królowej władczyni saska nie tylko
nie rozwiązuje więzi małżeńskiej, aby udać się do klasztoru, ale nawet w okresie
wdowieństwa koncentruje się na komemoracji swojego męża, tak że okres ten można
56
postrzegać nawet jako swoiste przedłużenie małżeństwa .
Faktycznie mamy więc do czynienia ze świętą królową par excellance, co nie
znaczy wszelako, że owa świętość nie jest w ogóle problematyczna. Matyldzie
poświęcono — jak już wiemy — dwa żywoty, jako o świętej piszą o niej także
57
Widukind i Thietmar , wydaje się więc, że faktycznie była ona traktowana jako taka
49

Cf. SANDERS 1982, s. 424.
Cf. SANDERS, s. 411–428 (passim); SMITH 1995, s. 22, przypis 62.
51
CORBET 1986, s. 120–122, 156–158.
52
Tu rzecz przedstawiam skrótowo, bardziej szczegółowa analiza owych zmian vide: GRAUS
1965, s. 411; BORNSCHEUER 1968, s. 68–73; CORBET 1986, s. 120–234; PAC 2009b, s. 23–31 (passim); PAC 2011, s. 7–148 (passim).
53
„Virginalem propemodum, benefactis illius promerentibus, adquosierat palmam, nisi tantum secularibus vestium florescet ornamentis”, Vita Mathildis antiquior 1994, 9, s. 129; „In publico processit
ornata gemmis et serico, sed interius gerebat pretiosius ornamentum, cor acceptabile Deo”, Vita
Mathildis posterior 1994, 5, s. 154.
54
Cf. CORBET 1986, s. 191–193; CORBET 1993, zwł. s. 235; PAC 2009b, s. 28–29.
55
Cf. CORBET 1986, zwł. s. 181–207; PAC 2009b, s. 26–27, 30–31; PAC 2011, s. 52–60, 67–68.
56
Cf. CORBET 1986, s. 191–199; CORBET 1993, s. 234–239; PAC 2011, s. 118–121.
57
WIDUKUND Z KORBEI 1935, II, 36, s. 95; III, 12, s. 111; III, 74, s. 150; THIETMAR Z MERSEBURGA 1935, II, 10, s. 50–51; II, 18, s. 60–61. Cf. CORBET 1986, s. 35.
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zarówno przez dynastię ottońską, jak i w Nordhausen, klasztorze mniszek, w którym
powstały oba jej vitae. Tyle tylko, że nie towarzyszył temu praktycznie żaden realny
kult. Brak nam informacji o jej pośmiertnych cudach, o elewacji ciała czy translacji relikwii, nie znamy żadnego kościoła czy ołtarza pod jej wezwaniem, w kalen58
darzach próżno szukać jej wspomnienia . Wydaje się zatem, że poza wskazanym
wyżej, w istocie dość wąskim kręgiem Matylda nie doświadczała żadnej czci. Obraz
idealnej królowej, którego dostarczają nam żywoty, może przeto uchodzić za świetne
speculum reginae, nie posłużył jednak w zasadzie do spopularyzowania kultu. Można
powiedzieć, że Matylda Saska pozostała świętą tylko na papierze.
W przeciwieństwie do Matyldy niewątpliwym kultem cieszyła się jej synowa
Adelajda. Nie tylko jest ona w jedenastowiecznych tekstach określana terminem
59
sancta , lecz także Thietmar informuje nas, że w nagrodę za jej wierność Bóg
60
działał liczne cuda przy jej grobie . W połowie XI w. powstał też krótki liber
61
miraculorum , co było prawdopodobnie pierwszym krokiem do kanonizacji cesa62
rzowej, do której faktycznie doszło w roku 1097 . Mimo tego wszystkiego kult Adelajdy zawsze — jak podkreśla Giulia Barone — pozostawał lokalny, ograniczony do
63
Alzacji i ściśle związany z ufundowanym przez nią klasztorem . Mamy tu więc do
czynienia z problemem podobnym do tego, który obserwowaliśmy w odniesieniu do
kultu Batyldy.
Owa lokalność kultu to jednak nie jedyny kłopot związany z Adelajdą jako świętą
królową. Choć nawiedzający jej grób w opactwie w Selz postrzegali ją zapewne —
jak można przypuszczać — jako świętą małżonkę władcy, to odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście poświęcony jej tekst hagiograficzny, Epitaphium Adelheide
64
napisane w 1002 r. przez Odylona z Cluny , należy zaliczyć do żywotów świętych
królowych, nie jest łatwa. Tekst skupia się na wdowieństwie bohaterki, a jej dwa
małżeństwa wspomniane zostały jedynie marginalnie. Zarówno to, jak i całkowity
brak typowego dla hagiografii świeckich kobiet tematu cura domestica pokazuje, że
w istocie Epitaphium nie pasuje do tej grupy. I faktycznie — niezależna w swoich
politycznych działaniach Adelajda została tu przedstawiona bardziej jak władca niż
65
małżonka władcy, co przekonująco pokazał Patrick Corbet .
Polityczne znaczenie władczyni powinno się opierać bowiem — tak w każdym razie widzą to autorzy z epoki przedstawiający pozytywne przykłady takich
kobiet — na namawianiu małżonka do czynienia dobra i stąd motyw ten powtarza

58
59
60
61
62
63
64
65

Cf. FOLZ 1992, s. 64–65.
FOLZ 1992, s. 75.
THIETMAR Z MERSEBURGA 1935, IV, 43, s. 180–181.
Wunderbericht 1962.
PAULHART 1956, s. 65–67 (passim); CORBET 1986, s. 60–62; BARONE 1991, s. 439.
BARONE 1991, s. 445.
Epitaphium adelheide 1962.
CORBET 1986, s. 91–110, zwł. s. 108.
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się także w żywotach świętych władczyń. Co jednak zaskakujące nawet władczynie
spełniające tę funkcję w najlepszy możliwy sposób, a mianowicie nawracające swoich pogańskich mężów (a mamy tu do czynienia i z szerokim zjawiskiem, i z popu66
larnym toposem ), nie były w zasadzie w kręgu łacińskim czczone jako święte,
choć często towarzyszyła im opinia szczególnej pobożności. Za przykład służyć
może Dobrawa zapamiętana jako ta, która nawróciła Mieszka, i nazywana przez
67
Galla Anonima 150 lat po swej śmierci benedicta i christianissima ; takiej pamięci
o księżnej nie towarzyszył jednak — o ile wiemy — żaden kult czy bardziej sfor68
malizowane uznanie świętości . Podobnie Berta, katolicka żona pierwszego nawróconego władcy anglosaskiego, króla Kentu Etelberta (Æthelberht) — o której roli
69
w konwersji męża mówią nam liczne, także współczesne źródła — nie doczekała
70
się później właściwie żadnej czci . Nawet chyba najsłynniejsza z tej grupy Klo71
tylda, która skłoniła do katolicyzmu władcę Franków Chlotara , choć już swojej
72
wnuczce przedstawiana była jako przykład „domowego prozelityzmu” , cieszyła
się bardzo skromnym i dalece niestabilnym kultem, który zaczął się nie wcześniej
73
niż w X w., a więc 300 lat po jej śmierci .
Jedynym właściwie w tym kontekście wyjątkiem w kręgu łacińskiego chrze74
ścijaństwa była święta Ludmiła , której przypadek jest wszelako dość nietypowy;
trudno ją też traktować jako przykład nawracającej żony. Rzecz nie w tym nawet,
że w roli przekazującej chrześcijaństwo wystąpiła w stosunku do swego wnuka,
świętego Wacława, a nie męża, ponieważ sama była poganką i przyjęła chrzest
wespół z nim. Choć rola wychowawczyni świętego Wacława była niewątpliwie
dla kultu Ludmiły szczególnie istotna, to poświęcający jej wiele uwagi żywot, tzw.
75
Legenda Krystiana , podkreśla dodatkowo również jej praktyki religijne wpisujące

66

Cf. zwł. NOLTE 1995; SCHULENBURG 1998, s. 177–206; HOMZA 2002; NELSON 2007,
s. 95–107 (passim); PAC 2013, s. 39–82.
67
ANONIM, TZW. GALL 1952, I, 5–6, s. 15–16. Cf. PAC 2013, s. 57–82; BANASZKIEWICZ
2000, s. 85–93 (passim).
68
PAC 2013, s. 70–71; MICHAŁOWSKI 1985, s. 467.
69
Cf. SCHULENBURG 1998, s. 191–195; NOLTE 1995, s. 52–54, 101–112; NICHOLSON 1978,
s. 24–25.
70
Cf. DUNBAR 1904, s. 117.
71
Cf. zwł. SCHEIBELREITER 1997, s. 349–367 (passim); SCHULENBURG 2001, s. 180–190;
NOLTE, s. 72–86.
72
„Audisti, ava tua, domna bone memoriae Hrodehildis, qualiter in Francia venerit, quemodo domnum Hlodoveum ad legem catholicam adduxerit”, Epistolae Austrasicae, 8, s. 122. Cf. NELSON
2007, s. 99–100.
73
Cf. FOLZ 1993, s. 10–12; Folz 1975, s. 369.
74
O kulcie Ludmiły cf. przede wszystkim: PROFANOVÁ 1996; HLEDIKOVÁ 2006, s. 41–52
(passim); KUBÍN 2007, s. 631–648 (passim), s. 119.
75
Na temat dyskusji dotyczącej datacji i autorstwa tego tekstu patrz: KUŹMIUK-CIEKANOWSKA 2007, s. 11–52; KALHOUS 2015.
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się w znany nam już repertuar pobożności władczyń76. Istotne jest jednakże to, że
Ludmiła została w nim przedstawiona nie jako małżonka władcy, ale jako pobożna
wdowa, a jej umartwienia i dzieła miłosierdzia mają charakter pokuty za grzeszną,
77
pogańską młodość . Przede wszystkim jednak — i to jest tu najistotniejsze — Ludmiła była czczona jako męczennica, co — jak sądzę — zmienia meritum sprawy.
Mamy tu bowiem do czynienia ze zjawiskiem analogicznym do kultów królów chrystianizatorów, którzy nigdy — z wyjątkiem bodaj kanonizowanego w roku 1083 św.
Stefana Węgierskiego — nie byli oficjalnie czczeni, jeżeli nie doświadczyli męczeństwa. Nawet jeśli w niektórych przypadkach, np. norweskiego króla chrystianizatora Olafa Tryggvassona, w tekstach można odnaleźć pewne ślady fama sanctitatis,
78
to do przekroczenia granicy faktycznego kultu nigdy nie dochodziło . W wypadku
Dobrawy i innych żon nawracających swoich mężów pogan mówić możemy o zjawisku analogicznym.
Jeżeli więc szukać żeńskiego odpowiednika św. Stefana, a więc kobiety, która
została świętą nie pomimo bycia królową, ale jako królowa, a może nawet — dzięki
byciu królową, to — jak sądzę — wskazać by należało zmarłą pod koniec XI stule79
cia św. Małgorzatę Szkocką . Nie była ona męczennicą, a zważywszy, że wdową
pozostawała jedynie trzy dni, przyjąć należy, że to właśnie swojemu życiu w roli
małżonki króla zawdzięczała swoją świętość i kult, który rósł w ciągu stulecia po jej
80
śmierci . W poświęconej jej vita Małgorzata, niczym Matylda Saska, pokazywana
81
jest przede wszystkim jako dobra matka i żona, doradczyni swojego męża , która
troszczy się o pałac i choć wie, że „pod drogimi kamieniami i złotem jest niczym jak
tylko pyłem i prochem”, to ubiera się jednak w kosztowne i piękne stroje, „jak przy82
stoi królowej” . Jest też nie tylko oddaną pobożnym praktykom opiekunką ubogich,
83
84
sierot i więźniów , lecz także hojną donatorką instytucji kościelnych , a nawet na
swój sposób — zważywszy jej wysiłki na rzecz zastąpienia specyficznych obyczajów szkockiego Kościoła tymi uniwersalnymi, uważanymi rzecz jasna za właściwe
85
— chrystianizatorką .
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Cf. KUŹMIUK-CIEKANOWSKA 2007, s. 115–119.
Legenda Christiani 1978, 3, s. 26.
78
Cf. PAC 2016, zwł. s. 102–103.
79
O św. Małgorzacie Szkockiej Cf. HUNEYCUTT 1990, s. 81–97; WALL 1997, s. 27–38 (passim);
KEENE 2013.
80
Cf. KEENE 2013, s. 95–117.
81
Vita S. Margaretae 1868, III, s. 238; V, s. 240.
82
„Nam cum pretioso, ut reginam decebat, cultu indu ta procederet, omnia ornamenta velut altera
Esther mente calcavit, seque sub gemmis et auto nil aliud quam pulverem et cinerem consideravit”, Vita
s. Margaretae 1868, VII, s. 242.
83
Vita s. Margaretae 1868, VI, s. 240–241; IX–X, s. 245–249.
84
Vita s. Margaretae 1868, IV, s. 238–239.
85
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Można zatem stwierdzić, że zjawisko świętości kobiecej istotnie związanej z królewskością, a zarazem z szerszym kultem, pojawia się dość późno. Czy było ono
długotrwałe? Wydaje się, że nie. Porównując Małgorzatę z Elżbietą Węgierską, André
Vauchez zauważa, że ta ostatnia zamiast klasztorów ufundowała szpital, aby służyć
w nim ubogim i nawet nim jeszcze została wdową „tylko z pozoru żyła jak władczy86
ni” . Wiązało się to z typowym dla świeckiej pobożności z kręgu mendykanckiego
nowym duchem ascezy. Elżbieta znalazła zresztą, zwłaszcza w Europie Środkowej,
liczne grono naśladowczyń — władczyń, które oddawały się surowej pokucie i uniżały w dziełach miłosierdzia, ostentacyjnie odrzucały symbole swojego statusu, a niekiedy nawet, wybierając białe małżeństwo, odmawiały wypełniania podstawowych
87
obowiązków królewskiej małżonki . Paradoksalnie właśnie z tym nurtem związany
jest swoisty rozkwit zjawiska świętych władczyń, podczas gdy sama Elżbieta Węgierska była z pewnością najpopularniejszą świętą władczynią od czasów Radegundy.
Wracamy więc na koniec do motywu, który nieustannie towarzyszy naszym
rozważaniom, a mianowicie świętości wynikającej z odrzucenia swojej wysokiej
pozycji, a także powinności związanych z funkcją małżonki władcy. Krótko mówiąc,
wydaje się, że najlepszym sposobem, aby zostać świętą królową, jest być królową
w najmniejszym stopniu, w jakim to tylko możliwe.
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Limits of royal female sanctity in the Early Middle Ages
The article is a presentation of the problem of royal female sanctity and its limits in the Early
Middle Ages. The author points out that the image of saint women from dynastic circles
is in this period usually linked with the symbolic or actual rejection of the status of wife
of a ruler and the obligations this status entailed. Good examples of this are the Vita
Radegundis of Venantius Fortunatus or the Anglo-Saxon tradition of St Æthelthryth, both
showcasing what are in effect monastic ideals. Although examples to the contrary, such
as the lives of Mathilda, mother of Otto I, can also be found, their common feature is that
the belief in the sanctity of their heroines expressed in the texts, was not matched by an actual
popular cult. Not even Christian wives known for having converted their pagan husbands
(such as for example Polish duchess Dobrava), those seemingly perfect objects of cult, were
venerated. It seems that the only female saint in this period with a functioning cult that fully
integrated sanctity with queenship was Margaret of Scotland. As opposed to Radegund or
Elisabeth of Hungary, popular in the Early and High Middle Ages, respectively, Margaret
became a saint not in spite of being queen, but, to a certain extent at least, precisely as a queen
or even thanks to being one.
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A R T Y K U Ł Y R E C E N Z Y J N E, R E C E N Z J E,
N O T Y R E C E N Z Y J N E

KRZYSZTOF SKWIERCZYŃSKI
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Grzegorz VII i jego rewolucja
(na marginesie książki Glauco Marii Cantarelli, Gregorio VII,
Salerno Editrice, Roma 2018, ss. 354)
Arcybiskup bremeński Liemar, zawieszony w 1075 r. przez Grzegorza VII w sprawowaniu urzędu, nazwał papieża „niebezpiecznym człowiekiem” (periculosus
homo), który bezprawnie zajął tron św. Piotra, siał zamęt w Kościele, a nieposłusznych mu kapłanów pozbawiał bez sądu piastowanych godności. Ten „niebezpieczny
człowiek” z całą pewnością znajdował się w centrum wielkich przemian, które
zachodziły w Kościele w drugiej połowie wieku XI i na początku następnego stulecia. Przeobrażenia te nazywane są powszechnie w literaturze przedmiotu reformą
gregoriańską, chociaż coraz częściej termin ten brany jest w cudzysłów. Zmiany,
reformy, odnowa, restauracja czy — jak chcą niektórzy historycy — „rewolucja”
rozpoczęły się bowiem przed objęciem urzędu przez Hildebranda, który jako Grzegorz VII dał nazwę owemu kompleksowi przemian. Z całą pewnością polityka
Grzegorza VII wstrząsnęła jednak dotychczasowym porządkiem zachodniego świata
chrześcijańskiego, chociaż idee moralnej odnowy Kościoła pojawiły się wcześniej
i Grzegorz VII po prostu realizował postulaty swoich poprzedników na Stolicy Apostolskiej oraz innych reformatorów, jak Leon IX, Piotr Damiani, Humbert z Silva
Candida, Mikołaj II, Aleksander II czy Anzelm z Lukki.
Kontrowersje dotyczą nie tylko chronologii tzw. reformy gregoriańskiej, lecz
także przede wszystkim jej charakteru. Wydaje się bowiem, że burzliwy konflikt
polityczny między papieżem a władcą niemieckim Henrykiem IV był niezamierzony,
a ostrze reformy wymierzone było pierwotnie w wewnętrzne problemy Kościoła, jak
zepsucie moralne, rozpasania seksualne i kupczenie — nie tylko za pieniądze, lecz
także za przysługi i zobowiązania — kościelnymi godnościami. Grzegorz VII zdawał
sobie sprawę, że z tymi patologiami będzie można skutecznie walczyć jedynie wtedy,
gdy pełnia władzy zostanie skonsolidowana w rękach następcy św. Piotra. To właśnie
proces centralizacji wywoływał opór wśród hierarchów Kościołów lokalnych, głównie w Cesarstwie; konsekwencją był spór między regnum i sacerdotium. Innymi słowy
Grzegorz VII, w przeciwieństwie do kilku poprzedników, odniósł sukces, ponieważ
Digitalizacja
publikacji
finansowana
w CIX,
ramach
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PR ZEGLĄD
HISTORYCZNY,
TOM
2018,umowy
ZESZ. 3, 830/P-DUN/2018
ISSN 0033–2186
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

458

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

doprowadził do ostrego konfliktu. Obaj bohaterowie sporu byli detronizowani oraz
ekskomunikowani i chociaż Hildebrand umarł na wygnaniu, a Henrykowi IV udało
się doprowadzić do cesarskiej sakry i koronacji, to Kościół wyszedł jednak z przesilenia zwycięski i wzmocniony; przejął inicjatywę, czego pierwszym spektakularnym
1
efektem stały się wkrótce po śmierci Grzegorza VII wyprawy krzyżowe .
W roku 1965 jeden z najwybitniejszych mediewistów włoskich, Ovidio Capitani,
postawił w tytule swojego tekstu prowokacyjne pytanie, czy rzeczywiście możemy
mówić o okresie gregoriańskim w dziejach średniowiecznego Kościoła. Odpowiedź
historyka w powyższej kwestii streścić można w kilku słowach: tak, okres ten trwał
2
dokładnie między 1073 a 1085 r., czyli w czasie pontyfikatu Grzegorza VII . Od
tego przełomowego tekstu rozpoczął swoje rozważania Glauco Maria Cantarella.
Już umieszczone na okładce recenzowanej książki słowa, stanowiące swego rodzaju
podtytuł monografii, wskazują, jakie jest stanowisko bolońskiego badacza zarówno
wobec tez Capitaniego, jak i zamieszania terminologicznego, dotyczącego wielkiej
reformy Kościoła. Otóż Cantarella uznaje, że owych dwanaście lat pontyfikatu między 1073 a 1085 r. zrewolucjonizowało zarówno Kościół, jak i cały świat zachodniego chrześcijaństwa („Il papa che in soli dodici anni rivoluzionò la Chiesa e il
mondo occidentale”). Z tym skrótowym, ale jakże wymownym manifestem piszący
te słowa całkowicie się zgadza.
Omawiana książka jest już drugą próbą zmierzenia się bolońskiego mediewisty
z biografią Grzegorza VII. Kilkanaście lat temu została opublikowana biografia, która
nie miała bynajmniej na celu przybliżenia włoskiemu czytelnikowi ustaleń światowej mediewistyki dotyczących tzw. reformy gregoriańskiej, lecz była na wskroś
oryginalną próbą nakreślenia zarówno biografii intelektualnej papieża, jak i jego portretu psychologicznego; dodajmy, że w poprzednich biografiach Hildebranda prób
naszkicowania takiego portretu zabrakło. Cantarella dosyć selektywnie i oszczędnie
korzystał wówczas z „niewyczerpanej” (jest to sformułowanie wybitnego włoskiego
badacza Giuseppe Fornasariego, wyrażone w kontekście zarówno problematyki
związanej z wielką reformą Kościoła, jak i przyrastającą wciąż bibliografią) literatury przedmiotu, a swoją narrację przeprowadził dzięki dogłębnej, skrupulatnej,
mistrzowskiej wręcz analizie źródeł, a szczególnie papieskich listów adresowanych
do niezwykle licznej i różnorodnej grupy odbiorców. Właśnie dzięki zbadaniu kontekstu historycznego korespondencji, analizie języka papieskiej kancelarii oraz tzw.
dyktatu własnego Grzegorza VII portret papieża, w tym również jego portret psycho3
logiczny, mimo upływu lat wciąż zasługuje na uwagę i uznanie .
Recenzowaną książkę rozpoczyna „Wprowadzenie” (s. 7–9), w którym autor
podkreśla, że czas życia bohatera jego biografii to okres kształtowania się modelu
Kościoła katolickiego, który w swej istocie przetrwał do naszych czasów. To również
1
2
3

SKWIERCZYŃSKI 2016.
CAPITANI 1965.
CANTARELLA 2005; cf. SKWIERCZYŃSKI 2006.
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okres, w którym wskazać możemy korzenie nowoczesności, narodziny świata cywilizacji miast, uniwersytetów, biurokracji etc.
Książka składa się z trzech zasadniczych części: „Ildebrando di Soana” (s. 13–101),
„Gregorio VII” (s. 103–197) oraz „Gregorio VII e Enrico IV” (s. 199–305), a każda
z nich podzielona została na rozdziały i podrozdziały ułatwiające odszukanie interesujących treści. Nie jest to jednak klasyczny układ chronologiczny, tak jak recenzowana
monografia nie jest klasyczną biografią wielkiego człowieka. W części pierwszej młodość Hildebranda oraz jego publiczna, reformatorska działalność stały się bowiem dla
Cantarelli pretekstem do nakreślenia fascynującej panoramy usiłującego się reformować Kościoła, przy czym impulsy odnowy pochodziły zarówno od ludzi Kościoła, jak
i od kilku zatroskanych o los chrześcijaństwa cesarzy niemieckich. Narrację pierwszej
części rozpoczyna prolog zatytułowany... „La fine” (s. 13–19), czyli zwięzła analiza
ostatnich słów Grzegorza VII, wyartykułowanych na łożu śmierci w Salerno, gdzie
przebywał on po detronizacji i wygnaniu z Rzymu. Papież pełen goryczy miał powiedzieć, że umiera na tułaczce, ponieważ całe życie kochał sprawiedliwość, a nienawidził nieprawości. Ten sam lud rzymski, który najpierw przymusił Hildebranda do
przejęcia sterów Stolicy Apostolskiej (przypomnijmy, Grzegorz nie został wybrany
w sposób kanoniczny, co zresztą wypominali mu wielokrotnie członkowie niemieckiego episkopatu), również siłą papieża od tego steru oderwał. Bonizo z Sutri porównał
nawet papieża do Chrystusa, a Rzymian do Żydów, którzy zdradzili swojego pasterza.
Następnie historyk kreśli obraz papiestwa pierwszej połowy XI w., pozycję Rzymu
oraz rolę następców św. Piotra w świecie zachodnim. Nie zapomina przy tym o bardzo
ważnym nurcie reformatorskim, przyćmionym w czasach Grzegorza przez reformę
hierarchiczną, biskupią, mianowicie ruchu związanym z monastycyzmem i impulsami
odnowy wychodzącymi z opactw w Cluny i Gorze. Ze szczególną uwagą potraktowana
została w tej części książki działalność trzech wielkich poprzedników-reformatorów
Hildebranda na Stolicy Apostolskiej, to jest Leona IX, Mikołaja II oraz Aleksandra II.
Część drugą rozpoczyna rozdział dowcipnie zatytułowany „Gli esordi, o «May
I introduce Myself?»” (s. 103–114), co stanowi nawiązanie do postaci majora Thompsona, uosobienia brytyjskości, bohatera wydanej także po polsku humorystycznej powieści o przywarach Francuzów i Anglików pióra Pierre’a Daninosa. Tytuł
trafnie charakteryzuje następującą po nim partię rozważań dotyczących „debiutu”
Hildebranda jako Grzegorza VII i przeprowadzonej z rozmachem za pomocą korespondencji jego akcji informacyjnej o zmianie na Piotrowym tronie. Kierowane do
różnorakich odbiorców listy miały jednocześnie zapoczątkować współpracę adresatów i papieża w dziele odnowy Kościoła. Stolica Piotrowa po raz pierwszy w historii
wystąpiła z taką akcją — wręcz informacyjną i „promocyjną” ofensywą. Znamienne,
że wśród adresatów zabrakło Henryka IV; o swoich zamiarach i projektach papież
informował króla przy pomocy licznych pośredników. Część II biografii zamyka
się charakterystyką sytuacji politycznej po Canossie, kiedy obie strony konfliktu
nabierają sił i próbują zrozumieć, co tak naprawdę wydarzyło się w zamku Matyldy
Toskańskiej.
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Ewidentnie porozumienie zawarte pomiędzy królem niemieckim i papieżem
nie zażegnało konfliktu, zmobilizowało jedynie strony do ostatecznej rozprawy;
katastrofalnej dla Grzegorza VII rozgrywce poświęcona jest część III recenzowanej
książki. Historykom wiele trudności sprawia badanie pontyfikatu Grzegorza VII po
roku 1081. Wcześniejszy okres można śledzić niemal krok po kroku, usystematyzowana w Registrum korespondencja pozwala dokładnie przyjrzeć się zarówno kierunkom polityki papieża, priorytetom tejże polityki, jak i metodom jej prowadzenia. Po
1081 r. listy nie są już usystematyzowane, zostały jakby „wrzucone” do papieskiej
teczki w oczekiwaniu na lepsze czasy. Zmienia się także sposób prowadzenia narracji, dla której szkieletem wywodów jest właśnie korespondencja papieska; ustalenia
badacza siłą rzeczy muszą być mniej precyzyjne. Skupia się on natomiast na kilku
niezwykle istotnych tekstach, dogłębnie je analizując, jak np. słynnym liście-traktacie Grzegorza do Hermana z Metzu, w którym papież szczegółowo argumentował,
dlaczego mógł i powinien ekskomunikować Henryka IV. Dodajmy na marginesie,
że autor biografii doskonale wplata w tekst książki czasem nawet bardzo obszerne
fragmenty zarówno listów papieża, jak i innych źródeł, ale w taki sposób, że nie
zakłócają one toku narracji. Podobnie jak nie zaburzają opowieści o losach Hildebranda/Grzegorza obszerne dygresje dotyczące dziejów Hiszpanii w tym okresie czy
panowania Normanów w południowej Italii — wszystkie te wtręty z czasem okazują
się niezwykle cenne dla zrozumienia wywodów Cantarelli i jego pomysłów interpretacyjnych po wielokroć już wcześniej analizowanych przez wielu innych historyków
źródeł. To z pewnością jedna z najważniejszych zalet omawianej książki — jest ona
również klasyczną biografią, przeznaczoną nie tylko dla badaczy średniowiecza,
lecz także dla czytelników po prostu zainteresowanych dziejami średniowiecznego
Kościoła, a jednocześnie ma walor naukowej monografii pełnej frapujących hipotez
i inspirujących obserwacji.
Ostatni zachowany w Registrum list został skierowany w 1083 r. do Wilhelma
Zdobywcy; pełne gorzkich słów pismo jest swego rodzaju manifestem Grzegorza
dotyczącym godności urzędu biskupa, także pasterza Rzymu. To ostatnie zachowane
w ocalałej korespondencji słowa papieża, dalej Cantarella zmuszony był korzystać
już z innego rodzaju źródeł i po raz kolejny zmienić sposób narracji. Dzięki tej
bogatej korespondencji udało się bolońskiemu mediewiście stworzyć, w zasadniczej
części książki, fascynujący portret psychologiczny i intelektualny wielkiego reformatora, przy czym — podkreślmy to jeszcze raz — Cantarella nie powiela poprzedniej biografii Grzegorza VII swojego autorstwa.
Przebywając na wygnaniu w Salerno, papież nie zamierzał się poddawać. Na
zwołanym synodzie podtrzymał wszystkie swoje ekskomuniki, posyłał legatów, przekazując za ich pośrednictwem przesłanie (najpewniej wiernie słowa papieża utrwalił
w swojej Kronice Hugon z Flavigny), w którym analizował swoje położenie: oto
książęta świeccy i hierarchowie Kościoła powstali z niesłychanym okrucieństwem
przeciwko Chrystusowi i jego Apostołowi Piotrowi, aby zniszczyć chrześcijaństwo
i szerzyć herezję; Grzegorz deklaruje też, że zawsze walczył w obronie Kościoła
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i nie zamierza się nigdy poddać. Na początku 1085 r. zaczął jednak podupadać na
zdrowiu, przez pół roku umierał na niezidentyfikowaną przez historyków chorobę.
Jego śmierci miały towarzyszyć niewidzianej wcześniej gwałtowności burze i nawałnice, trzęsienie ziemi oraz zaćmienie słońca. Tak miała zareagować natura, natomiast
świat chrześcijański zadrżał i zatrząsł się już wcześniej: Bonizo z Sutri dziesięć lat
po brzemiennych wydarzeniach z 1076 r. pisał, że gdy rozeszła się wieść o ekskomunice króla, „universus noster Romanus orbis contremuit”.
W podsumowaniu („Dopo Gregorio VII”, s. 303–305) Cantarella słusznie
zauważa, że Grzegorz nie planował ani nawet nie przewidywał rewolucyjnych konsekwencji swojego pontyfikatu. Papież konsekwentnie szukał drogi do tego, by rządy
Stolicy Apostolskiej w Kościele powszechnym stawały się coraz bardziej efektywne
i skuteczne, a instrumenty zarządzania (synody, legacje, sądownictwo, prawo kanoniczne) podlegały niezbędnej, scentralizowanej kontroli. Ponadto Grzegorz, jak
zresztą sam wielokrotnie podkreślał w swoich listach, nie wymyślał nowych narzędzi władzy i nie kreował nowych postulatów, starał się jedynie, aby efektywne i skuteczne stały się idee, które dojrzewały wiele dziesięcioleci w czasie pontyfikatów
jego poprzedników. Do rewolucji doprowadził natomiast splot nieprzewidzianych
wydarzeń politycznych, konfliktów i ich konsekwencji. Podobnie jak nieprzewidywalne były w czasie rządów następnych papieży — Urbana II (1088–1099), Paschalisa II (1099–1118) i wreszcie Kaliksta II (1119–1124) — konsekwencje działań
Hildebranda. Jak trafnie zauważa Cantarella: w trakcie jego pontyfikatu, w okresie
dwunastu lat, jednego miesiąca i sześciu dni, zegar historii zaczął odmierzać czas
nowoczesności.
Na tzw. reformę gregoriańską i przede wszystkim na przyczyny jej sukcesu
patrzeć trzeba w szerszym kontekście zmian, nowych idei i „rewolucji” XI stulecia.
Wskazać tu możemy zarówno zjawiska natury gospodarczej, np. prawne i ekonomiczne wyodrębnianie się miast, narodziny komun, szeroko rozumiana transformacja feudalna, jak i politycznej — przede wszystkim ucieranie się i układanie na
nowo stosunków między regnum i sacerdotium. Dochodzą do tego istotne przeobrażenia społeczne, w tym wyodrębnianie się kleru jako osobnej warstwy oraz wzrost
poczucia indywidualności każdego człowieka jako odrębnego bytu stworzonego na
podobieństwo Boga. Nie można zapominać o głębokich przemianach obyczajowych
w zakresie etyki seksualnej, czyli stopniowym odchodzeniu od manichejskiej negacji cielesności i seksualności, akceptacji rozkoszy erotycznej jako danej przez Boga
oraz coraz głębszej niezgodzie i pojawieniu się restrykcyjnych zachowań wobec
wszelkich aktów seksualnych odbywanych poza małżeństwem i nieprowadzących do
prokreacji. Last but not least są głębokie i często wręcz epokowe zmiany związane
z pobożnością średniowiecznego chrześcijaństwa, a szczególnie nowe znaczenia,
które religijność XI stulecia nadała kultowi Chrystusa Człowieka oraz Najświętszej
Marii Panny. Panorama przeobrażeń stanie się jeszcze bogatsza, gdy przypomnimy
o zmianach w podejściu do prawa kanonicznego, co w następnym wieku zaowocuje m.in. odrodzeniem prawa rzymskiego. Innymi słowy rewolucyjny wiek XI to
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czas, kiedy nazywano i definiowano różne zjawiska oraz oceniano i wartościowano
różnorakie aspekty ludzkiego życia. Wówczas poszczególne grupy społeczeństwa
chrześcijańskiego coraz wyraźniej się wyodrębniały i określały swoje granice. Jednocześnie — co było efektem centralizacji i konsolidacji władzy Stolicy Apostolskiej
oraz generalnie umocnienia pozycji Kościoła — zachodnia christianitas zaczęła
budować swoją tożsamość nie przez pytanie „kim jesteśmy?”, lecz w opozycji do
żydów, muzułmanów, różnego rodzaju „innych” oraz „obcych”, stając się społeczeństwem coraz bardziej represyjnym.
W powyższym kontekście chciałbym wskazać na pewien niedostatek recenzowanej książki. Otóż — jak słusznie zauważył Cantarella — świat, który znamy, który
otacza współczesnego mieszkańca Europy, narodził się w stuleciu XI. Obraz „stulecia początków”, jak często w literaturze przedmiotu określa się XI w., jest bowiem
niepełny, jeśli nie weźmiemy pod uwagę kolejnej istotnej transformacji, którą autor
książki wspomina zaledwie na marginesie, pomijając także najważniejszą literaturę
4
przedmiotu . Najkrócej rzecz ujmując, w XI stuleciu społeczeństwo średniowieczne
przechodzi z etapu kultury oralnej do czasu kultury pisma. Transformacja ta odegrała niezwykle ważną rolę chociażby w trakcie wprowadzania postulatów reformy
Kościoła, w tym również w czasie tzw. walki cesarstwa z papiestwem o inwestyturę.
Wcześniej strony konfliktu rozwiązywały sporne kwestie dzięki rozmowom, pertraktacjom i rozciągniętemu w czasie ucieraniu się poglądów. W XI w. natomiast coraz
większą rolę w sytuacjach konfliktowych zaczęły odgrywać różnorakie traktaty,
liczne pisma polityczne, także postanowienia synodów i zbiory kanonów, a nawet
literatura hagiograficzna. Zasadnicze i stanowcze stanowisko stron sporu, utrwalone
na piśmie, często powtarzane i umacniane nową argumentacją, z całą pewnością
utrudniało rozmowy, musiało wręcz prowadzić do zaostrzenia konfliktu, zaogniało
go, zmierzało do definitywnych rozstrzygnięć na korzyść któregoś z obozów. Literatura polemiczna zaczęła stanowić podwaliny normatywnego sposobu rozwiązania
spraw spornych przez obóz zwycięski.
Cantarella, w porównaniu z poprzednikami, zdaje sobie oczywiście sprawę
z wyjątkowości piśmiennej aktywności Grzegorza VII, który — jak wspomniałem wyżej — rozpoczął swój pontyfikat od listownego przedstawienia się ważnym
osobistościom chrześcijańskiego świata i władcom. Do około połowy XI w. Stolica Apostolska nie wykazywała szczególnej inicjatywy w stosunkach z władcami
świeckimi oraz hierarchami i instytucjami kościelnymi, nie działała „spontanicznie”,
raczej reagowała na kierowane doń postulaty, o czym świadczy chociażby częsta
w papieskich dokumentach formuła „qui postulasti a nobis”. Przemiana papiestwa
z instytucji biernej w aktywnego, wykazującego się własną inicjatywą gracza nastąpiła w 1049 r., gdy rozpoczął swój pontyfikat Leon IX — pierwszy papież reformator. Z kolei Grzegorz VII był pierwszym papieżem średniowiecza, który prowadził
4

Wspomnijmy chociażby fundamentalne badania SUCHAN 1997; MELVE 2007; ostatnio BRIEF
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konsekwentnie niezwykle bogatą korespondencję — wystarczy porównać zachowane listy Grzegorza (Registrum Gregorii oraz Epistalae Vagantes) z korespondencją wszystkich jego poprzedników na tronie Piotrowym; ponadto utrzymywał on
kontakty nie z wybranymi monarchami, lecz kierował pisma do wszystkich władców europejskich, cesarza Konstantynopola, a nawet islamskiej Mauretanii. Moje
zastrzeżenia budzi jednak brak osadzenia tego bezprecedensowego bogactwa korespondencji w szerszym kontekście zmian społecznych długiego wieku XI.
Po polsku nie ukazała się dotychczas żadna naukowa biografia Grzegorza VII;
jedynie w serii Wielcy Ludzie Kościoła opublikowano skromnych rozmiarów książkę
5
pióra ks. Jana Kracika . Efektem niezwykle ożywionych badań nad tzw. reformą gregoriańską w drugiej połowie ubiegłego wieku były dwie ważne monografie poświęcone papieżowi rewolucjoniście: Herbert E.J. Cowdrey opublikował monumentalną
biografię Grzegorza VII, która stanowiła jednocześnie podsumowanie licznych
6
wcześniejszych badań angielskiego uczonego , natomiast niemiecko-amerykańska badaczka Uta-Renate Blumenthal nakreśliła biografię Hildebranda/Grzegorza
w kontekście jego aktywności formalno-prawnej, wykorzystując swoje kompetencje
7
w zakresie historii prawa kanonicznego oraz papieskiej działalności synodalnej . Jak
wspominałem wyżej, poprzednia biografia Grzegorza VII pióra Cantarelli mistrzowsko zarysowała portret psychologiczny papieża, natomiast recenzowana monografia
jest, moim zdaniem, najbardziej udaną próbą przedstawienia biografii reformatora na
tle zachodzących w XI w. licznych rewolucji i przeobrażeń. Należy w tym miejscu
zaapelować o polski przekład najnowszej książki bolońskiego mediewisty.
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SUCHAN 1997 = Monika Suchan, Königsherrschaft im Streit. Konfliktaustragung in der
Regierungszeit Heinrichs IV. zwischen Gewalt, Gespräch und Schriftlichkeit, Stuttgart
1997 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 42)
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WOJCIECH ZAROSA
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

O średniowiecznej przysiędze w związku z pracą Pawła
Rogowskiego Przysięga w średniowiecznym prawie polskim
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin 2016, ss. 234)
Problematykę średniowiecznej przysięgi rozpatrywano dotychczas w badaniach polskich głównie na gruncie historyczno-prawnym. Koncentrowano się na roli przysięgi
jako jednego ze środków dowodowych, kładąc tym samym nacisk na jej aspekt formalno-prawny i zastosowanie. Szczególnym zagadnieniem było stosowanie w śre1
dniowiecznej Polsce przysięgi na słońce .
W ostatniej dekadzie zainteresowanie problematyką przysięgi wśród polskich
historyków średniowiecza wyraźnie wzrosło. Oprócz ujęć tradycyjnych pojawiły się
prace pozwalające rozpatrywać tę problematykę nieco szerzej, w kontekście rytuału składania przysięgi, towarzyszących mu gestów oraz relacji między osobami ją
2
składającymi i odbierającymi . Można zaryzykować tezę, że rytuał był dopełnieniem
wypowiadanych podczas składania przysięgi słów, właśnie eksponując znaczenie
samego aktu i pozwalając osadzić go w ramach społecznej pamięci. Invocatio Dei,
które towarzyszyło składaniu przysięgi, umiejscawiało jej rytuał w sferze sacrum.
Stopień rozbudowania czynności związanych z przysięgą był w średniowieczu
zależny od kontekstu prawnego, religijnego i społecznego. Przysięgę na krzyż,
1

Wymieńmy tu sztandarowe prace: SEMKOWICZ 1916; SEMKOWICZ 1938; BOROWSKI 1926;
SZCZOTKA 1949; PROCHAZKA 1960; LESIŃSKI 1972; ZAREMSKA 1999. Warto wspomnieć także
prace, w których zagadnienie przysięgi wpisane zostało w szerszy kontekst tematyczny: SZCZUR 1999,
s. 75–78; DALEWSKI 1996, s. 172–177; DALEWSKI 1999, s. 31–43; KOSMAN 1999, s. 47–59; STARNAWSKA 2008, s. 405–414. Problematykę krzywoprzysięstwa w systematyce prawnej Kościoła poruszali: SYRYJCZYK 1991, s. 122–126; MYRCHA 1986, s. 43–80; SZAFRAŃSKI 1962, s. 91–138.
2
Spośród powstałych w ostatnim dziesięcioleciu prac do najważniejszych możemy zaliczyć: MONIUSZKO 2010, s. 361–372; DUDA, JÓŹWIAK 2014, s. 5–34; DUDA, JÓŹWIAK 2015; KOSTUCH,
WOJCIECHOWSKA 2014, s. 23–39; WOJCIECHOWSKA 2013a, s. 375–383; WOJCIECHOWSKA
2013b, s. 91–101; BUKOWSKI 2015, s. 789–804. Warto także wskazać na najnowsze badania koncentrujące się na istocie i zastosowaniu przysięgi wojskowej, vide Przysięga wojskowa 2016, gdzie znajdują się
także artykuły poświęcone problematyce przysięgi m.in. w czasach antycznych, średniowieczu i epoce
wczesnonowożytnej. Należy zwrócić też uwagę na najnowsze badania nad rytuałami miejskiego procesu
dowodowego, wśród których istotne miejsce zajmowała przysięga, vide MARCINIAK 2016, s. 149–176.
Niewielką wartość naukową przedstawia jedna z ostatnich prac poświęconych średniowiecznej przysiędze
na słońce, która powtarza w zasadzie wcześniejsze ustalenia badaczy, vide ROGOWSKI 2012, s. 191–202.
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Ewangelię czy relikwie świętych można rozpatrywać jako przejaw coraz wyraźniejszego wpływu symboliki chrześcijańskiej na zwyczaje prawne. Ponadto w tym
samym czasie funkcjonowały jeszcze przeżytki obrzędów tradycyjnych, głęboko
zakorzenionych w umysłach i wyobraźni. Z tego względu badania nad gestem oraz
sposobem składania przysięgi w średniowieczu wydają się niezwykle interesujące
zarówno ze względu na samą istotę aktu, jak i na stanowiące jego kontekst realia
kulturowe. Niewątpliwie kolejne prace poświęcone tej problematyce mogą przynieść
dalsze istotne ustalenia i przyczynić się do poszerzania wiedzy o zróżnicowanych
aspektach i znaczeniach aktu przysięgi w średniowieczu.
Ostatnio wspomnianym zagadnieniom publikację książkową, przygotowaną na
podstawie rozprawy doktorskiej, poświęcił Paweł Rogowski. Praca składa się z czterech rozdziałów, w których omówione zostały pojęcie i geneza oraz forma i funkcja
przysięgi, a także krzywoprzysięstwa. Jak zaznaczono we wstępie, celem opracowania była „próba przedstawienia instytucji przysięgi w sposób kompleksowy” (s. 13).
Wypada zgodzić się ze stwierdzeniem autora, że w polskiej historiografii odczuwalny jest brak prac traktujących poruszoną problematykę w sposób wyczerpujący.
Głównym zamysłem autora było ukazanie funkcjonowania przysięgi w prawie
polskim, rozumianym jako prawo świeckie: ziemskie, wiejskie i miejskie (s. 12).
Zasadnicza część pracy koncentruje się na funkcjonowaniu przysięgi w państwie
polskim. W niektórych partiach autor w sposób mniej lub bardziej uzasadniony
wykracza poza zadeklarowane w tytule ramy chronologiczne średniowiecza.
We wstępie autor postawił trzy zasadnicze hipotezy badawcze (s. 14–15), które
następnie sukcesywnie rozwijał w kolejnych częściach książki. Pierwsza z nich dotyczy pojęcia funkcjonującej w średniowieczu iuramentum corporale. Wbrew utrwalonemu poglądowi autor uznał ją nie za przysięgę własną, składaną osobiście przez
strony procesowe, lecz za tzw. przysięgę cielesną, której istota wyraża się poprzez
kontakt fizyczny (np. dotknięcie) z usankcjonowanym przedmiotem, np. krzyżem
czy Ewangelią. Druga z hipotez odnosi się do charakteru przysięgi koronacyjnej.
W tym przypadku autor zaobserwował pewną ewolucję. Początkowo przysięga była
bowiem raczej zwyczajem o charakterze symbolicznym, z czasem uzyskała jednak
wyraźną sankcję prawną, która wyrażała się w formule „Si non iurabis, non regnabis”. Do kwestii przysięgi koronacyjnej powrócimy jeszcze w dalszej części recenzji.
Trzecia hipoteza wiążę się z nierozstrzygniętą dotychczas w historiografii polskiej
kwestią stosowania przysięgi do utwierdzania i umacniania umów prawnych.
Recenzowana praca oparta jest na budzącym istotne obiekcje założeniu metodologicznym. Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że geneza przysięgi sięga światopoglądu animistycznego. W rezultacie za jedną z wiodących metod badawczych
autor przyjął metodę retrogresywną, a wraz z nią pogląd, że występowanie przysięgi
w „danym czasokresie” oznacza jej wcześniejsze funkcjonowanie w formie wręcz
tożsamej (s. 21). Pojawia się jednak pytanie, czy możliwe i zasadne jest wykorzystywanie takiej metody, by uzasadniać hipotezy badawcze dla zjawisk występujących
w tak długim i zróżnicowanym czasie, dzielącym „okres pierwotny” od średniowieDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
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cza? Czy trafny jest wniosek o niezmienności pojęcia przysięgi w tak długiej perspektywie chronologicznej? By znaleźć odpowiedź na te pytania, autor potraktował
animizm w sposób funkcjonalny, tzn. uznał, że wszelkie systemy religijne zawierają
w sobie cząstkę wierzeń pierwotnych — np. religie starożytne nie odbiegały od wierzeń pierwotnych, a religia „wczesnorzymska” była rodzajem „prymitywnego animizmu” (s. 24, 39–40). Animistyczna interpretacja przysięgi ma więc na celu próbę
uchwycenia genezy tego zjawiska oraz uzasadnienie poglądu o „najprawdopodobniej
zbieżnym” (s. 21) pojmowaniu przysięgi w czasach pierwotnych i w wiekach średnich. Jeśli nawet uznalibyśmy, że jej istota pozostała niezmieniona, musielibyśmy
zauważyć, że zmieniały się towarzyszące i konstytuujące ją cechy: rytuały, gesty,
werbalne formuły i deklaracje, inaczej wyglądał także kontekst społeczny, religijny
i prawny. Takich uogólnień można dokonywać w nieskończoność, pytanie tylko,
w jakim celu.
Uzasadnienia formułowanym hipotezom mają dostarczać wyniki badań prowadzonych w dwóch ubiegłych stuleciach przez etnografów i etnologów. Zastosowana
w rozprawie metoda retrogresywna okazuje się jednak bardzo często sposobem na
dosyć dowolne przekładanie materiału etnograficznego na chronologię, poprzez
przenoszenie wyników badań nad ludami o niskim poziomie cywilizacyjnym na
czasy prehistoryczne (s. 33–34). Trzeba jednak dodać, że odniesienia te dotyczą
w znacznej mierze rzeczy powszechnie wiadomych, m.in. roli sił przyrody czy zależności człowieka pierwotnego od środowiska naturalnego. Niekiedy jednak, w sposób
co najmniej zadziwiający, autor przywołuje opinie pozbawione najmniejszego sensu.
Świadczy o tym chociażby przytoczenie poglądu Edwarda E. Burrisa o niezdolności
człowieka pierwotnego do zdefiniowania świata z powodu jego ignorancji i niedostatecznego rozwoju mózgu (s. 33).
Dla zasadniczej części pracy, czyli zagadnienia przysięgi w polskim systemie
prawnym doby średniowiecza, niewiele wynika także z wniosków dotyczących
zależności między liczebnością plemion badanych przez etnologów w XIX i XX w.
a częstotliwością składania przez nie przysięgi oraz między wyznawanymi wierzeniami animistycznymi a faktem jej stosowania (s. 55–61).
Pogląd o animistycznym rodowodzie przysięgi z pewnością wydaje się uchodzić
w recenzowanej pracy za bardzo atrakcyjny pod względem poznawczym. Stwarza
on bowiem wrażenie uchwycenia genezy zjawiska, choć jednocześnie niesie ze sobą
ryzyko nadmiernych uproszczeń i uogólnień. Tego typu wnioski widzimy także we
fragmencie, który dotyczy powstania przysięgi u Słowian (s. 24–25). W niezbyt
jasny sposób autor stara się tutaj powiązać ze sobą kult sił przyrody, animizm oraz
konieczność składania przez Słowian przysięgi. Dalej zaś, w oparciu o przykłady
zaczerpnięte wyłącznie ze źródeł ruskich, stwierdza, że na ich podstawie wnioskować można w zakresie formy przysięgi wśród ogółu Słowian, w tym Polan, protoplastów Polaków, czego dowodem miała być spisana znacznie później Księga elbląska
(s. 25–26). Nie ma więc znaczenia zróżnicowany kontekst historyczny ani fakt, że
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we wspomnianym zwodzie prawa zwyczajowego zawarte były formuły przysiąg
składanych na krzyż.
Szkoda, że w recenzowanym tomie nie zwrócono najmniejszej nawet uwagi na
funkcjonowanie przysięgi w barbarzyńskich kodyfikacjach prawa doby wczesno3
średniowiecznej . Porównania między prawem germańskim a zwyczajami stosowanymi przez Słowian stwarzałyby o wiele większe możliwości niż doszukiwanie
się podobieństw za pomocą wnioskowania wstecznego. Można dodać, że w pracy
odczuwalny jest również brak odniesień do klasycznych badań dotyczących norma4
tywnych źródeł germańskich .
Znacznie większe znaczenie dla uchwycenia genezy przysięgi, a także zmian
zachodzących w jej pojmowaniu, mogą dostarczyć badania z zakresu lingwistyki
czy szerzej — etnolingwistyki kultury indoeuropejskiej. Analiza systemu językowego i pojęciowego Indoeuropejczyków prowadziła bowiem badaczy do wniosku,
że w obrębie tworzonej przez nich wspólnoty eksponowane były takie wartości,
jak wierność, zaufanie, szczerość i odpowiedzialność, co przejawiało się chociażby
5
w rozbudowanym zasobie słownictwa, którym określano akt składania przysięgi .
Wniosków interpretacyjnych mogą dostarczać także badania z zakresu lingwistyki
kognitywnej, akcentującej relacje między formalną strukturą warstwy językowej
a kulturą używającej danego języka społeczności. Prowadzono je również w odniesieniu do języków słowiańskich, co pozwoliło zaobserwować przemiany związane
z tradycyjnymi formułami przysiąg dokonujące się pod wpływem chrystianizacji,
gdy stare zwyczaje językowe musiały stopniowo ustępować pod wpływem nowych
warunków. Nie oznacza to jednak, że dawne pojęcia zostały wyparte, raczej należy
wskazać tu na modyfikację: np. przysięga na Peruna została zastąpiona chrześcijań6
ską wersją przysięgi na świętych .
Wróćmy jednak do recenzowanej rozprawy. Nie do utrzymania pozostaje teza
(s. 16–17) o braku nowatorskich badań nad problematyką przysięgi w literaturze
zagranicznej. W rezultacie rozprawę oparto prawie wyłącznie na badaniach prowadzonych jeszcze w XIX i pierwszej połowie XX w. Tymczasem już na etapie początkowej kwerendy bibliograficznej można wskazać szereg prac wyróżniających się
nowymi ujęciami, formułujących nowe wnioski i kolejne postulaty badawcze, które
7
powstały na gruncie nauki anglosaskiej, niemieckiej, francuskiej i innych .
3

Dla przykładu można wymienić chociażby Lex Baiuvariorum z VIII w., który zawiera szereg
wzmianek dotyczących przysięgi: MGH, LnG, X. 5, s. 271, 272, 274, 275, 360, 367, 368, 369, 379, 388,
394, 395, 400, 404, 410, 438, 446, 460, 461, 465, 472, 473.
4
MODZELEWSKI 2002, s. 47–71; MODZELEWSKI 2004, gdzie analizowane były ważne kwestie
dotyczące przysięgi w prawach barbarzyńskich. Tam też zestawiono ważniejszą literaturę przedmiotu.
5
DUMÉZIL 1943, s. 244; HEAUDRY 1992, s. 62–63; vide też najnowszą pracę: KOWALSKI,
s. 213–216.
6
GRKOVIĆ-MAJOR 2012, s. 8–26.
7
Zachodnioeuropejską literaturę przedmiotu zestawia powyżej wymieniona praca DUDA, JÓŹWIAK 2015, s. 260–267. W tym miejscu dodać można także kilka równie wartościowych prac. Z ujęć
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Pewne zastrzeżenia i uwagi można zgłosić także do układu oraz struktury omówienia poruszanych problemów. W niektórych partiach praca ma charakter zdecydowanie
ahistoryczny. Tak jest w przypadku omawiania funkcjonowania przysięgi w starożytnych systemach prawnych w rozdziale pierwszym (s. 61–82). Niezrozumiałe jest,
dlaczego za „zabieg celowy” (s. 18) uznano analizę przysięgi niejako w odwróconej
kolejności — od prawa rzymskiego, poprzez prawodawstwo greckie, do egipskiego.
Należy jednak zaznaczyć, że z punktu widzenia przedmiotu rozprawy bardziej stosowne
wydawałoby się eksponowanie prawa rzymskiego i powiązanie go w sposób bezpośredni z główną częścią pracy. Wątpliwości wywołuje budowanie narracji na podstawie
współczesnych dokumentów i magisterium Kościoła. W pracy o średniowiecznej przysiędze znalazły się bowiem odniesienia do Katechizmu Kościoła Katolickiego z 1994 r.
oraz aktualnie obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego (s. 24, 130), gdy właściwe byłoby przeanalizowanie funkcjonujących w średniowieczu zbiorów prawa kano8
nicznego, w szczególności zaś Dekretu Gracjana oraz Dekretałów Grzegorza IX .
Wielki niedosyt pozostawia lektura rozdziału II, w którym poza nielicznymi
wzmiankami (s. 116–121) pominięto analizę przysięgi na krzyż i Ewangelię. Błędnym jest przy tym założenie dotyczące przysięgi na krzyż, że występować ona
miała głównie „w stosunkach dyplomatycznych” i jako środek uwierzytelniający
przywileje „pomiędzy szlachtą i duchowieństwem” (s. 116). Przysięga na krzyż
była bowiem najczęściej występującym rodzajem przysięgi w procesie sądowym,
choć należy zaznaczyć, że w świetle lakonicznych w swym przekazie źródeł (głów9
nie rot sądowych) zjawisko to jest często trudno uchwytne. Obok formuł : „Tako mi
ogólnych można wymienić m.in. HAHN 2004, koncentrującą się na biblijnym i teologicznym aspekcie
funkcjonowania przysięgi wśród katolików i protestantów. Oprócz tego wspomnieć należy prace HUGHES 1998 i HUGHES 2006 podejmujące problematykę przysięgi w kontekście językowym. O przysiędze urzędników miejskich w piętnastowiecznej Flandrii: VON LEEUWEN 2005, s. 185–210. Na
uwagę zasługuje także praca włoskiego badacza PRODI 1992, w której rozważania koncentrują się
wokół politycznego znaczenia przysięgi, szczególnie interesujący jest zaś ustęp poświęcony przysiędze
w dobie reformy gregoriańskiej. Warto przytoczyć także ostatnie badania, których efektem jest praca
o przysiędze w średniowiecznym postępowaniu kanonicznym: FIORI 2013. Oprócz niemieckojęzycznych prac uwzględnianych w: DUDA, JÓŹWIAK 2015 dodać można m.in.: SCHMIDT-WIEGAND
1997, s. 55–90; LUBICH 2010, s. 413–442; BECHER 1993; BECHER 2009, s. 163–188. Duże uznanie
temat przysięgi zdobył sobie w mediewistyce francuskiej, gdzie cyklicznie odbywają się konferencje
i sympozja poświęcone tej problematyce. Do znanych już prac można dodać także m.in SANTAMARIA 2014, s. 83–101. Można przywołać również prace badacza czeskiego: NODL 2012, s. 433–442.
Wymienione pozycje stanowią jedynie przykład i nie wyczerpują obfitej literatury przedmiotu. Z pewnością dalsza kwerenda może przynieść jeszcze szereg wartościowych tytułów poświęconych wielu
różnym aspektom związanym z średniowieczną przysięgą.
8
W Dekretałach Grzegorza IX znajduje się osobny rozdział poświęcony przysiędze, vide C. 1–36,
X, II, 24.
9
Na użytek niniejszych rozważań ograniczono się do wybiórczej analizy księgi sądowej kaliskiej
z lat 1400–1409; KZK 1991. Badania w tym zakresie należałoby rozszerzyć także na inne zachowane
księgi, chociaż można zauważyć zasadnicze podobieństwo w zakresie charakteru zapisywanych formuł.
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pomóż Bóg i święty krzyż” lub „Tako mi pomóż Bóg i święty +”10 czy „Ita me Deus
11
adiuvet ad sanctam Crux” , występują także zapisy skrócone: „Tako mi pomóż
12
13
Bóg etc.” , „Jako to świadczymy” , „Jakom przy tym był” lub „Jakośmy przy tym
14
byli” i inne. Wynikało to zapewne z tego, że zazwyczaj pisarze opuszczali początkową część roty, skupiając się jedynie na wartościowym z punktu widzenia sądu
15
wyznaniu przysięgającego . W procesie ziemskim występowały także przysięgi na
Ewangelię. Jak wynika z zapisów, przysięgę taką składały osoby duchowne. Ich roty
w formie zanotowanej przez pisarzy sądowych brzmiały m.in: „Tak mi Bóg dopo16
móż et Sanctum Evangelium” lub „Tak mi Bóg dopomóż ad Sanctum Evangelium
17
18
sacerdos” oraz „Tak mi pomóż Bóg i Święta Ewangelia” . Jak już wspomniano,
zagadnienia przysięgi na krzyż i Ewangelię nie doczekały się w recenzowanej pracy
należytego uwzględnienia, choć spotykane były o wiele częściej niż przysięga na
słońce. Tej ostatniej poświęcone zostało o wiele więcej miejsca, mimo że zwyczaj
ten w Polsce średniowiecznej miał raczej charakter reliktu czasów przedchrześcijańskich. Brak stosownych proporcji w ujęciu problematyki doprowadził do zniekształcenia obrazu stanu rzeczywistego, który wyłania się m.in. z uwzględnianych
w dysertacji ksiąg sądowych.
Do wywodów w niektórych partiach recenzowanej rozprawy należałoby
także przeprowadzić nieco solidniejszą kwerendę źródłową. Mimo że we wstępie
(s. 12–13) za przedmiot badań uznano także prawo miejskie, właściwie nie odniesiono się w żaden sposób do zagadnienia stosowania przysięgi w systemie prawnym
miast. Pominięto analizę bogatego materiału, którego mogą dostarczać choćby księgi
miejskie. Właściwie poza zwodami prawa magdeburskiego Mikołaja Jaskiera, Pawła
Szczerbica oraz Bartłomieja Groickiego brak jest odniesień do innych źródeł miejskiej praktyki sądowej. Można zauważyć, że cennych informacji w zakresie stosowania przysięgi w miejskim systemie prawnym dostarczać mogą także zbiory pouczeń
(ortyli), wydawanych początkowo w Magdeburgu, następnie zaś przez rodzime sądy
19
wyższe prawa niemieckiego . Znaczenie tego typu źródeł podnosi fakt ich praktycz10

KZK 1991, np. nr. 42, 123, 215, 424, 428, 431, 441, 1105.
KZK 1991, nr 437.
12
KZK 1991, np. nr. 197, 213, 214, 225, 288, 289.
13
KZK 1991, np. nr. 140, 407, 457, 469.
14
KZK 1991, np. nr. 483, 499, 591, 664, 758, 880.
15
BOROWSKI 1926, s. 38–39; WOJCIECHOWSKA 2013a, s. 383.
16
KZK 1991, nr 436.
17
KZK 1991, nr 452.
18
KZK 1991, nr 688.
19
O sądach wyższych prawa magdeburskiego w Polsce vide m.in.: BOBRZYŃSKI 1875; PIEKOSIŃSKI 1885; MAISEL 1961, s. 92–105; ŁYSIAK 1975, s. 111–121; ŁYSIAK 1981, s. 1–19; ŁYSIAK
1984, s. 29–45; MATUSZEWSKI, WYROZUMSKI 1992, s. 169–173. O ortylach dla miast polskich
vide m.in.: ESTREICHER 1928, s. 112–126; KUTRZEBA 1928, s. 214–219; KUTRZEBA 1936, s. 17–
24; GӦRLITZ 1938; MAISEL 1959, s. XXVI–XXXI; KAMIŃSKA 1990, s. 51–55, 63–66.
11
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nego przeznaczenia i zastosowania w sprawach spornych, nierzadko nader skomplikowanych. Wśród wielu różnorakich orzeczeń, kierowanych przez sądy wyższe
w odpowiedzi na zapytania sądów poszczególnych miast, wyróżnić możemy także
grupę pouczeń w sprawie stosowania przysięgi. Zachowane ortyle wielkopolskie
świadczą, że interpelacje te mogły dotyczyć m.in. pierwszeństwa do złożenia przy20
sięgi między rodzeństwem w sprawach spadkowych , w sporach o długi i wynagro21
22
dzenia , a także w sprawach kryminalnych i innych. Dalsze, pogłębione badania
nad ortylami mogą przyczynić się więc do pełniejszego ukazania funkcji i roli przysięgi w systemie prawnym średniowiecznych miast.
Ponieważ praca — jak stwierdzono we wstępie — oparta została na źródłach
o charakterze normatywnym, brak szerszego uwzględnienia źródeł narracyjnych
spowodował pewne luki w ujęciu problematyki. Z relacji Jana Długosza wiemy np.,
że sprawa nieważności przysięgi z powodu niewłaściwie wypowiedzianych słów,
czyli tzw. potyczel (omawiane na s. 144–145), dawała pole do różnorakich nadużyć, co bulwersowało szerszą opinię społeczną, a dla samego dziejopisa stało się
23
powodem narzekań na wymiar sprawiedliwości . Ten sam kronikarz włożył w usta
napominającego króla Kazimierza Jagiellończyka biskupa Zbigniewa Oleśnickiego
24
słowa, które mogą świadczyć o roli, którą przypisywano przestrzeganiu przysięgi .
Rozpoczynając polemikę z niektórymi zawartymi w pracy treściami, trzeba
odnieść się po pierwsze do poglądu, że „pod względem semantycznym współczesne pojęcie terminu «przysięga» nie różni się od tego używanego w średniowieczu”
(s. 11). Jest to opinia nieco uproszczona, nie uwzględnia ona bowiem terminologii
występującej w źródłach pisanych. Dostrzeżono wprawdzie różnicę między funkcjonującymi w średniowieczu pojęciami: przysięga, przyrzeczenie i ślub (s. 11), nie
przeprowadzono jednak żadnej ich analizy semantycznej. Wypada zaznaczyć, że
w źródłach średniowiecznych występowały trzy zasadnicze określenia pojęcia przysięgi: sacramentum, iuramentum oraz iusiurandum, w przeciwieństwie do przyrzeczenia (promissum) oraz ślubu (votum). Ustalenie właściwych relacji między tymi
pojęciami należy zatem potraktować jako postulat badawczy.
Wspomnianą już kwestię przysięgi na słońce poruszono w rozprawie w kontekście wierzeń słowiańskich. Powołując się na źródła ruskie oraz badania Aleksandra Brücknera, zauważono, że jako bóstwa związane z przysięgą występowali
20

MAISEL 1959, s. 8.
MAISEL 1959, s. 9.
22
Przykładem tego może być chociażby pouczenie wydane przez sąd wyższy prawa magdeburskiego w Śremie ok. 1477 r. w sprawie nocnego napadu i poranienia. Poszkodowany złożył nazajutrz skargę
wobec ławników miejskich oraz pokazał im rany. Sąd śremski nakazał skarżącemu udowodnienie swoich pretensji wraz z siedmioma świadkami, a gdyby tego nie dopełnił, oskarżony miał uzyskać możliwość oczyszczenia się z zarzutu napadu na dom przysięgą złożoną wraz z siedmioma współprzysięgającymi; MAISEL 1959, s. 12–13.
23
DŁUGOSZ 1975, s. 308–309.
24
DŁUGOSZ 2004, s. 120–121.
21
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u Słowian Wołos i Perun (s. 25). Rzeczywiście należy zgodzić się, że jedną z funkcji przypisanych pierwszemu z wymienionych bóstw było czuwanie nad przysięgą.
Natomiast niepewne jest utożsamianie przysięgi składanej przez wojowników na
Peruna ze zwyczajem ruskim lub — szerzej — słowiańskim. Prawdopodobnie
bowiem wojowie wywodzący się w znacznej mierze z plemion wareskich identyfikowali lokalne bóstwo Peruna z własnym — skandynawskim Torem. Istotne
w tym kontekście mogłoby okazać się sięgnięcie i odniesienie do badań Aleksandra Gieysztora, który wskazywał także, że ruscy odpowiednicy drużyn wareskich,
bojarzy, składali przysięgę nie na Peruna, ale na Wołosa, co mogłoby potwierdzać
tezę o imporcie zwyczaju składania przysięgi na naczelne bóstwo słowiańskie
25
przez Waregów . Dziwi także, że mimo posługiwania się w rozprawie materiałem
etnograficznym nie sięgnięto do fundamentalnej pracy Kazimierza Moszyńskiego,
w której zawarto m.in. charakterystykę kultu słońca oraz przysięgi w ludowych
26
wierzeniach Słowiańszczyzny .
Pewnych uzupełnień dokonać można w części poświęconej przysiędze w prawie rzymskim (s. 62–71). Wzięto tutaj pod uwagę zarówno przysięgę dowodową
występującą w rzymskim procesie formułkowym, jak i kognicyjnym. Pominięta
została natomiast kwestia przysięgi w rzymskim procesie legisakcyjnym. Legis
actio sacramentum, będące sposobem postępowania w sprawach spornych, wywodziło się z prawa religijnego, którego usankcjonowanie prawne widzimy chociażby
w prawie XII Tablic. Z postępowania tego wywodziła się również forma przysięgi
27
określanej jako sacramentum , składanej przez strony przeciwne. Wiązała się ona
pierwotnie z ofiarą (piaculum) składaną celem przebłagania bóstw za ewentualne
krzywoprzysięstwo. Ofiara składana przez stronę, która wygrała proces, była jej
zwracana, natomiast strona przegrana musiała pogodzić się z jej utratą na rzecz
bóstwa. We wspomnianym prawie XII Tablic widzimy z kolei pozostałość tego
zwyczaju w postaci opłaty sacramentum wynoszącej kwotę uzależnioną od przed28
miotu sporu .
W rozprawie występują braki w kwerendzie bibliograficznej, które w wielu miejscach implikują nietrafne oceny i interpretacje. Tak jest w przypadku analizy przysięgi żydowskiej (s. 98–104), w którym brak odniesienia do podstawowych badań
29
przeprowadzonych w tej materii przez Hannę Zaremską . W konsekwencji przyjęto
m.in. stanowisko, że przysięga żydowska była rodzajem animistycznej przysięgi na
słońce, jej narzucenie Żydom przez chrześcijan wynikało zaś z faktu, że społeczność polska żywiła „zaufanie” wobec „prastarego zwyczaju” (s. 103). Tymczasem
w świetle wspomnianych badań zwracanie się Żydów w stronę wschodu wywodziło
25
26
27
28
29

GIEYSZTOR 1982, s. 56, 112–114; STEIN-WILKESHUIS 2002, s. 163.
MOSZYŃSKI 1934, s. 440–449.
KOLAŃCZYK 2000, s. 120.
ZABŁOCCY 2000, tab. II, par. 1, s. 20–21.
ZAREMSKA 1999, s. 229–243; ZAREMSKA 2011, s. 217–230.
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się raczej z nakazów religijnych akcentujących konieczność skierowania się podczas modlitwy w stronę Jerozolimy lub miało na celu przestrzeżenie ewentualnego
30
krzywoprzysięzcy o sankcjach religijnych . Należy dodać, że pewne elementy rytuału przysięgi żydowskiej mogły zostać zaczerpnięte ze zwyczajów funkcjonujących
w Rzeszy Niemieckiej, których znajomość ludność żydowska przyniosła na ziemie
31
polskie lub rozpowszechniło je pojawienie się prawa niemieckiego .W jednym z artykułów kodeksu prawa magdeburskiego i miśnieńskiego, sporządzonym w Poznaniu
na przełomie XIV i XV w., znajduje się bowiem formuła przysięgi żydowskiej, która
32
może wskazywać na to, że pochodziła ona z prawodawstwa niemieckiego .
W części poświęconej przysiędze na imiona świętych (s. 128–132) zupełnie
pominięto kwestię zwyczaju przysięgania na relikwie oraz badania prowadzone
33
w tym zakresie m.in. przez Marię Starnawską . Oprócz tego w podrozdziale tym
po raz kolejny powołano się na współczesne dokumenty Kościoła (Kodeks Prawa
Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego) dla uzasadnienia doniosłej
roli kultu świętych w dziejach Kościoła średniowiecznego (s. 130–131).
We fragmencie poświęconym procedurze sądowej w kontekście składania przysiąg i osób je odbierających można było odnieść się także do najnowszych badań nad
34
urzędem woźnego sądowego, które prowadził Zygfryd Rymaszewski .
W recenzowanej pracy można wskazać także miejsca, w których powołano
się na wyniki badań już nieaktualnych lub wręcz przez historiografię odrzuconych.
Tak jest w przypadku analizy zastosowania przysiąg podczas koronacji monarszej.
Odejdźmy na chwilę od dobrej zasady niestosowania w recenzjach zbyt długich
cytatów i przytoczmy w tym miejscu następujący fragment:
Najwcześniejszym dokumentem opisującym formułę koronacyjną w Polsce był
kodeks znajdujący się w kapitule gnieźnieńskiej, a oznaczony jako rękopis nr 152.
Jednakże, jak słusznie wnioskuje S. Kutrzeba, choć dokument ten datuje się na
wiek XII, to nie można z całą stanowczością stwierdzić, że już w tym czasie znajdował się on w Gnieźnie i zgodnie z jego przepisami koronowani byli Przemysł II
w 1295 r. i Wacław w 1300. Przyznać należy, że jest to jednak bardzo prawdopodobne ze względu na „rzymski” charakter opisanej ceremonii koronacyjnej (s. 166).

Powyższe rozważania, oparte na badaniach wybitnego historyka Stanisława
35
36
Kutrzeby , należy oceniać jako błędne, co podkreślał już m.in. Zbigniew Dalewski .
Pod terminem „kodeks” rozumie się domniemany pontyfikał gnieźnieński znajdujący
30

ZAREMSKA 1999, s. 239; ZAREMSKA 2011, s. 227.
SOFER 1973–1975, s. 232–233.
32
„Dis ist das gerichte und der eyt, domete der Jude gerichten sal deme cristen, das geschrebin ist
in der keyser buche”. Dalej następuje opis rytuału oraz rota przysięgi; PKPMM 1964, I 135, s. 56–57.
33
STARNAWSKA 2008, s. 405–414.
34
RYMASZEWSKI 2008, s. 78–79, 82; RYMASZEWSKI 2010, s. 136–163.
35
KUTRZEBA 1909–1913, s. 133–136.
36
DALEWSKI 1996, s. 140. O koronacji Przemysła II: DALEWSKI 1997, s. 199–212.
31

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

474

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

się w bibliotece kapituły gnieźnieńskiej, który zawiera ordo coronandi mający służyć
jakoby przy dwóch koronacjach przeprowadzonych przez arcybiskupa Jakuba Świnkę
na przełomie XIII i XIV w. Wątpliwości co do proweniencji wspomnianego ponty37
fikału wysunął jeszcze Władysław Abraham , natomiast znakomity znawca tematyki oraz wydawca tego pontyfikału ks. Zdzisław Obertyński dowiódł, że powstał
on dopiero pod koniec XIII w. w Apulii, niewiele po 1411 r. stał się zaś własnością
arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego. W Gnieźnie pontyfikał ten znalazł się
ostatecznie po ustanowieniu metropolitą gnieźnieńskim dotychczasowego arcybi38
skupa lwowskiego Andrzeja Róży Boryszewskiego . Wykluczone jest więc użycie
zawartego w tym pontyfikale ordo coronandi przy koronacji Przemysła II i Wacława
II. Zresztą przebieg wspomnianych ceremonii jest słabo udokumentowany w źró39
dłach . Rozważania dotyczące charakterystyki „Przysięgi koronacyjnej po pierwszej
wolnej elekcji” (s. 173–175) wykraczają stanowczo poza ramy chronologiczne niniejszej rozprawy i nie wnoszą zbyt wiele do ukazania istoty przysięgi w średniowieczu.
W sumie więc podrozdział poświęcony średniowiecznej przysiędze królewskiej
(s. 164–173) należy zaliczyć do zdecydowanie najsłabszych części recenzowanej
pracy ze względu na niedostateczną bazę bibliograficzną i źródłową.
W bliskim związku z częścią poświęconą przysiędze koronacyjnej pozostaje
także analiza przysięgi składanej przy obejmowaniu urzędu (s. 176–181). Wysunięto
bowiem tezę o pewnej analogii między przysięgą składaną przy intronizacji nowego
monarchy oraz tej, którą składać mieli urzędnicy państwowi; odmowa złożenia
przysięgi miałaby zaś skutkować w obu przypadkach niemożnością objęcia urzędu
(s. 176). Można jednak zauważyć, że przysięga królewska, mająca raczej charakter deklaracji politycznej, była jednym i to wcale nie najważniejszym z elementów
40
ceremonii koronacyjnej , przysięga urzędników stanowiła natomiast w istocie
o przejęciu urzędu. Zresztą w podsumowaniu tego fragmentu wykazano się pewną
niekonsekwencją i stwierdzono odrębność obu typów przysiąg (s. 181).
Wspomniany fakt nieuwzględnienia źródeł miejskich dziwi również w kontekście składania przysięgi na urząd. Przysięgi krakowskich rajców miejskich zawierał
41
chociażby tzw. Kodeks Baltazara Behema . Roty przysiąg składanych przez burmistrza, rajców, ławników, wójta i innych znane są także z akt miejskich średniowiecz42
nego i wczesnonowożytnego Poznania .
W dalszej części wspomnianego podrozdziału omówiony został proces kształtowania się urzędów ziemskich. Niestety fragment ten nie jest wolny od pomyłek

37

ABRAHAM 1927, s. 7.
OBERTYŃSKI 1930, s. 211n, 282n. Zarówno prace Władysława Abrahama, jak i ks. Zdzisława
Obertyńskiego nie zostały uwzględnione w recenzowanej monografii.
39
DALEWSKI 1996, s. 138–142.
40
DALEWSKI 1996, s. 176–177; DALEWSKI 1995, s. 37–59.
41
Kodeks Baltazara Behema, BJ, rkps 16, k. 212r–217v.
42
MAISEL 1961, s. 404–413.
38
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i nieścisłości. Niezbyt trafnym jest samo stwierdzenie: „w systemie lennym, a więc
i w Polsce” (s. 177). Godzi ono w powszechną, wręcz podręcznikową opinię o niewy43
kształceniu się w średniowiecznej Polsce systemu lennego . Jako pewien lapsus clavis
należałoby potraktować informację, że funkcjonowanie aparatu urzędniczego w Polsce
średniowiecznej miało charakter doraźny aż do czasów panowania Ludwika Węgierskiego oraz że dopiero ten władca zaczął tworzyć w Polsce urzędy centralne (s. 177).
44
Chodziło tu zapewne o Wacława II, który wprowadził w Polsce urząd starosty .
W dalszej części wywodu dopuszczono się utożsamienia przysięgi feudalnej
45
z tą składaną przez rycerstwo z racji pasowania . Przysięga na wierność seniorowi,
wbrew wyrażonemu stanowisku (s. 177), nie musiała być tożsama z przysięgą składaną podczas pasowania rycerskiego. Pierwsza z przysiąg składana przez wasala
wobec seniora była jednym z elementów publicznego i uroczystego potwierdzenia
zależności lennej. Wywodziła się ona jeszcze z czasów karolińskich, w których
określono podstawowe elementy formuł komendacyjnych. Zaprzysięganie wierno46
ści lennej odbywało się podczas podniosłej ceremonii hołdu lennego . Przysięga,
którą składano podczas rycerskiego pasowania wiązała się natomiast z wkraczaniem giermka w nowy etap życia, który wyznaczało uzyskanie pasa rycerskiego.
Uroczystości pasowania towarzyszyły często bardzo mocno rozbudowane czynności
o charakterze rytualnym i symbolicznym. Można wymienić chociażby wywodzący
się jeszcze zapewne ze zwyczajów germańskich obrzęd przekazywania miecza oraz
brania kąpieli mającej na celu „zmycie” dawnych przewin. Pasowania dopełniało
często także wymierzenie policzka nowemu rycerzowi, co wiązało się z chęcią
utrwalenia w jego pamięci samej ceremonii oraz postaw i wartości, którymi powi47
nien wykazywać się rycerz . Całkowicie świecki na początku rytuał pasowań ulegał
coraz wyraźniejszemu wpływowi Kościoła, co wiązało się z chęcią nadania obrzędowi charakteru uroczystości religijnej. Wiemy, że w XII i XIII w. niektóre z obrzędów pasowania zostały wprowadzone do liturgii kościelnej. W pontyfikale Wilhelma
Duranda znalazły się bowiem formuły błogosławienia broni, rola samych duchow48
nych w ceremonii znacząco zaś wzrosła .
43

BARDACH 1973, s. 225.
Zabrakło tu odniesienia do klasycznej już pracy: KUTRZEBA 1903.
45
Oparto się tutaj wyłącznie na popularnonaukowym opracowaniu: ŻUKOWSKI 1999. We wstępie tej pracy czytamy: „Celem niniejszej pracy jest próba opisania w przystępnej, przekrojowej formie
uzbrojenia wojowników polskich na przestrzeni ponad 400 lat — od powstania państwa polskiego, po
bitwę na polu grunwaldzkim”; ŻUKOWSKI 1999, s. 5. Abstrahując już od stosowności wykorzystywania prac popularnonaukowych w rozprawach naukowych, można zauważyć, że w przypisach recenzowanej pracy (przypis 263 i 264, s. 177) powołano się na miejsca, w których nie ma najmniejszej nawet
wzmianki o przysiędze.
46
BLOCH 1981, BECHER 1993, s. 155–156.
47
O ceremonii pasowania vide m.in. TREIS 1887; BLOCH 1981; IWAŃCZAK 1984; FLORI
2003, s. 197–209; KEEN 2014, s. 95–118.
48
FLORI 2003, s. 205.
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Jak w kontekście powyższych rozważań jawi się stosowanie przysięgi
w ceremonii pasowania? Rytuał przysięgi podczas pasowania rycerskiego znamy
m.in. z czternastowiecznej relacji Jana de Becci, który opisał pasowanie hrabiego
Holandii Wilhelma, związane z jego wyborem na króla Niemiec w 1247 r. Według
opisu po mszy Wilhelm został przyprowadzony przed oblicze ubranego w szaty pontyfikalne kardynała, który pouczył go o obowiązkach rycerza i jego powinnościach
49
względem słabszych, wdów i Kościoła . Następnie kardynał położył ręce hrabiego
Wilhelma na mszale („super lectum ewangelium”), po czym zapytał go, czy chce
przyjąć powinności rycerza. Wreszcie nastąpiło odczytanie roty oraz zaprzysięże50
nie jej na Ewangelię . Ceremonii dopełnił obecny tam król czeski Wacław I, który
dokonał właściwego pasowania poprzez uderzenie giermka mieczem w kark. Po tym
51
akcie nastąpiły inne uroczystości oraz turnieje z udziałem Wilhelma .
Ta nieco przydługa dygresja dobrze ilustruje znaczące różnice między przysięgą
wasala a tą składaną z okazji pasowania rycerskiego. Oczywiście kwestia ta wymaga
dalszej kwerendy źródłowej oraz badań nad funkcjonowaniem przysięgi rycerskiej
w średniowieczu.
Ostatni z rozdziałów recenzowanej pracy dotyczy krzywoprzysięstwa oraz jego
skutków (s. 197–212). Słusznie wskazano, że wywoływało ono następstwa o charakterze zarówno religijnym, jak i świeckim (s. 206). Jednakże nieco szerzej należałoby
tu naświetlić religijne przesłanki krzywoprzysięstwa, którego popełnienie klasyfikowano w systematyce kościelnej jako grzech ciężki oraz jako występek przeciwko
52
Kościołowi i wierze . Pomocne w tym względzie mogłoby się okazać sięgnięcie
po źródła wczesnośredniowiecznej praktyki pokutnej, tzw. Libri poenitentiales,
a w odniesieniu do Polski uwzględnienie w znacznie szerszym stopniu kościelnych źródeł normatywnych. Jako przestępstwo contra iusticiam krzywoprzysięstwo
postrzegano także w miastach, gdzie jego popełnienie groziło wyjęciem spod prawa
49

Kronikarz przekazał takie oto wyjaśnienie hierarchy: „Oportet unumquemque militare volentem
esse magnanimum, ingenuum, largifluum, egregium et strennuum. Magnanimum quidem in adversitate,
ingenuum in consanguinitate, largifluum in honestate, egregium in curialitate et strennuum in virili probitate. Verumptamen, antequam votum professionis tue facias, cum matura deliberacione iugum regule
prius audies. Hec est itaque regula militaris ordinis: inprimis cum devota recordacione officium dominice passionis diurnatim audire, pro fide catholica corpus audacter exponere, sanctam ecclesiam cum ministris eius a quibuscumque grassatoribus liberare, viduas pupillos et orphanos in eorum necessitate
protegere, iniusta bella vitare, iniqua stipendia renuere, pro liberacione cuiuslibet innocentis duellum
inire, tyrocinia non nisi causa militaris exercicii frequentare, imperatori Romanorum seu eius patricio
reverenter in temporalibus obedire, rempublicam illibatam in vigore suo permittere, feodalia bona regis
vel imperii nequaquam alienare, ac irreprehensibiliter apud Deum et homines in hoc mundo vivere. Hec
statuta militaris regule si devote custodieris et pro posse sive nosse diligenter adimpleveris, scias te
mereri temporalem honorem in terris et post hanc vitam requiem eternam in celis”; DE BEKE 1973,
s. 187.
50
DE BEKE 1973, s. 187–189.
51
DE BEKE 1973, s. 189.
52
MYRCHA 1986, s. 54; ZAREMSKA 1997, s. 537–538.
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i banicją53. W wielu miastach europejskich krzywoprzysięzca podlegał relegacji
54
z miasta oraz tracił prawo kościelnego azylu .
Niewolny od pewnych nieścisłości i pomyłek okazuje się również wykaz
bibliograficzny. W wielu miejscach widoczny jest problem nierozróżniania źródeł
i opracowań. Dowodem tego może być chociażby zakwalifikowanie wydanych
przez Františka Palackiego źródeł czeskich (m.in. Maiestas Carolina) do artykułów
naukowych (s. 225). Podobnego zabiegu dokonano także, umieszczając wydane
przez Vincenca Brandla Knihe Drnovską oraz Knihe Tovačovską (s. 229, 233) wśród
monografii. Analogiczne uwagi można zgłosić do umieszczenia w tej samej części
wydań zachowanych rot sądowych, które należy traktować jako źródło (s. 230–231).
Zadziwiające jest przy tym wykorzystanie angielskiego przekładu Corpus Iuris
Civilis (s. 220) w miejsce uznanej edycji Paula Krügera, Theodora Mommsena
55
i Rudolfa Schoella . Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza, w której
swój artykuł opublikował Władysław Semkowicz, wydana została z kolei nie w Kra56
kowie, a we Lwowie (s. 226) .
Na końcu wypada odnieść się do kwestii, czy w recenzowanej rozprawie zrealizowano założenia wstępne. Na pewno nie można zgodzić się z twierdzeniem,
że osiągnięty został pierwszy cel, którym było kompleksowe przedstawienie instytucji przysięgi (s. 214). Jak wskazano powyżej, wiele istotnych aspektów związanych ze stosowaniem przysięgi w średniowieczu autor potraktował nader skrótowo
lub wręcz pominął. Wniosek, że w recenzowanej rozprawie ukazano „złożoność
zagadnienia formy i funkcji przysięgi w średniowieczu” także nie daje się utrzymać
w świetle nieuwzględnienia zasadniczych form przysięgi — na krzyż i na Ewangelię.
O słuszności powyższej opinii świadczyć mogą także proporcje pomiędzy poszczególnymi częściami pracy. Właściwa część rozprawy poświęcona przysiędze w średniowieczu liczy zaledwie 127 stron (s. 85–212). Jest to jednak zdecydowanie zbyt mało,
by rozwinąć w stopniu zadawalającym rozbudowaną analizę tego niezwykle złożonego
zagadnienia, którego kontynuacją powinny być badania nad znaczeniem krzywoprzysięstwa oraz statusem krzywoprzysięzców w społeczeństwie średniowiecznym.
Trudno nie odnieść wrażenia, że prezentowane w pracy treści oparto niejednokrotnie na budzących wątpliwości założeniach, podnoszonych do rangi naukowego stwierdzenia. Przykładem tego niech będzie uwaga, że okres średniowiecza
„odznaczał się dość wysokim stopniem bojaźni Bożej, stąd do kwestii krzywoprzysięstwa ówczesne społeczeństwo podchodziło z pełną powagą” (s. 205). Ponadto
należy zauważyć, że wnioski autora zbudowane zostały w znacznej mierze na opracowaniach mocno już przestarzałych lub wręcz nieaktualnych, co w niektórych
53

„Item, si quis spondet aut iurat aut fidem ab alio recipit contra iusticiam, debet esse homo abiectus et ammittit suum ius civile et cum sex obulis de civitate propellatur”; WP 1966, wilkierz nr 29, s. 7.
54
BĄKOWSKI 1901, s. 40; ZAREMSKA 1993, s. 50–53, 102.
55
MOMSEN, KRÜGER, SCHOEL 1892–1895.
56
Vide przypis 1.
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fragmentach jest wręcz rażące. W wielu miejscach wywodu daje o sobie również
znać brak odpowiedniej kwerendy źródłowej, powodujący powtarzanie poglądów
utrwalonych w historiografii. Tak jest np. w podrozdziale poświęconym przysiędze
na słońce, w którym wykorzystano materiał źródłowy badany przez Władysława
Semkowicza oraz Stanisława Szczotkę, nie proponując jednak nowych interpretacji (s. 88–89).
Podsumowując, można stwierdzić, że recenzowana praca stanowi kolejną już
w polskiej historiografii próbę ukazania znaczenia niezwykle ciekawego i złożonego
zjawiska, za jakie uznać możemy przysięgę średniowieczną. Świadczy to o potrzebie kontynuowania badań w tej cieszącej się żywym zainteresowaniem nie tylko
mediewistów materii. Po lekturze rozprawy Pawła Rogowskiego można jednak
skonstatować, że nie wyczerpuje ona w sposób wystarczający i ostateczny poruszonej tematyki. Wynika to zarówno ze stopnia złożoności i wieloaspektowości samego
zagadnienia średniowiecznej przysięgi, jak i z licznych nieścisłości, pomyłek i braków, którymi odznacza się recenzowana praca.
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Europa Środkowa jako problem: czy można się zrozumieć?
(Understanding Central Europe, ed. Marcin Moskalewicz,
Wojciech Przybylski, Routledge, London–New York 2018, ss. 590)
Tom CXV znanej serii BASEES/Routledge Series on Russian and East European
Studies zawiera 68 studiów (autorstwa 65 badaczy), na ogół zwięzłych, ale też ważących, co samo w sobie zwraca uwagę. Teksty godne są namysłu nie tylko dlatego, że
poruszona w nich tematyka obejmuje praktycznie wszystkie aspekty życia w Europie Środkowej, co podkreśla bardzo dobrze przygotowana przez wydawców prezentacja. Tom powstał jako rezultat serii spotkań organizowanych przez „Respublikę”
w latach 2010–2014 w krajach „wyszehradzkich”: w Polsce, Czechach, Słowacji i na
Węgrzech. Ich celem było zmierzenie się z problemem zrozumienia Europy Środkowej. Zamysł ten zrealizowano z wielką starannością. Przede wszystkim materiał
został zaprezentowany w sensownie uporządkowanych częściach. Wydawcom szło
nie tylko o usystematyzowanie materiału, lecz także o nadanie tekstom charakteru
logicznej narracji. Zostały one zebrane w piętnastu częściach, które wyliczę, rezygnując natomiast z omówienia większości nawet najciekawszych tekstów. Kolejnym
częściom wydawcy nadali następujące tytuły: „Positioning Central Europe”, „Orientalism”, „Geopolitics”, „Nationalism”, „Federalism”, „Liberalism”, „Civil Society”,
„Participatory democracy”, „Information society”, „Lustration”, „Power”, „Solidarity”, „Politics of health”, „Cities” oraz „Language of art”. Zestaw ten dobrze oddaje
zamierzenie redaktorów, zgodnie z którym tak szerokie potraktowanie tematu służyć
ma zrozumieniu, czym jest dziś Europa Środkowa.
Realizację tego zamiaru chcę potraktować jako istotny głos w szerszej, ważnej
dyskusji. Chodzi o naszą tożsamość i pytanie, czy Europa Środkowa była i pozostaje dla nas kategorią identyfikującą. A jeszcze bardziej, czy definiując w ten sposób naszą przestrzeń, jesteśmy w stanie lepiej się zrozumieć. Wydawcy otwierają
tom pytaniem: „What is Central Europe?”, ale w równej mierze chodzi im o to, kto
jest Środkowym Europejczykiem? (s. 48). Jest więc oczywiste, że odwołują się do
debaty, która toczyła się na łamach prasy niezależnej w latach osiemdziesiątych, nie
tylko między intelektualistami z kilku krajów tego nie do końca sprecyzowanego
regionu, lecz także wśród szerszego spectrum badaczy i publicystów zainteresowanych postawionym zagadnieniem. Dyskusja ta prowadzona jest zresztą od bardzo
dawna z udziałem tak wybitnych postaci jak Oskar Halecki, Jerzy Kłoczowski, Piotr
Wandycz, István Bibó, Jenö Sücs, Jan Patocka, Mirosław Hroch, Ihor Szewczenko
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czy Roman Szporluk i do tej pory nie została zamknięta. Jak wiadomo, badacze ci
opowiedzieli się raczej za koncepcją Europy Środkowo-Wschodniej. Miało to być
rozwiązanie kompromisowe, uwzględniające długą perspektywę historyczną, a jednocześnie przeciwne geopolitycznemu podziałowi Europy na Zachód i Wschód.
Wtedy, w latach osiemdziesiątych, spierano się przede wszystkim o sens sprzeciwu
wobec porządku jałtańskiego. Györgi Konrád, Milan Kundera i Czesław Miłosz upominali się o europejską tożsamość regionu, czemu dopiero później nadano kształt
1
dyskursu nad granicami i podziałami Europy . Ta szersza debata objęła politologów
i zaangażowane w tę kwestię osoby publiczne. Wypowiadali się François Bondy,
2
Zbigniew Brzeziński, Aleksander Smolar i inni, skłaniający się raczej ku bardziej
zniuansowanej koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej niż do prostej definicji Europy Wschodniej jako części kontynentu położonej „na zachód od Związku
3
Radzieckiego” (Peter F. Sugar) . Spór ten wydawał się tracić sens z upadkiem muru
berlińskiego i rozpadem ZSRR w latach 1989–1991, w istocie sprawa została jednak
tylko zamrożona, a omawiany tom pokazuje, że nadal wzbudza niepokoje i spory.
W rozdziale wprowadzającym wydawcy starają się ustalić polityczny zasięg
badanego zjawiska. Nie chciałbym go streszczać; jest doskonale wyważony i jasno
przedstawia zarówno kompozycję tomu, jak i jego zasadnicze wątki. Na wstępie
pada deklaracja, że termin „Środkowa” znaczy tylko tyle, że mieści się między
Wschodem a Zachodem. Wydawcy kładą jednak nacisk na symboliczny wymiar tej
przestrzeni, zwracając uwagę na jej powiązanie ze wschodnią granicą Europy. Ich
zdaniem granica ta nie da się jednoznacznie ustalić, może być jednak rozumiana
4
jako niestała, wciąż wypychana na wschód linia . Stąd zainteresowanie rozpatrywaniem problemu środka Europy w kategoriach politycznych i symbolicznych,
a nie geograficznych.
W przedstawionej przez redaktorów prezentacji interesujący jest wielostronny
ogląd zagadnienia określonego jako pozycjonowanie Europy Środkowej. Zadanie to
polega często na przyjęciu hierarchicznej interpretacji procesów zmiany, czyli przyjęciu zasady ewolucji od form mniej do wyżej rozwiniętych — od barbarzyństwa
do cywilizacji. Europa Środkowa jest wtedy pojmowana jako część Europy, przede
wszystkim jej słabiej rozwinięte, opóźnione peryferia. W tym kontekście Atila
Melegh źródła dominacji gospodarki Zachodu wywodzi z układu geopolitycznego,
a nie dowolnie rozumianej wyższości. Europa Środkowa może być w tej konwencji
sytuowana „pomiędzy” światem rozwiniętym określanym jako Zachód a pozostającym w tyle Wschodem. Z tego położenia wynikają stany świadomości, postawy
i koncepcje, w tym przede wszystkim te zmierzające do podważenia paradygmatu
1

ASH 1986.
Drukowane w latach 1987–1988 w t. XLIX–LII „Aneksu”.
3
Źródła i tradycje 1988.
4
Zwróciłbym jednak uwagę, że ta granica cofała się na zachód od XVIII do XX w.; cf. KIENIEWICZ 2014.
2
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Europy Wschodniej. Ten wymyślony przez francuskich filozofów koncept należy do
najtrwalszych, a jego kontestowanie można uznać za jedną z przyczyn nawracania
do idei Środka. Ta część Europy — jak dowodzą Michał Wenzel i Adam Reichardt
— wytwarza własne, specyficzne dla „bycia pomiędzy” rozumienie Wschodu. Odcinanie się od Wschodu przybiera różne formy, jak zauważają jednak Igor Lyubashenko i Tomasz Zarycki, zawsze ma ono na celu przypisanie się, jako część Europy,
do Zachodu. Autorzy poświęcają sporo uwagi pokazaniu różnic w traktowaniu tej
kwestii w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Z kwestii szczegółowych uwagę zwracają propozycje dotyczące procesów przejścia i transformacji ustrojowej (Marcel Tomášek) oraz kształtowania się swego rodzaju
lokalnej wersji orientalizmu. Bardzo dużo miejsca zajmują też studia poświęcone środkowoeuropejskim postaciom nacjonalizmu, federalizmu i liberalizmu (m.in. Radosława Zenderowskiego, Bálinta Varga, Zoltána Halasiego i Michała Warchała). Autorzy
podkreślają specyfikę krajową, ale są zdania, że w państwach tego regionu decydowały
tradycje, drogi ewolucji społecznej i to one przesądziły o słabości tamtejszego społeczeństwa obywatelskiego. W części z tych rozważań została uwzględniona problematyka ukraińska. Bardzo ciekawe w tym kontekście są refleksje na temat lustracji jako
zjawiska środkowoeuropejskiego (Spasimir Domaradki), swego rodzaju ideału mającego doprowadzić do upragnionej europejskości. Równocześnie uderza świadomość,
że do owej „nowej tożsamości” prowadzi modernizacja. Szczególnym przypadkiem
jest tu problem adaptacji do podstawowego parametru europejskiego, którym jest władza pojmowana jako potentia, a nie potestas. Równie ważne jest pokazanie procesu
ustanawiania władzy w kontekście unijnym i wobec Rosji, co zwraca uwagę na przypadek Polski (Roderick Parker, Agnieszka Rosner) i znaczenia jej historycznych tra5
dycji . Wreszcie bardzo istotne zagadnienie: na ile słabość społecznego zaufania może
być uznawana za właściwość wyróżniającą (Jacek Kołtan)?
Wspomniane wyżej, a także kolejne teksty niewątpliwie poszerzają naszą wiedzę, ale czy ułatwiają nam zrozumienie Europy Środkowej? Co właściwie przekazuje nam ten tom? W większości ujęć Europa Środkowa wydaje się odpowiadać
nie tyle Grupie V4, ile spadkobiercom byłej monarchii austro-węgierskiej. Pozwala
to na włączenie do jej mentalnej mapy Lwowa, choć może stawiać pod znakiem
zapytania przynależność Warszawy, Wilna czy Rygi. Mimo indywidualnych różnic
autorzy są najwyraźniej zdania, że Europa Środkowa to stan świadomości. Korekta
rozszerzająca koncepcję Europy Środkowej na inne kraje byłego Bloku Wschodniego ma tę słabość, że odrywa ją od korzeni. Te zaś, jak sądzę, sięgają dużo głębiej
w przeszłość. Jaką historię generują współczesne narody Europy Środkowej? Redaktorzy i autorzy zakładają, że wysiłek włożony w zrozumienie potwierdza istnienie
wspólnej przeszłości i teraźniejszości.
Jak wspomniałem, wielu badaczy jest innego zdania i opowiada się za wizją
Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to konstrukcja naukowa i system myślenia poli5

Cf. teksty w zbiorze Władza 2010.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

486

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

tycznego, w mniejszym zaś stopniu stan świadomości. Spór o definicje niewiele
zresztą znaczy dla jej ludności. Po upadku komunizmu i akcesji do Unii Europejskiej
mieszkańcom tej części kontynentu — tak dramatycznie naznaczonej doświadczeniem zależności od imperium — chodzi raczej o rozstrzygnięcie czy są lub na ile są
Europejczykami. Dawne lęki i resentymenty odgrywają w ich poszukiwaniach identyfikacyjnych pewną rolę, ale jakieś pogłębione myślenie nie wydaje się popularne;
nawet wtedy, gdy rysuje się spór o tożsamość narodową czy europejską. Patrząc
z tej perspektywy, redaktorzy omawianego tomu, a przedtem organizatorzy całego
projektu, dowiedli swoich racji, a stawiając pytanie o inne kryteria przynależności,
nie kwestionuję ich oczywistego sukcesu. Chodzi mi przede wszystkim o ustalenie
genezy, a może nawet zasady wyodrębniania części z całości lub — co trudniejsze
— wzoru pozwalającego złożyć całość. Tą całością byłaby Europa pojmowana jako
cywilizacja, a nie polityczna struktura kontynentu. Europa Środkowa w dowolnym
rozumieniu nie była osobnym scenariuszem rozwoju cywilizacyjnego. Scenariusze
takie uważam za prawdopodobne we wczesnej epoce nowożytnej, gdy mamy do czynienia z kształtowaniem się kilku projektów europejskich. Jednym z nich mogła być
6
Rzeczpospolita. Zagadnienie to starałem się pokazać w innym miejscu .
Autorzy recenzowanego tomu w zasadzie nie podjęli jednak tak postawionego
zadania. Nie jest to zarzut. Uznali, że Europa Środkowa istnieje i choć nie do końca
uzgodnili jej tożsamość, podjęli wysiłek jej zrozumienia. Moim zdaniem założenie
istnienia Europy jako cywilizacji bardzo utrudniałoby realizację takiego zamierzenia. Niemniej uważam takie podejście za najbardziej sensowne, oczywiście jeśli szukamy jakiegoś obiektywnego obrazu, a nie tylko zmiennych wyobrażeń.
Europa jako cywilizacja jest procesem tkwiącym korzeniami w przeszłości
zarówno śródziemnomorskiej, jak i barbarzyńskiej, ale rozpoczynającym się wraz
z rozpadem jedności świata chrześcijaństwa łacińskiego. Patrząc z tej perspektywy, możemy usiłować ustalić, kiedy i gdzie proces ten się toczył oraz jakie
społeczeństwa w nim uczestniczyły. Ustalenia te, bazujące na współczesnych
kategoriach, tylko w części pokrywają się z wyobrażeniami z epok dawnych.
Zwłaszcza że pojęcie cywilizacji pojawiło się późno i bardzo długo oznaczało
7
tylko subiektywny osąd na temat postępu ludzkości . Europa Środkowa nie stanowi części tak rozumianej cywilizacji — jest ona produktem przemian, w których
zasięg identyfikacji z europejskim systemem wartości zaczął się samoograniczać,
8
tworząc kategorię Zachodu .
Istnieje wyraźna pokusa, by myśleć o Europie w kategorii „Zachód i cała reszta”.
Kim zatem są, a zwłaszcza kim byli ci nieuznawani za Zachód? Ta reszta, niedorosła
czy odrzucona, która nie odegrała roli w długim procesie kształtującym od XVI do
6

KIENIEWICZ 2013a; KIENIEWICZ 2013b.
Vide DZIAŁOSZYŃSKI 2017.
8
Europa Środkowa, mimo bliskości i aspiracji, nie jest uznawana za część Zachodu; cf. NEMO
2006, s. 119.
7
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XX wieku świat nowoczesny9; potomkowie ludzi, którzy przeżyli zgniecenie przez
imperia struktur państwowych, którzy doświadczyli odrzucenia, a w czasach współczesnych podjęli wysiłek stworzenia państw narodowych i dołączenia do „świata
cywilizowanego”. Rozpad imperiów oraz towarzyszące mu wojny i rewolucje dokonały wśród nich straszliwych spustoszeń materialnych i moralnych. Przede wszystkim rozpad ostatniego imperium nie oznaczał jednak „powrotu” do jakiegoś stanu
sprzed nowoczesności, a jedynie utrwalenie statusu peryferyjnego. W epoce globalnej ta niedoszła Europa usiłuje nie dać się zepchnąć do kategorii „reszty świata”
— biedniejszej i uzależnionej. Jest to rozpaczliwy wysiłek, w dodatku nie w pełni
uświadamiany. W konsekwencji rośnie zapotrzebowanie na nową wersję historii,
która skompensuje odczuwalne braki. Sądzę jednak, że powinna temu towarzyszyć
10
dojrzała refleksja nad przynależnością cywilizacyjną .
Podsumowując powyższe refleksje, pragnę podkreślić, że choć sam postrzegam
Europę Środkową jako konstrukcję wymyśloną, to uważam podjętą w omawianej
pracy próbę jej zrozumienia za celową i wyjątkowo udaną. Zbudowanie tak obszernej prezentacji było wyzwaniem bardzo trudnym nie tylko intelektualnie, lecz także
organizacyjnie. Prezentowany tom nie jest zwykłym zbiorem pokonferencyjnym, ale
polifonicznym głosem prowadzącym czytelników do syntezy. Ostatecznego kształtu
tej syntezy redaktorzy jednak nie narzucają. Pozwalają wybrzmieć różnym głosom,
co bardzo wyraźnie daje się odczuć w części poświęconej kwestiom narodowym.
Przywiązuję ogromną wagę do zjawiska określanego jako obrona i poszukiwanie
11
tożsamości, w danym przypadku narodów pojmowanych jako systemy . Zaprezentowana w omawianym tomie próba zrozumienia Europy Środkowej wpisuje się
w ten proces poszukiwania tożsamości, stanowiąc zarazem postawienie problemu
i próbę jego rozwikłania. Autorom i redaktorom należy się najwyższe uznanie.
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MICHAEL MORYS-TWAROWSKI
(Cieszyn)

Dlaczego również historycy powinni recenzować prace
z zakresu antroponomastyki?
(Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego
Śląska XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2016, ss. 448)
Słowniki nazwisk są zawsze ciekawą lekturą dla historyków, zwłaszcza tych zajmujących się genealogią. W przypadku Śląska Cieszyńskiego najnowszą tego typu
publikacją jest praca Izabeli Łuc Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska
1
XIX wieku, będąca owocem dziesięcioletnich badań . Autorka przez całą swoją
karierę naukową jest związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, głównie
z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji (z siedzibą w Cieszynie), gdzie pracuje
od roku 1999. W 2004 r. na Wydziale Filologicznym UŚ obroniła doktorat z językoznawstwa, a już po publikacji recenzowanej monografii w 2017 r. uzyskał stopień
doktora habilitowanego.
Słownik składa się ze wstępu podzielonego na pięć krótkich rozdziałów oraz
z właściwej części słownikowej, która obejmuje ponad 11 tys. nazwisk. W recenzji — z racji własnego warsztatu badawczego — przyjmuję przede wszystkim perspektywę historyka, tym bardziej że praca doczekała się już omówienia w literaturze
2
językoznawczej . Warto nadmienić, że Słownik został wysoko oceniony przez recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym autorki; np. Kazimierz Ożóg zaliczył go
„do najlepszych monografii onomastycznych w polskim językoznawstwie z lat osta3
tnich” . Żałować należy, że i na etapie koncepcyjnym, i na etapie recenzji wydawniczej zabrakło konsultacji historycznej, bo bez wątpienia podniosłoby to wartość
Słownika.
Zasadniczym problemem jest nieadekwatność tytułu do zawartości recenzowanego tomu. Tytułowy „południowy Śląsk” w dialektologii oznacza region tożsamy
4
ze Śląskiem Cieszyńskim i tak samo rozumie go autorka. Przy okazji, wymiennie
używa określeń Śląsk Cieszyński i Księstwo Cieszyńskie. O ile sam uważam takie

1
2
3
4

ŁUC 2016.
BORTLICZEK 2017, s. 303–306; BOGOCZOVÁ 2017 (non vidi).
Postępowanie awansowe 2017.
KARAŚ 2010.
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rozwiązanie za najbardziej uprawnione, o tyle w literaturze naukowej — o czym
5
warto byłoby wspomnieć — budzi ono zastrzeżenia .
Izabela Łuc twierdzi, że „Księstwo Cieszyńskie terytorialnie ukształtowało się
po wojnach prusko-austriackich w pierwszej połowie XVIII wieku” (s. 7). By być
precyzyjnym, ukształtowało się w 1290 r., zmieniając swoje granice na przestrzeni
stuleci (w szczególności odnosi się do okresu do 1653 r., kiedy władała nim miejscowa linia Piastów). Po wojnach śląskich w granicach monarchii Habsburgów
pozostał jedynie południowy Śląsk (w rozumieniu geograficznym), który później
stał się krajem koronnym — Śląskiem Austriackim. Jego wschodnią część nazywa
się w polskiej literaturze przedmiotu Śląskiem Cieszyńskim. Wymiennie używa się
również określenia Księstwo Cieszyńskie, chociaż w jego skład weszły także tereny
(Bogumin i okolice) należące wcześniej do Księstwa Raciborskiego.
Niepełna jest informacja, że Śląsk Cieszyński w XIX w. został podzielony na trzy
powiaty polityczne: bielski (z powiatami sądowymi w Bielsku, Strumieniu i Skoczowie), frysztacki (z powiatami sądowymi we Frysztacie i Boguminie) i cieszyński
(z powiatami sądowymi w Cieszynie, Jabłonkowie i we Frydku) (s. 7). W 1849 r.
powstały powiaty polityczne bielski, cieszyński i frydecki, w roku 1868 zlikwidowano frydecki i utworzono frysztacki. Koleje zmiany administracyjne nastąpiły
6
w roku 1901, który nie mieści się w ramach chronologicznych pracy . Tych niezręczności można byłoby uniknąć, sięgając do najnowszej, wielotomowej syntezy
7
dziejów regionu pod redakcją Idziego Panica . Są to jednak niuanse niewpływające
na główny tok wywodu autorki.
Większym problemem jest to, że zgodnie z tytułem praca powinna traktować
o Śląsku Cieszyńskim; również we wstępie podkreślono, że „Słownik nazwisk
mieszkańców południowego Śląska XIX wieku jest pierwszym antroponomastykonem
obejmującym swym zakresem region południowego Śląska w okresie największego
dla tego obszaru rozwoju” (s. 13). Tymczasem w innym miejscu pada stwierdzenie,
że „Zebrane antroponimy obrazują proces ostatecznego kształtowania się oraz stabilizacji funkcji XIX-wiecznych nazwisk na Śląsku Cieszyńskim, reprezentujących
miasto Cieszyn wraz z okolicznymi miejscowościami, ze wsiami, z koloniami i przysiółkami” (s. 7), co jest bliższe prawdzie.
W rzeczywistości praca dotyczy bowiem nazwisk z terenu Cieszyna i kilkunastu okolicznych miejscowości wchodzących w skład ówczesnych parafii — rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie i ewangelicko-augsburskiej
w Cieszynie (ich obszary nie pokrywały się, parafia ewangelicka obejmowała więcej
miejscowości, o czym poniżej). Jeżeli tytuł miałby odzwierciedlać zawartość tomu,
kwerendą należałoby objąć metryki kilkudziesięciu parafii i ewentualnie arkusze spisowe z lat 1880 i 1890, zachowane dla niektórych miejscowości w Archiwum Pań5
6
7

SPYRA 2012, s. 10–11.
NOWAK 2013, s. 12–13.
SPYRA 2012; Śląsk Cieszyński 2013.
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stwowym w Bielsku-Białej i w Archiwum Powiatowym we Frydku-Mistku (Státní
okresní archiv Frýdek-Místek).
Wystarczy otworzyć dowolną księgę metrykalną, by odnaleźć nowe, nieuwzględnione w Słowniku nazwiska: np. 1 lutego 1857 we Frydku Jan Odrobina
8
(„Johann Odrobina”) poślubił Marię Zelibor („Marianna Zelibor”) . Trudno też
zgodzić się z autorką, że „ani czeszczyzna, ani niemczyzna (jako języki narzucone)
nie zdołały się przyjąć wśród miejscowej ludności. Czeski i niemiecki pozostały
tylko językami urzędowymi dokumentów oraz w niektórych wypadkach — sfery
urzędowej” (s. 8, przypis 7). Jeżeli piszemy o całym Śląsku Cieszyńskim, to należy
pamiętać i o autochtonicznej ludności w okolicach Frydku i Ostrawy, mówiącej po
9
morawsku (czesku), i o Niemcach z „bielskiej wyspy językowej” .
Oczywiście zestawienie słownika nazwisk dla całego Śląska Cieszyńskiego
w XIX w. jest zadaniem dla zespołu badaczy. Niemożliwością jest, aby tak rozległą
kwerendę przeprowadziła jedna osoba, w takim wypadku należałoby jednak precy10
zyjnie sformułować temat pracy . Izabela Łuc tak czy inaczej opracowała obszerny
materiał, na który złożyło się kilkadziesiąt tomów metryk ze wspomnianych parafii
oraz materiały z Archiwum Państwowego w Cieszynie, konkretnie z zespołu Akta
Miasta Cieszyna, szkoda jednak, że nazwa zespołu nie pada w żadnym miejscu (nawet
w bibliografii, s. 431), a czytelnik musi się jej domyślać na podstawie skrótu AMC.
Przyjmując nawet jednak, że Słownik miał objąć jedynie Cieszyn i najbliższe okolice, należało poszerzyć zakres kwerendy. Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie obejmowała większy teren niż parafia rzymskokatolicka,
stąd w przypadku mieszkańców ponad dwudziestu wiosek uwzględnione zostały
wyłącznie nazwiska ewangelików. Dotyczy to miejscowości Bażanowice (parafia
rzymskokatolicka w Goleszowie), Brzezówka i Marklowice (parafia rzymskokato11
licka w Pogwizdowie) , Dzięgielów, Kojkowice i Puńców (parafia rzymskokatolicka w Puńcowie), Gumna i Ogrodzona (parafia rzymskokatolicka w Ogrodzonej),
12
Hażlach (parafia rzymskokatolicka w Kończycach Wielkich) , Kocobędz, Koniaków koło Cieszyna, Koty, Mistrzowice i Stanisłowice (parafia rzymskokatolicka
w Cierlicku), Końska (parafia rzymskokatolicka w Końskiej), Leszna Dolna i Trzy13
niec (parafia rzymskokatolicka w Lesznej Górnej) , Łąki (parafia rzymskokatolicka
w Łąkach), Niebory, Trzycież i Wielopole (parafia rzymskokatolicka w Trzycieżu),
Olbrachcice (parafia rzymskokatolicka w Karwinie), Ropica i Żuków Dolny (para-

8

ZAO, SMSK, sygn. Fr VII 13, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej we Frydku 1857–1877,

k. 1v.
9

O obliczu językowym regionu do połowy XIX w. vide PANIC 2016.
Jak np. LIPOWSKI 2002.
11
Księgi metrykalne tamtejszej parafii, uchodzące za zaginione, odnaleziono dopiero w 2016 r.
12
Część metryk parafii w Kończycach Wielkich z XIX w., dotyczących jedynie Hażlacha, trafiła do
erygowanej w 1932 r. parafii w Hażlachu.
13
Cf. KUŚKA, ZBYLUT-JADCZYK 2016.
10
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fia rzymskokatolicka w Ropicy, z tym, że Żuków Dolny należał do niej dopiero
od 1811 r.) i Trzanowice Dolne (parafia rzymskokatolicka w Gnojniku). Metryki
w parafiach rzymskokatolickich — w przeciwieństwie do ewangelickich — prowadzono z podziałem na miejscowości, więc tutaj dałoby się zniwelować dysproporcje
wyznaniowe przy mniejszym nakładzie pracy, niż dopasowując zakres kwerendy do
14
granic parafii rzymskokatolickich .
Wniosek autorki, że „Ów fakt większego zróżnicowania w zakresie nazwisk
częstszych wśród ewangelików można odnieść do zjawiska migracji protestantów
z różnych regionów geograficznych na teren Śląska Cieszyńskiego, ponieważ na
tym obszarze ewangelicy znaleźli schronienie dla siebie i swego wyznania” (s. 53)
jest zatem błędny. Po pierwsze, wypisując nazwiska ewangelickie występujące na
terenie danych miejscowości, nie uwzględniając przy tym katolickich, należy się
spodziewać, że większa różnorodność będzie dotyczyła tych pierwszych. Co więcej,
gdyby objęto kwerendą np. metryki z terenów Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego
udałoby się odnaleźć tysiące nazwisk katolickich emigrantów (głównie z Galicji,
15
ale też np. z Włoch) osiedlających na Śląsku Cieszyńskim . Po drugie — sytuacja
protestantów w „długim wieku XIX” na Śląsku Cieszyńskim nie różniła się od położenia ich współwyznawców w innych częściach monarchii austriackiej. Po trzecie —
analiza statystyk wyznaniowych wskazuje na niewielki spadek procentowy udziału
16
protestantów wśród mieszkańców tego regionu w XIX w.
Pewne wątpliwości budzą też ramy czasowe pracy (1800–1900). Nie chodzi
nawet o literalne traktowanie pojęcia XIX w. (wtedy badaniami powinny zostać
objęte lata 1801–1900). Sądzę, że lepszym terminem początkowym byłby 1781 r.,
17
kiedy zniesiono poddaństwo osobiste chłopów na Śląsku Cieszyńskim . Swoją drogą
autorka twierdzi, że poddaństwo osobiste zniesiono w 1810 r. (s. 15), co jest prawdą
w odniesieniu do znajdującego się w granicach Prus Górnego Śląska, a nie Śląska
Cieszyńskiego. Jako termin końcowy nasuwa się 1914 r., czyli wybuch I wojny światowej, ale tutaj pojawiłby się oczywisty problem z dostępnością ksiąg metrykalnych
przechowywanych w Urzędach Stanu Cywilnego. Przekonujący jest za to zastosowany przez autorkę podział na trzy podokresy: rolniczy (do 1839 r.), przejściowy
(1840–1859) i wielkich przeobrażeń (od 1860 r.).
Jeden z podrozdziałów zatytułowany jest „Najczęstsze nazwiska południowego
Śląska”, chociaż w istocie chodzi przede wszystkim o nazwiska z Cieszyna i najbliższych okolic. Niemniej nawet w odniesieniu do tego terenu, zestawienie jest w znacznej części nieprzydatne. Jak wspomniałem wyżej, podstawowymi źródłami dla
Słownika były metryki parafii ewangelickiej i katolickiej w Cieszynie, a na podsta14

Wyjątkiem są Trzanowice należące do dwóch parafii ewangelicko-augsburskich (Cieszyn i Ligotka Kameralna), a jednej rzymskokatolickiej (Gnojnik).
15
Włoskie częściowo zestawia ŻAGAN 2016.
16
MORYS-TWAROWSKI 2013, s. 301–302.
17
SPYRA 2012, s. 92.
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wie liczby wymienionych w nich wzmianek zestawiono „Rangowy wykaz najpopularniejszych nazwisk południowego Śląska” (s. 54) i „Rangowy wykaz popularnych
odapelatywnych nazwisk cieszyńskich” (s. 56–58), sumując liczbę odnotowań
danego nazwiska z metryk ewangelickich i katolickich (i wzmianki w dokumentach
z Archiwum Państwowego w Cieszynie). Problem w tym, że do 1848 r. metryki
parafii ewangelicko-augsburskich na Śląsku Cieszyńskim miały charakter prywatny.
Informację o chrzcie, ślubie czy zgonie pastor ewangelicki notował na użytek swojej
wspólnoty wyznaniowej w metrykach ewangelickich, a jednocześnie wpisywał do
metryk właściwej parafii rzymskokatolickiej. Inaczej mówiąc, do 1848 r. dla ewangelików wpisy się dublowały. W przypadku korekty tabel nie wystarczy nawet prosta
operacja odjęcia wpisów ewangelickich sprzed 1848 r., bo część z nich dotyczyła
mieszkańców wsi należących do innych parafii rzymskokatolickich, nieobjętych
kwerendą. Do tego dochodzi przypadek Żukowa Dolnego, należącego na początku
XIX w. do parafii rzymskokatolickiej w Cieszynie, a od 1811 r. do parafii w Ropicy.
Jedynie zestawienie nazwisk występujących do 1848 r. na podstawie metryk parafii
rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie dawałoby reprezentatywną
statystykę popularności nazwisk w samym mieście i jego najbliższych okolicach dla
pierwszej połowy XIX w.
W partii poświęconej omówieniu literatury przedmiotu zabrakło pionierskiej
na gruncie regionalnym pracy ks. Józefa Firli zatytułowanej Nazwy słowiańskie
w cieszyńskiej ziemi, publikowanej w 1895 r. na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej”;
autor wyjaśnił tam etymologię szeregu nazwisk występujących na Śląsku Cieszyń18
skim . Brak też monografii Franciszka Popiołka Historia osadnictwa w Beskidzie
Śląskim, gdzie ten zasłużony historyk regionalista poruszał kwestię etymologii
19
nazwisk mieszkańców opisywanych przez siebie wiosek .
Porównując występowanie nazwisk na Śląsku Cieszyńskim w wieku XIX
i w okresie wcześniejszym (na podstawie literatury), Izabela Łuc stwierdza, że
nazwisk Górniok i Matłoch nie notuje słownik Władysława Milerskiego (s. 58).
Tymczasem nazwisko „Matłoch” w prawidłowej wersji Matloch Milerski notuje
20
w swojej książce Nazwiska cieszyńskie . Podobnie jest z nazwiskiem Górniok (na
21
s. 57 jako Górniak), które Milerski odnotowuje również jako Górniok .
Autorka stwierdza, że „Z dokumentacji źródłowej wynika też, że w wieku XIX
na Śląsk Cieszyński przybyli obywatele wywodzący się z pozostałych obszarów
monarchii austriackiej, legitymujący się nazwiskami: [...] Gorgosch, [...] Hess”
(s. 66). Możliwe, że było tak w jednostkowych przypadkach, należy jednak podkreślić, że Gorgoschowie (Gorgoszowie) byli rodziną mieszczańską, osiadłą w Cieszy-

18
19
20
21

FIRLA 1895. O autorze vide BROŻEK 1948.
POPIOŁEK 1939, s. 233–263.
MILERSKI 1996, s. 216.
MILERSKI 1996, s. 147.
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nie już w XVII w.22 Z kolei nazwisko Hess nosiły co najmniej dwie rodziny chłopskie
23
z okolic Cieszyna, których genealogie można doprowadzić do XVII w.
W wyliczance nazwisk z Księstwa Cieszyńskiego pojawiły się nazwiska osób
związanych z miejscowościami znajdującymi się poza jego granicami, jak Żywiec,
Myślenice, Biała (chyba że chodziło o Białą koło Jabłonkowa) i Bestwina (s. 65).
W tabeli ze statystyką wyznaniową mieszkańców Cieszyna (s. 52) podano błędnie numery tomów (I i II zamiast II i III), w dodatku w adresie bibliograficznym
pojawia się tylko tytuł pracy zbiorowej (Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów
współczesnych, red. Idzi Panic, I–III, Cieszyn 2010), a należało uwzględnić również
24
autora i tytuł odpowiedniego rozdziału .
Z usterek, za które winę ponosi korekta, można wskazać błąd ortograficzny
w zapisie Komory Cieszyńskiej (jest „komory cieszyńskiej”, s. 17) oraz drobne
pomyłki w datach (1971–1901 zamiast 1871–1901 na s. 433; 1936–1849 zamiast
1836–1849 na s. 432). W bibliografii jako autor Dziejów Śląska Austryackiego
z 1913 r. figuruje „Popiołek K.” (s. 441), tymczasem powinien być to ojciec Kazimierza Popiołka — Franciszek.
Nazwisko Bielesz (s. 92) według autorki pochodzi od słowa „biel” (tłuszcz).
W literaturze wskazuje się jednak, że prawdopodobnie jest to spolszczona wersja
25
serbskiego nazwiska „Belos” . Ten trop wydaje się lepszy, tym bardziej że pojawienie się osób o nazwisku Bielesz można powiązać z kolonizacją wałaską górzystych
części Śląska Cieszyńskiego.
Nazwisko Bulik (s. 109) pojawia się w metrykach parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie jeszcze w co najmniej trzech wpisach pomi26
niętych przez autorkę .
Nazwisko Czakoj (s. 119) autorka wywodzi od słowa „czekać”, zresztą podob27
nie jak wcześniej czynił to Władysław Milerski . Uderza jednak to, że nazwisko
Czakoj na Śląsku Cieszyńskim nosił zaledwie jeden chłopski ród, mieszkający
w Kocobędzu i sąsiedniej Ligocie Alodialnej, a dziś zarówno w Polsce, jak i w Czechach jest to nazwisko niezwykle rzadkie. Warto zatem rozważyć możliwość, czy nie
jest to spolszczona wersja niesłowiańskiego nazwiska, np. Csakói, występującego
28
w Siedmiogrodzie .
Warto byłoby sprawdzić, czy wpis z nazwiskiem „Czammerowna” (s. 118) nie
odnosi się do przedstawicielki znanej szlacheckiej rodziny Tschammerów.

22
23
24
25
26
27
28

SEMRAD 1994.
Cf. MILERSKI 1996, s. 155.
SPYRA 2010a; SPYRA 2010b.
POPIOŁEK 1939, s. 234.
MORYS-TWAROWSKI 2016b, s. 80, przypis 3.
MILERSKI 1996, s. 120; MILERSKI 1998, s. 12.
SEBESS 1921, s. 143.
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W wykazie brakuje nazwiska Dyboski. Wpis w metrykach parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie z 1891 r. nie dotyczy Dybowskiego
(s. 131), ale Dyboskiego, konkretnie narodzin i chrztu Tadeusza (1891–1939), póź29
niejszego lekarza i posła na Sejm II RP .
Nazwisko Madzia według autorki to nazwisko pochodzące od imienia Magda30
lena (s. 266), tymczasem w literaturze wywodzi się je od słowa Madziar .
Pominięto nazwisko Mattencloit, chociaż przedstawiciele tej rodziny szlacheckiej w XIX w. zostali odnotowani w metrykach parafii rzymskokatolickiej pw. św.
31
Marii Magdaleny w Cieszynie . Zapewne do przedstawiciela tego rodu odnosi się
wypis ze źródła przechowywanego w Archiwum Państwowym w Cieszynie, w którym miał on figurować jako „Emennrich Mottenkloit” (s. 283).
Nazwisko zapisywane kilkukrotnie w metrykach parafii rzymskokatolickiej św.
Marii Magdaleny w Cieszynie jako Moris to nazwisko Morys, tymczasem w Słowniku
32
obie te formy figurują jako osobne nazwiska o różnej etymologii (s. 282) .
Nazwisko Górniak/Górniok (s. 162) nie powstało od słowa „góral”, ale zostało
utworzone od nazwiska „Górny”, na co wskazuje analiza ksiąg metrykalnych parafii
rzymskokatolickich w Cieszynie i Goleszowie oraz parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.
Nazwisko Rzepecki (s. 339) nie pochodzi od wsi Rzepcze (woj. opolskie), ale
od wsi Rzepki w dawnym województwie sieradzkim, z której pisała się szlachecka
rodzina pieczętująca się herbem Białynia. Wywodził się z niej Bolesław Rzepecki
(ur. 1842), redaktor, żonaty z Anną Wiktorowską. Miał z nią syna Włodzimierza
Marcina, urodzonego 10 września 1891 w Cieszynie, którego dotyczy wpis będący
33
podstawą odnotowania tego nazwiska w Słowniku .
Sagura (s. 341) raczej nie jest osobnym nazwiskiem (o etymologii wspólnej
z nazwiskiem Sagoń), ale zepsutą wersją nazwiska Zagóra.
Brak włoskiego nazwiska Salice, tymczasem w metrykach parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie zanotowano, że wdowa Barbara Salice
34
zmarła 25 grudnia 1809 .
Nazwisko Strouhal (s. 368) raczej powinno figurować jako Struhal (tego
wariantu brak w Słowniku), w każdym razie zdaje się, że takiej formy używano zde35
cydowanie częściej .

29

PMMC, Metryki chrztów, XXII A, Wyższa Brama, s. 134; GOLEC, BOJDA 1993, s. 87.
POPIOŁEK 1939, s. 234.
31
MAKOWSKI 1997, s. 57.
32
Biogramy wszystkich odnotowanych osób w: MORYS-TWAROWSKI 2016a.
33
PMMC, Metryki chrztów, XXII A, s. 133; NIESIECKI 1841, s. 216; BIAŁYNIA-CHOŁODECKI 1913, s. 351.
34
PMMC, Metryki zgonów, IV A, Cieszyn, s. 290.
35
Cf. np. GC, XIX, 1866, s. 192; PINDÓR 2010, s. 8, 10.
30
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Nazwisko Świerkiewicz (s. 384) na pewno pojawia się w metrykach parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie więcej niż trzy razy
(według autorki raz w 1845 r., dwa razy w 1846 r.), bo odnotowano tam również
zgony malarza Edwarda Świerkiewicza (zm. 1875) i jego córki Bronisławy (zm.
36
1888) .
Pominięto nazwisko Wöllersdorfer (Wellersdorfer), mimo że w XIX w. rodzina
ta mieszkała w Mostach koło Cieszyna i była nieraz notowana w metrykach parafii
rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie — np. Adolf Wöllersdor37
fer zmarł 10 czerwca 1899 w wieku 80 lat , a jego wnuczka Anna Weronika uro38
dziła się w roku 1887 .
Nazwisko Zagóra (s. 419) może pochodzić od bułgarskiej krainy Zagora, w każdym razie według tradycji rodzinnej ród Zagorów pochodził z Bułgarii i osiedlił się
39
w XVII w. w Ligotce Kameralnej na Śląsku Cieszyńskim .
Autorka wykonała niezwykle czasochłonną kwerendę, przedstawiła etymologię
ponad 11 tys. nazwisk, znacząco powiększyła „korpus” znanych nazwisk, używanych
przez mieszkańców dzisiejszej Polski, a Słownik będzie nieraz cytowany w pracach
dotyczących zarówno antroponomastyki, jak i genealogicznych (a badania genealogiczne to dziś najpopularniejszy przejaw zainteresowania przeszłością).
Wadami recenzowanej pracy jest nieadekwatność tytułu do treści, wypisanie
dla części miejscowości jedynie nazwisk notowanych w metrykach ewangelickich, a przy analizach ilościowych zdublowanie danych dla ewangelików mieszkających w latach 1800–1848 na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii
Magdaleny w Cieszynie. Sądzę, że błędy te dałoby się wyeliminować, gdyby
zdecydowano się na drugą recenzję wydawniczą, przygotowaną przez osobę
naukowo zajmującą się historią, co — moim zdaniem — powinno być zasadą
przy tego typu publikacjach. Pozostałe uwagi dotyczą kwestii mniej ważnych,
niewpływających na tok wywodu autorki.
Jak podkreśliłem na wstępie, piszę z perspektywy historyka, stąd recenzja może
sprawiać wrażenie zbyt krytycznej, tym bardziej że — z racji braku kompetencji
— pominąłem zagadnienia językoznawcze, stanowiące przecież zrąb część opisowej
Słownika. Optymalnie byłoby potraktować ją jako swoisty appendix do omówień
40
recenzowanej pracy zamieszczonych w czasopismach z zakresu językoznawstwa .

36
37
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39
40

MORYS-TWAROWSKI 2017, s. 343.
PMMC, Metryki zgonów, IX B, Mosty, s. 19.
PMMC, Metryki chrztów, XXI B, Mosty, s. 9.
PE, LIII, 1937, nr 14, s. 3.
BORTLICZEK 2017, s. 303–306; BOGOCZOVÁ 2017 (non vidi).
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WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE I MATERIAŁY NIEPUBLIKOWANE

PMMC [= Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie], Metryki
chrztów, XXI B, XXII A; Metryki zgonów, IV A, IX B
ZAO [= Zemský Archiv v Opavě], SMSK [= Sbírka matrik Severomoravského kraje], sygn.
Fr VII 13, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej we Frydku 1857–1877
ŹRÓDŁA DRUKOWANE I LITERATURA PRZEDMIOTU

BIAŁYNIA-CHOŁODECKI 1913 = Józef Białynia-Chołodecki, Pamiętnik powstania
styczniowego, Lwów 1913
BOGOCZOVÁ 2017 = Irena Bogoczová [rec.], Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców
południowego Śląska XIX wieku. Katowice 2016, „Studia Slavica” (Ostrava), XXI,
2017, 1
BORTLICZEK 2017 = Małgorzata Bortliczek [rec.], Izabela Łuc, Słownik nazwisk
południowego Śląska, Katowice 2016, „Onomastica”, LXI, 2017, 1, s. 303–306
BROŻEK 1948 = Ludwik Brożek, Firla Józef (1866–1911), ksiądz, pisarz ludowy i etnograf,
w: Polski słownik biograficzny, t. VI, Kraków 1948
FIRLA 1895 = Józef Firla, O nazwach słowiańskich w ziemi cieszyńskiej, „Gwiazdka Cieszyńska”, XLVIII, 1895, 1–4, 6, 8, 10
GC = „Gwiazdka Cieszyńska”, XIX, 1866, 24
GOLEC, BOJDA 1993 = Józef Golec, Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej,
t. I, Cieszyn 1993
KARAŚ 2010 = Śląsk południowy, w: Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe,
red. Halina Karaś, 2010, http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=opisdialektow&l2=dialekt-slaski&l3=slask-poludniowy (dostęp: 1 czerwca 2018).
KUŚKA, ZBYLUT-JADCZYK 2016 = Maksymilian Kuśka, Katarzyna Zbylut-Jadczyk,
Inwentarz Archiwum Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Marcina w Lesznej Górnej,
Leszna Górna 2016
LIPOWSKI 2002 = Jaroslav Lipowski, Nazwiska z Jabłonkowa i okolic u schyłku XVII wieku,
Wrocław 2002
ŁUC 2016 = Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku,
Katowice 2016
MAKOWSKI 1997 = Mariusz Makowski, Rodzina baronów von Mattencloitów na
Zebrzydowicach (1747–1888), „Familia Silesiae”, II, 1997, s. 47–68
MILERSKI 1996 = Władysław Milerski, Nazwiska cieszyńskie, Cieszyn 1996
MILERSKI 1998 = Władysław Milerski, Staropolszczyzna zaolziańskich nazw własnych,
„Biuletyn Ludoznawczy”, XXI, 1998, s. 12–19
MORYS-TWAROWSKI 2013 = Michael Morys-Twarowski, Sytuacja wyznaniowa, w: Śląsk
Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918), red. Krzysztof Nowak,
Idzi Panic, Cieszyn 2013 (Dzieje Śląska Cieszyńskiego od Zarania do Czasów Współczesnych, red. Idzi Panic, V)
MORYS-TWAROWSKI 2016a = Michael Morys-Twarowski, Dzieje rodu Morysów ze Śląska
Cieszyńskiego od XVIII do początku XX wieku, Chorzów 2016
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

498

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

MORYS-TWAROWSKI 2016b = Michael Morys-Twarowski, Z dziejów cieszyńskiego
muzealnictwa. Teodor Bulik (1849–1909) — działacz społeczny i kolekcjoner, „Pamiętnik Cieszyński”, XXI, 2016, s. 79–85
MORYS-TWAROWSKI 2017 = Michael Morys-Twarowski, Świerkiewicz (Świrkiewicz)
Edward, pseud. i krypt.: Świerk, E. Świerk, E. S. (1808–1875), malarz, publicysta, aktor
i reżyser teatralny, działacz społeczny, w: Polski słownik biograficzny, t. LI, Warszawa–
Kraków 2017, s. 341–343
NIESIECKI 1841 = Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz,
t. VIII, Lipsk 1841
NOWAK 2013 = Krzysztof Nowak, Przemiany prawno-administracyjne, demograficzne,
społeczno-zawodowe i narodowościowe, w: Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do
I wojny światowej (1848–1918), red. Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Cieszyn 2013 (Dzieje
Śląska Cieszyńskiego od Zarania do Czasów Współczesnych”, red. Idzi Panic, V)
PANIC 2016 = Idzi Panic, Język mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od średniowiecza do
połowy XIX wieku, Cieszyn 2016
PE, LIII, 1937, 14 = „Poseł Ewangelicki”, LIII, 1937, 14
PINDÓR 2010 = Mirosława Pindór, Teatr w Cieszynie i jego stuletnie dzieje (1910–2010),
Cieszyn 2010
POPIOŁEK 1939 = Franciszek Popiołek, Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim, Katowice 1939
Postępowanie awansowe 2017 = Postępowanie awansowe — Izabela Łuc, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, http://www.ck.gov.pl/promotion/id/10073/type/l.html
(dostęp: 1 czerwca 2018)
SEBESS 1921 = Dénes Sebess, Landownership policy of new Roumania in Transylvania,
Budapest 1921
SEMRAD 1994 = Gregor Semrad, Stammfolge Gorgosch aus Teschen in Ostoberschlesien,
„Archiv Ostdeutscher Familienforscher”, XII. Lieferung, 20. November 1994, s. 597–
605
SPYRA 2010a = Janusz Spyra, Dzieje Cieszyna od 1653 do 1848 roku, w: Dzieje Cieszyna od
pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, t. II, Cieszyn 2010
SPYRA 2010b = Janusz Spyra, Przemiany demograficzne i społeczne Cieszyna w drugiej
połowie XIX i na początku XX wieku, w: Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów
współczesnych, red. Idzi Panic, t. III, Cieszyn 2010
SPYRA 2012 = Janusz Spyra, Śląsk Cieszyński w okresie 1653–1848, Cieszyn 2012 (Dzieje
Śląska Cieszyńskiego od Zarania do Czasów Współczesnych, red. Idzi Panic, IV)
Śląsk Cieszyński 2013 = Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–
1918), red. Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Cieszyn 2013 (Dzieje Śląska Cieszyńskiego
od Zarania do Czasów Współczesnych, red. Idzi Panic, V).
ŻAGAN 2016 = Władysław M. Żagan, Włoskie migracje zarobkowe w XIX wieku w świetle
metryk z przemysłowej części Śląska Cieszyńskiego, „Pamiętnik Cieszyński”, XXI,
2016, s. 127–143
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Karol Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji
rzymskiej w okresie pryncypatu, Monografie Fundacji Nauki Polskiej, Toruń
2017, ss. 518
W 2017 r. w prestiżowej serii wydawniczej Monografie Fundacji Nauki Polskiej ukazała się
książka Karola Kłodzińskiego Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji
rzymskiej w okresie pryncypatu. Jest to zmieniona wersja rozprawy doktorskiej obronionej
rok wcześniej na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Autor znany jest badaczom starożytności ze swoich licznych publikacji poświęconych administracji rzymskiej w okresie wczesnego cesarstwa. Niniejsza książka stanowi niejako zwieńczenie dotychczasowych badań
Kłodzińskiego, skoncentrowanych na rzymskich urzędach pałacowych1. Recenzowana monografia została poświęcona dziejom urzędu a rationibus („do spraw rachunkowości/od rachunków”), najważniejszej instytucji odpowiedzialnej za zarząd finansów w okresie pryncypatu, oraz noszącym ten tytuł urzędnikom. W okresie wczesnego cesarstwa urząd a rationibus
należał do niezwykle prestiżowych i dochodowych stanowisk w administracji cesarskiej.
Świadczą o tym chociażby wpływy polityczne i majątek M. Antoniusa Pallasa, wyzwoleńca
Klaudiusza i pierwszego udokumentowanego a rationibus, jak również roczne dochody
ekwickich prokuratorów, którzy przejęli tę funkcję za rządów Trajana.
Książka została podzielona na dwie części, z których pierwsza zawiera dwa rozdziały,
a druga jeden. Rozdział trzeci stanowi obszerny katalog prozopograficzny, w którym czytelnik znajdzie zestawienie wszystkich znanych nam urzędników a rationibus. Ponadto, dla lepszej przejrzystości narracji, autor słusznie wyodrębnił w każdym rozdziale kilka podrozdziałów. W zakończeniu Kłodziński dokonał rekapitulacji postawionych wcześniej hipotez
i wysnutych wniosków. Monografia zawiera również niezwykle pomocne indeksy autorów
współczesnych, postaci historycznych i rzeczowy. W książce znalazły się także zdjęcia omawianych w tekście inskrypcji.
We wprowadzeniu (s. 9–29) autor skrupulatnie prezentuje stan badań dotyczący prezentowanej problematyki, która doczekała się obszernej literatury, oraz sygnalizuje swoje najważniejsze tezy badawcze. Mimo że wiele z poruszonych przez niego kwestii było przedmiotem licznych studiów podejmowanych zarówno przez historyków starożytności, jak
i znawców prawa rzymskiego, do tej pory brakowało całościowej monografii tego zagadnienia. Ponadto wiele kwestii związanych z officium a rationibus, takich jak np. kompetencje
urzędu, czas jego powstania czy moment przekształcenia w nową instytucję (collegium
rationalium) nie zostały w nauce w sposób satysfakcjonujący rozstrzygnięte. Każdego roku
publikowane są również kolejne, nowo odkryte inskrypcje, które rzucają nowe światło na
funkcjonowanie urzędu a rationibus. Tym samym decyzję autora o podjęciu się kompleksowego opracowania tego tematu uznać należy za w pełni uzasadnioną.

1

Spośród licznych publikacji autora poświęconych administracji cesarskiej wymienię jedynie dwie
monografie: Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium
historyczno-prawne, Toruń 2011; Officia maxima et principes officiorum. Problematyka badań nad
kancelarią cesarską okresu pryncypatu na przykładzie sekretariatu a memoria, Kraków 2012.
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W rozdziale I („Officium a rationibus. Zagadnienia metodologiczne i historiograficzne”,
s. 33–97) Kłodziński pokazuje główne problemy metodologiczne, z jakimi borykają się badacze administracji wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, w tym oczywiście urzędu a rationibus.
Następnie omawia specyfikę wykorzystywanych przez siebie źródeł, które bardzo często są
lakoniczne i niełatwe w interpretacji. W szczególności dotyczy to źródeł literackich, w których nie znajdujemy zbyt wielu informacji na temat officium a rationibus. Taka sytuacja jest
w pełni zrozumiała, zważywszy, że — jak słusznie stwierdza autor — antyczni historycy nie
byli szczególnie zainteresowani takimi kwestiami jak status administracyjny i kompetencje
różnorodnych kategorii urzędników czy obowiązująca wśród nich hierarchia. Ze względu na
specyfikę źródeł narracyjnych niezwykle ważne dla omawianej problematyki są zatem źródła
epigraficzne (głównie inskrypcje nagrobne i honoryfikacyjne). W tym miejscu chciałbym
podkreślić, że zostały one przez Kłodzińskiego wykorzystane wzorowo.
Istotne miejsce w tym rozdziale zajmują rozważania dotyczące terminologii. Dużym
niebezpieczeństwem czyhającym na badaczy rzymskiej administracji wczesnego cesarstwa
jest jej postrzeganie przez pryzmat funkcjonowania administracji nowożytnej (np. urzędów
dworskich we Francji czy ministerialnych w Prusach), co rodzi pokusę posługiwania się przy
opisie rzymskich urzędów terminologią przyjętą znacznie później2. Kłodziński słusznie odcina się od tej tendencji, stwierdzając, że nie mamy podstaw źródłowych do przenoszenia
pojęć nowożytnych na rzymską administrację finansową i rezygnuje tym samym z posługiwania się tak anachronicznymi terminami, jak „ministerstwo finansów” czy „sekretariat”.
W kolejnej części tego rozdziału autor podejmuje polemikę z funkcjonującym w historiografii poglądem przypisującym Hadrianowi reformę administracji centralnej, której jednym z elementów miało być odsunięcie wyzwoleńców cesarskich od sprawowania funkcji
dworskich i przekazanie ich ekwitom. Kłodziński przekonująco obala tę hipotezę, wykazując, że nie ma ona żadnych podstaw źródłowych. Skrupulatna analiza materiału epigraficznego pozwoliła mu ustalić, że pierwszy udokumentowany przypadek objęcia funkcji a rationibus
przez ekwitę miał miejsce już za rządów Trajana.
Ostatnią kwestią poruszoną w rozdziale I jest problem biurokratycznej i niebiurokratycznej wizji urzędu a rationibus, a więc dwóch dominujących w historiografii tendencji w rozumieniu tej instytucji. Pierwsza z nich, występująca głównie w starszej nauce niemieckiej, opierała się na czysto legalistycznym (Mommsenowskim w swoim rodowodzie) postrzeganiu
rzymskiej rzeczywistości. Taki punkt widzenia był poddawany krytyce, począwszy od lat siedemdziesiątych XX w., kiedy to pojawił się postulat, by officium a rationibus nie wtłaczać
w schematy biurokratyczne. Jednym z argumentów dla krytyków biurokratycznej wizji urzędu
było porównanie administracji Cesarstwa Rzymskiego z administracją starożytnych Chin oraz
biurokracji nowożytnych. Zwrócono przede wszystkim uwagę na niewielką liczbę urzędników
rzymskich (ok. 2 tys. funkcjonariuszy w III w.) w porównaniu z Cesarstwem Chińskim, gdzie
było ich ponad 20 razy więcej. Obecnie w nauce dominuje pogląd, że to nie biurokratyczne
reguły decydowały o nominacjach urzędniczych, lecz wola cesarza oraz patronat. Z wywodów
autora jednoznacznie wynika, że bliżej mu do niebiurokratycznej wizji urzędu.

2

W literaturze niemieckiej często używa się w odniesieniu do officium a rationibus terminu
Reichsfinanzministerium.
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W moim przekonaniu o szczególnej wartości monografii stanowi rozdział II, w którym
autor stawia kilka oryginalnych hipotez. Jednym z kluczowych problemów poruszonych
w tej części książki jest kwestia określenia kompetencji posiadanych przez urzędników
a rationibus. Podstawowym źródłem informacji w tej materii jest passus z Silvae Stacjusza
(Consolatio ad Claudium Etruscum), który zawiera pocieszenie adresowane do Claudiusa
Etruscusa po śmierci jego ojca. W omawianym ustępie poeta wymienia różnorodne uprawnienia, które posiadał zmarły, sprawując funkcję a rationibus. Na pierwszy rzut oka wydawać
by się mogło, że odtwarzanie kompetencji urzędników a rationibus na podstawie tekstu należącego do gatunku tzw. literatury konsolacyjnej może być wysoce ryzykowne, zważywszy na
specyfikę tego rodzaju utworów, bardzo często wyolbrzymiających rzeczywiste znaczenie
zmarłego czy też jego pozycję w państwie3. W tym przypadku z pomocą przychodzą nam
jednak źródła epigraficzne, które pozwalają pozytywnie zweryfikować przekaz Stacjusza. Po
dokonaniu analizy różnych kategorii źródeł autor dochodzi do wniosku, że zakres kompetencji urzędników a rationibus nigdy nie był stały, a uprawnienia kolejnych osób sprawujących
te funkcje zależały od dwóch czynników — woli cesarza, który mógł dowolnie określać zakres ich kompetencji, oraz od prowadzonej przez konkretnego princepsa polityki fiskalnej.
Trudno nie zgodzić się z tą opinią, zważywszy, że w antycznym Rzymie kompetencje tej kategorii urzędników — jak zresztą wielu innych — nigdy nie zostały „konstytucyjnie”
uregulowane.
Kolejnym zagadnieniem poruszonym w rozdziale II jest reforma officium a rationibus,
która doprowadziła do przekształcenia tego urzędu w collegium rationalium. W nauce dominuje pogląd, że nastąpiło to za rządów Marka Aureliusza. Według wielu uczonych po reformie wprowadzonej przez tego władcę procurator a rationibus oraz podlegający mu
procurator summarum rationum mieli działać jako rationales. Autor polemizuje z takim poglądem i stawia oryginalną tezę, że do przekształcenia officium a rationibus w collegium
rationalium doszło dopiero za panowania Septymiusza Sewera. Od tego też momentu tytuł
a rationibus był sukcesywnie zastępowany przez tytuł rationalis. Dalej Kłodziński podejmuje polemikę z obecnym w nauce założeniem, że w II w. wszyscy wyzwoleńcy cesarscy określani w inskrypcjach mianem procurator a rationibus lub po prostu a rationibus byli jedynie
zastępcami/asystentami urzędników ekwickich, w ramach tzw. nierównej kolegialności
(collégialité inégale, Pseudokollegialität, dual procuratorship). Autor uważa, że wspomniana zasada nierównej kolegialności nie była jednak stałą regułą. Na poparcie swojego stanowiska przytacza m.in. casus Cosmusa, znanego z materiału epigraficznego wyzwoleńca cesarskiego. Przeprowadzona przez autora skrupulatna analiza inskrypcji z Saepinum (epistula ad
Saepinum) z południowej Italii, datowanej na lata 169–172, która zawiera tekst korespondencji urzędniczej, dowodzi bowiem samodzielności działań Cosmusa i pokazuje, że nie był on
4
w żadnym stopniu podporządkowany urzędnikowi ekwickiemu . Niezwykle interesującym
dopełnieniem rozważań prowadzonych w rozdziale II jest analiza karier ekwitów, którzy
sprawowali urząd a rationibus. Kłodziński podkreśla ważną rolę różnorodnych funkcji mili3

Dla przykładu warto przytoczyć w tym miejscu passus z Consolatio ad Marciam (3, 1) Seneki, w którym autor ten określa Druzusa Starszego mianem futurus princeps. Wiemy jednak, że Druzus był drugorzędnym kandydatem do sukcesji, a August nie postrzegał go jako swojego potencjalnego następcy.
4
Vide CIL IX 2438 = FIRA I2 61.
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tarnych w ramach tych karier. Z jego wyliczeń wynika, że spośród 26 znanych nam osób,
które osiągnęły ten urząd, nieco ponad połowa z nich (58%) sprawowała wcześniej stanowiska wojskowe, co dowodzi, że doświadczenie na tym polu było ważnym kryterium branym
pod uwagę przez poszczególnych princepsów przy obsadzie tej funkcji. Autor pokazuje również, że obok kompetencji wojskowych istotnym czynnikiem, którym kierowali się cesarze
przy nominacji ekwitów na urząd a rationibus, było doświadczenie w sprawach finansowych,
które nabyli, piastując wcześniej różnorodne stanowiska w administracji finansowej. Z przeprowadzonej przez Kłodzińskiego analizy karier ekwitów, którzy sprawowali urząd
a rationibus w II w., wynika, że dla niektórych z nich stanowisko to było pomostem do osiągnięcia tzw. wielkich prefektur. Zwieńczeniem cursus honorum wielu a rationibus było
zatem sprawowanie prefektury pretorianów, wigilów, annony oraz Egiptu.
Rozdział III jest — jak wspomniano — obszernym katalogiem prozopograficznym, którego stworzenie było przy podjętym przez Kłodzińskiego temacie nieodzowne. Zawiera on
biogramy poszczególnych urzędników a rationibus, w których autor szczegółowo omawia
ich kariery i zestawia odnoszące się do nich źródła.
Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na kilka pomyłek i nieprecyzyjnych sformułowań, które pojawiają się w monografii. Autor kilkakrotnie (np. s. 9–10), pisząc o przyszłym
Auguście przed 27 r., określa go mianem Oktawiana. Nomenklatura ta jest jednak niepoprawna. Wiemy bowiem, że pierwszy cesarz nigdy nie używał tego imienia, a po swojej adopcji
przez Cezara nazywał się Caius Iulius Caesar. Dobrze byłoby zatem, gdyby autor wspomniał
o tym fakcie — chociażby w przypisie — i zaznaczył, że posługiwanie się określeniem
Oktawian ma charakter wyłącznie umowny. Przywołując tekst Stacjusza (np. s. 37, 150),
Kłodziński pisze o „fragmencie” Stacjusza. Filologiczna precyzja wymaga jednak stosowania
w tym przypadku terminu passus, urywek lub ustęp, określenie „fragment” jest bowiem zarezerwowane wyłącznie dla tych tekstów antycznych, które zachowały się fragmentarycznie.
Ze zdania na s. 110, w którym Autor porównuje kompetencje prokuratorów do namiestników
prowincji cesarskich i publicznych, wynika, że wszyscy prokonsulowie dysponowali władzą
wojskową (imperium militiae). Takie stwierdzenie jest błędne, gdyż imperium wojskowe posiadał wyłącznie prokonsul Afryki, gdzie stacjonowały legiony. Na s. 143 autor popełnił
z kolei błąd topograficzny, pisząc, że świątynia boskiego Cezara znajdowała się na Forum
Iulium, choć — jak wiemy — wzniesiono ją na Forum Romanum. Oczywiście wymienione
usterki nie rzutują w moim przekonaniu na końcową, bardzo wysoką ocenę książki.
Prezentowana monografia jest kompleksowym i nowatorskim opracowaniem jednego
z ważniejszych aspektów administracji pryncypatu. Autor z dużą erudycją weryfikuje wiele
z dotychczasowych ustaleń nauki w kwestii funkcjonowania i specyfiki urzędu a rationibus,
stawiając zarazem oryginalne hipotezy. Na podkreślenie zasługuje wzorowe wykorzystanie
różnorodnych kategorii źródeł i obfitej literatury przedmiotu. Za konieczne uważam opublikowanie recenzowanej książki w jednym z języków kongresowych. Bez wątpienia stanie się ona
punktem wyjścia szerszej dyskusji na temat administracji finansowej wczesnego cesarstwa.
Paweł Sawiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
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Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego
Księstwa Litewskiego do 1795 roku, red. Urszula Augustyniak, t. I–VII,
Warszawa 2017
Testamenty z epoki nowożytnej od kilkudziesięciu lat nieprzerwanie interesują historyków
badających prawo, mentalność, życie codzienne, kulturę materialną i zajmujących się sprawami majątkowymi. Od lat nie słabną zatem wysiłki zmierzające do wydawania tych dokumentów i publikowania wyników analiz przeprowadzonych na ich podstawie. W kręgu zainteresowań znajdują się testamenty szlacheckie, mieszczańskie, chłopskie, duchowieństwa,
przedstawicieli poszczególnych wyznań czy danych rodzin. Nieprzerwanie publikowane są
również akty ostatniej woli pojedynczych osób — nie tylko przedstawicieli elit1. Wśród licznych publikacji bazujących na tym materiale oraz edycji źródłowych brakowało do tej pory
katalogów. A przecież źródła te — zwłaszcza w przypadku XVII i XVIII w. — mają charakter
masowy. Lukę tę wypełniła kierowana przez Urszulę Augustyniak grupa historyków
z Zespołu Historii Kultury Staropolskiej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego oraz badaczki z Białorusi i z Ukrainy, którzy w 2017 r. wydali katalogi testamentów mieszkańców miast Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Siedem tomów
przygotowanych w ramach prac zespołu stanowi kontynuację pionierskiego katalogu testamentów mieszczan Warszawy z XV–XVII w.2
Na serię Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego
Księstwa Litewskiego do 1795 roku składa się siedem znacznie zróżnicowanych objętościowo
tomów: t. I, Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog,
oprac. Kamil Frejlich (ss. 99); t. II, Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI do
początku XVIII wieku. Katalog, oprac. Natalia Biłous (ss. 134); t. III, Katalog testamentów
mieszkańców Brześcia i Grodna od XVI do początku XVIII wieku, oprac. Natallia Sliž (ss. 78);
t. IV, Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku. Katalog,
oprac. Oksana Winnyczenko (ss. 381); t. V, Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich
do 1525 roku, oprac. Agnieszka Bartoszewicz, Krzysztof Mrozowski, Maciej Radomski,
Katarzyna Warda, red. Agnieszka Bartoszewicz (ss. 185); t. VI, Katalog testamentów
z krakowskich ksiąg miejskich do 1550 roku, oprac. Jakub Wysmułek (ss. 384); t. VII, Katalog
testamentów poznańskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku, oprac. Andrzej Karpiński
(ss. 435). Trzy obszerne i cztery krótsze katalogi dają możliwość spojrzenia na akty ostatniej
woli z perspektywy zarówno dużych (Wilno, Lwów, Kraków, Poznań) i średnich (Brześć,
Grodno, Łuck) miast, jak i małych ośrodków Korony (do 1525), a także z perspektywy
Wołynia (do początku XVIII w.). Dość duża różnorodność dokumentów z różnych ośrodków
może być jedynie zaletą opisywanych katalogów — dają one możliwość porównania zebranych informacji na temat aktów ostatniej woli pochodzących z różnych miast. Ponadto katalogi testamentów to nieoceniona pomoc dla historyków badających miasta, mieszczan czy kulturę miejską końca średniowiecza i epoki nowożytnej. We wszystkich siedmiu tomach
1

Najnowszą literaturę na temat testamentów vide m.in. POPIOŁEK 2009; WYSMUŁEK 2015;
Testamenty szlachty 2016; Testamenty szlacheckie 2018.
2
Vide Testamenty mieszczan 2010.
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zaprezentowano blisko sześć tysięcy not katalogowych informujących o aktach ostatniej woli
głównie mieszkańców wspomnianych ośrodków, ale często także okolicznej szlachty, chłopów oraz przyjezdnych (nierzadko z innych krajów). Dlatego już same noty stają się istną kopalnią wiedzy o rozwijającej się w epoce nowożytnej kulturze pisma i świadomości potrzeby
uporządkowania spraw doczesnych przed śmiercią, a także pozwalają badać kwestie zamożności, kultury materialnej i religijności mieszkańców miast Rzeczypospolitej.
Autorami katalogów są zarówno doświadczeni historycy, jak i młodzi badacze. Co istotne praca nad projektem — w przypadku większości członków zespołu kierowanego przez
Urszulę Augustyniak — korespondowała z wcześniejszymi lub obecnymi zainteresowaniami
naukowymi jego uczestników3, a także dała im możliwość przeprowadzenia głębszej analizy
zebranych w jego czasie dokumentów4. Doświadczenie i zainteresowania autorów z założenia dawały gwarancję, że kwerenda źródłowa podjęta w ramach pracy nad projektem będzie
wykonana z należytą starannością, czego słuszność potwierdza lektura wstępów i samych not
katalogowych. Zainteresowania badawcze autorów determinowały zakres chronologiczny
prowadzonych przez nich kwerend, w wyniku czego poszczególne tomy obejmują albo XVI
i XVII w. (tomy I–IV, VII), albo koniec średniowiecza i początek wieku XVI (tomy V i VI),
z czego jednak nie należy czynić zarzutu. Odwrotnie — zaprezentowanie bazy źródłowej
z różnych okresów tylko poszerza wyobrażenie o testamentach z okresu staropolskiego i pozwala na prowadzenie porównań. Wydaje się to świadomym i trafionym zabiegiem w kompletowaniu zespołu.
Omawiana seria z założenia miała prezentować testamenty mieszkańców miast, autorzy
poszczególnych tomów nie ograniczyli się jednak wyłącznie do mieszczańskich aktów ostatniej woli. W katalogach uwzględnione zostały również zachowane w księgach miejskich testamenty przedstawicieli innych grup społecznych, w tym szlachty, duchownych i chłopów,
którzy albo żyli w mieście, albo trafiła tam przynajmniej ich ostatnia wola.
W tym kontekście można zadać pytanie, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby uczynienie bazy źródłowej katalogów, czyli akt miejskich, nadrzędnym wyznacznikiem zawartości
poszczególnych tomów. Realizacja założenia podjętego w tytule serii w przypadku kolejnych
z nich nie jest jednolita, na co wskazują już różnie sformułowane tytuły. Tylko trzy tomy
bezpośrednio nawiązują do tytułu całej serii: Testamenty mieszkańców miast Wołynia od
końca XVI–do początku XVIII wieku. Katalog (t. II), Katalog testamentów mieszkańców
Brześcia i Grodna od XVI do początku XVIII wieku (t. III) i Testamenty mieszkańców
lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku. Katalog (t. IV) — choć i w tym przypadku
tytuły nie są zbudowane identycznie. Wydaje się jednak, że takie sformułowania sugerują, że
opracowujący katalogi mieli za zadanie weryfikować, czy testator był mieszkańcem danego
miasta, a takie zadanie jest z założenia niewykonalne. Znacznie bardziej trafione są tytuły
jednoznacznie informujące, że uwzględnione w tomie testamenty pochodzą z określonych
3

Vide m.in. monografie: BARTOSZEWICZ 2012; WYSMUŁEK 2015; KARPIŃSKI 1995; artykuły Andrzeja Karpińskiego: KARPIŃSKI 1989; KARPIŃSKI 2011; prace Natalii Biłous: BIŁOUS
2011a; BIŁOUS 2011b; BIŁOUS 2012a; BIŁOUS 2012b; BIŁOUS 2013a; BIŁOUS 2013b; prace Natalii Sliž: SLIŽ 2013; SLIŽ 2014a; SLIŽ 2014b; prace Oksany Winnychenko: WINNYCHENKO 2006;
WINNYCHENKO 2009; a także: WARDA 2013; RADOMSKI 2013; MROZOWSKI 2010.
4
Vide chociażby: FREJLICH 2016; BIŁOUS 2016.
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źródeł — ksiąg miejskich. Tak uczynili autorzy tomów: I (Testamenty w księgach miejskich
wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog), V (Testamenty z ksiąg sądowych małych miast
polskich do 1525 roku) i VI (Katalog testamentów z krakowskich ksiąg miejskich do
1550 roku). Z kolei w tomie VII (Katalog testamentów poznańskich z drugiej połowy XVI
i z XVII wieku) mamy do czynienia z nieopowiedzeniem się, czy katalog jest informacją o dokumentach mieszkańców miasta czy tylko o tych, które wpisano do ksiąg miejskich?
Dowolność pozostawiona autorom poszczególnych katalogów w konstruowaniu tytułów
razi czytelnika, gdyż po poszczególnych tomach może się on spodziewać niejednolitego zestawu informacji, a przecież seria powinna dążyć do zaprezentowania dokumentów dotyczących
określonej grupy ludności w różnych miejscach i czasie. Decyzję o tym, czy dany tytuł zacznie
się od słowa „katalog” czy od słowa „testamenty” można było zresztą podjąć na etapie redakcyjnym. Pozwoliłoby to przy okazji uniknąć drobnych błędów w tytule t. II, w którym pojawia
się niepotrzebna półpauza w określeniu okresu prezentowanego w katalogu („od końca XVI
— do początku XVIII wieku”), oraz w t. V, w którym w ogóle nie pojawia się słowo „katalog”,
a przecież nie o edycję, ale właśnie o katalog w całym wydawnictwie chodzi.
Poszczególne tomy zostały zredagowane w niemal identyczny sposób. Składają się na
nie: wykaz skrótów, wstęp (w t. VII nazwany „wprowadzeniem”), katalog (w pierwszych
dwóch tomach nazwany „notami katalogowymi”), ilustracje (tych brak w t. VI), indeks osobowy (nazwany w t. III i VII „indeksem osób”, a w tomie VI — „indeksem osobowym testatorów”), indeks geograficzny (w t. VII „indeks miejscowości”) i indeks rzeczowy. W tomie IV
dodano dodatkowo dwa słowniki — terminów prawniczych i terminów łacińskich. Pewną
szkodą dla seryjnego wydawnictwa — mającego ładną szatę graficzną i określoną formę
okładek — wydaje się niezadbanie o ujednolicenie spisu treści w przypadku, w którym zawartość poszczególnych tomów jest niemal identyczna. Również układ indeksów w kilku
tomach zostaje zaburzony. O ile w tomach I–IV indeksy ułożone są we wspomnianej kolejności: osób, geograficzny, rzeczowy, o tyle w tomach V i VI jest ona odwrotna, a w tomie VII
po indeksie osób następuje indeks rzeczowy, a po nim dopiero indeks miejscowości. Niemniej
te dość formalne i techniczne kwestie w żaden sposób nie przyczyniają się do obniżenia merytorycznej wartości serii.
Istotne różnice widoczne są również w doborze treści we wstępach do poszczególnych
katalogów. O ile w każdym z nich autorzy uwzględnili opis bazy źródłowej, informację o budowie not katalogowych oraz omówienie literatury przedmiotu, o tyle w przypadku kilku
tomów w części wstępnej pojawiają się inne jeszcze zagadnienia. W t. II — poświęconym,
przypomnijmy, testamentom z miast Wołynia — znajdujemy krótkie opisy badanych przez
wydawcę ośrodków miejskich (choć jest to zestawienie niekompletne, gdyż brakuje omówień Krzemieńca i Sokoła), a także informacje na temat testatorów, praktyki kancelaryjnej
sporządzania aktów ostatniej woli oraz ich struktury, choć te ostatnie mogłyby zostać nazwane po prostu omówieniem treści testamentów. W t. III również umieszczono krótkie informacje historyczne o uwzględnionych w nim miastach (Brześciu i Grodnie) i tamtejszych instytucjach sądowych, a jeden z podrozdziałów został poświęcony specyfice kulturowej
i wyznaniowej mieszkańców. We wstępie do t. VI znalazł się z kolei fragment dotyczący
„prawnych uwarunkowań testamentów”.
O ile niejednolite podejście autorów poszczególnych tomów do części wprowadzającej
nie może być zarzutem, o tyle duże różnice w budowie samych not katalogowych mogą być
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odbierane negatywnie. Na łamach „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej” z 2015 r.
Agnieszka Bartoszewicz zaproponowała strukturę noty katalogowej dla przygotowywanego
przez siebie (wraz z zespołem) w ramach opisywanego projektu katalogu dla małych miast
polskich do 1525 r. Każdy rekord miał składać się z: 1) kolejnego numeru, 2) daty sporządzenia testamentu, 3) informacji o testatorze (imię, nazwisko, zawód, sprawowany urząd, w wypadku kobiet informacje o mężu), 4) zachowanej formie przekazu, 5) źródle, w którym znajduje się testament, 6) języku sporządzenia dokumentu, 7) jego ewentualnych edycjach5. Wydaje
się, że ta propozycja — może uzupełniona o datę wpisu do księgi sądowej i informację o wyznaniu testatora, jeśli w danym przypadku dałoby się je ustalić (wyznanie jest podane jedynie
w notach z t. I–III) — mogłaby być sztywnym wzorem dla wszystkich not katalogowych.
Niestety porównanie zawartości tomów skłania do wniosku, że w niektórych przypadkach noty przeładowane zostały informacjami innymi niż zaproponowane w tekście
Bartoszewicz. W t. I układ noty katalogowej jest tożsamy ze wspomnianą propozycją, z dodaniem jedynie informacji na temat wyznania testatora i daty wpisu dokumentu do księgi
(w przypisie). W niektórych notach pojawiają się również informacje o złym stanie przekazu
źródłowego oraz o pozostałych dokumentach związanych z testatorem, a także odnośniki do
innych not katalogowych poświęconych testamentom członków rodziny danego testatora.
Wydaje się jednak, że lepszym rozwiązaniem byłoby wyróżnienie tych fragmentów mniejszą
czcionką, tak by struktura każdej noty była stała. Niezwykle przeładowane informacjami są
noty katalogowe w t. II. Ich autorka zdecydowała się na uwzględnienie w nich miejsca sporządzenia dokumentu, imion i nazwisk wszystkich świadków oraz miejsca pochówku testatora (w przypisie). W przypisach zamieszczono (inaczej niż w t. I) także informacje o literaturze na temat poszczególnych testatorów, stanie zachowania danego dokumentu oraz o innych
źródłach związanych z omawianymi postaciami. Informacja na temat pochówku wydaje się
nie dość precyzyjnym określeniem, dotyczy bowiem z pewnością jedynie dyspozycji względem jego lokalizacji, a nie samego pogrzebu, co sprawia, że nie możemy mieć pewności, że
została ona zrealizowana. Dość obszerne są również noty katalogowe w t. III. Znajdujemy
w nich informacje o osobie podającej testament do księgi sądowej oraz o przeprowadzonych
przez spadkobierców po śmierci testatora transakcjach majątkowych. Noty katalogowe z następnych czterech tomów wracają do schematu zaproponowanego przez Bartoszewicz.
Jedynym odstępstwem jest podanie w notach t. IV określeń źródłowych — najczęściej łacińskich — przypisujących mieszczan, a także chłopów i szlachtę do określonej grupy społecznej w ramach stanu (np. honestus, famatus, nobilis czy generosus). Taka informacja byłaby
cenna także w przypadku pozostałych tomów.
W samej konstrukcji not wskazać można wiele różnic formalnych, m.in. brak konsekwencji w doborze treści podawanych mniejszym krojem pisma w przypisach — np. w t. I i III
są to daty wpisu do księgi, które w t. II i IV złożone zostały taką samą czcionką, co reszta noty.
W t. VII poszczególne zapisy w ramach jednej noty rozpoczynają się z kolei małą literą, podczas gdy w pozostałych tomach na początku kolejnych informacji pisanych od nowego akapitu
konsekwentnie widnieje litera wielka. W tym samym tomie daty oddane zostały w systemie
arabskim (np. 5.09.1603), w pozostałych — nazwa miesiąca zapisana jest słownie.

5

BARTOSZEWICZ 2016.
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Opracowany przez Kamila Frejlicha t. I6 — poświęcony testamentom wileńskim z XVI
i XVII w. — składa się z: wykazów skrótów, wstępu, not katalogowych, ilustracji oraz indeksów: osobowego, geograficznego i rzeczowego. Wykaz skrótów służy głównie temu,
by w notach nie podawać całych opisów bibliograficznych prac, w których wzmiankowany
był testator lub sam dokument. Niestety nie wszystkie teksty przywoływane w notach zostały
odnotowane — część skróconych opisów bibliograficznych odsyła czytelnika do przypisów
do wstępu, niektóre podawane są zaś w pełnej postaci.
Kilkustronicowy wstęp ma przejrzysty układ. Znajdujemy w nim informacje o zasadach
sporządzania testamentów w Wilnie i o kwerendzie przeprowadzonej w tamtejszych księgach, a także o stanie ich zachowania (księgi wileńskie zostały w znacznym stopniu zniszczone w czasie rosyjskiej okupacji miasta w latach 1655–1660). Na potrzeby katalogu autor
przejrzał 35 ksiąg miejskich, z których testamenty zawierają jedynie ławnicze i radzieckie.
Wykaz wszystkich przejrzanych woluminów podany został w formie tabeli zawierającej informacje o liczbie odnalezionych w poszczególnych księgach aktów ostatniej woli. Większość
z nich odnaleziono w księgach ławniczych (70%), pozostałe — w księgach radzieckich. Dla
czytelnika ważna jest informacja, że w czasie kwerendy uwzględniono testamenty nie tylko
wileńskich mieszczan, lecz także odnalezione w tym samym materiale akty ostatniej woli
szlachty, duchowieństwa i mieszczan z innych ośrodków; brakuje niestety informacji o ogólnej liczbie takich przypadków. Autor zaznaczył także słusznie, że testamenty mieszkańców
Wilna znajdują się również w księgach kapituły, horodnictwa, Trybunału Litewskiego, grodzkich i klasztornych oraz w innych materiałach, w ramach omawianego tomu ograniczył się
jednak — zgodnie ze sformułowaniem zawartym w tytule — wyłącznie do materiału znalezionego w księgach miejskich. Na końcu części wstępnej — podobnie jak we wszystkich tomach serii — umieszczony został opis struktury not.
Co istotne autor uznał, że nie ma sensu tworzyć not katalogowych dla testamentów słabo
zachowanych, w przypadku których nie dało się ustalić, kim był testator oraz kiedy wystawiono dokument albo gdy wpis zawierał wyłącznie informację o dostarczeniu aktu do urzędu
bez podania jego treści. W tym drugim wypadku decyzja taka była z pewnością słuszna, niemniej warto było przynajmniej napisać, jak częste były takie sytuacje. Z kolei dokumenty
istniejące choć nieczytelne warto było jednak odnotować.
Dzięki kwerendzie przeprowadzonej w księgach miejskich udało się odnaleźć 248 dokumentów i tyle też jest not katalogowych. Najstarszy testament pochodzi z 1546 r., najmłodszy
— z roku 1700. Autor słusznie zauważył, że liczba ta jest w istocie niewielka, zwłaszcza zważywszy na stołeczny status miasta i ramy chronologiczne tomu obejmujące dwa stulecia. Noty
katalogowe składają się z: numeru porządkowego, daty sporządzenia dokumentu, danych dotyczących testatora (imię, nazwisko, w wypadku kobiet informacje o współmałżonku/współmałżonkach, zawód, ewentualnie sprawowany urząd i wyznanie), informacji o formie złożenia
dokumentu w księdze, sygnaturach źródłowych i języku dokumentu; w notach 41 i 52 odnotowane zostało, że testament to „Dispositio causa mortis”, niestety autor nie wyjaśnił, co takie
sformułowanie oznaczało w tych konkretnych przypadkach. W dalszych częściach not nastę-

6

Na łamach „Przeglądu Historycznego” została opublikowana osobna recenzja tego tomu (MANYŚ 2018).
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puje zróżnicowanie treści w zależności od dokumentu; możemy w nich znaleźć informacje
np. o tym, że z testamentu został sporządzony wypis, że znajduje się w rejestrze wpisów na
początku księgi miejskiej, że został opublikowany, przetłumaczony na język polski albo litewski czy omówiony w literaturze. Kolejną częścią noty jest wykaz opracowań, w których pojawiła się postać danego testatora. Dopełnienie stanowią informacje np. o tym, że testament zawiera inwentarz ruchomości, jest opatrzony pieczęcią, że jest „testamentem czasu moru”
(np. nr 31 i 51) czy „moru i wojny” (nr 53), że został oprotestowany w księgach sądowych;
wszystkie te dodatkowe dane można było jednak odnotować w przypisie, podobnie jak opis
stanu zachowania dokumentu. Mimo znacznego rozbudowania niektórych not ich treść i układ
są przejrzyste. W przypadku not sporządzonych na podstawie księgi radzieckiej przechowywanej w archiwum w Moskwie a wydanej w 2011 r. (zob. nr. 43, 44, 49, 61, 62, 67, 70, 71, 72)
doszło do odwrócenia przyjętej wcześniej kolejności informacji — najpierw podano źródło
dokumentu, a dopiero następnie opisano formę jego przekazu.
Wśród załączonych do tomu ilustracji można znaleźć trzy przedstawiające pierwsze
strony testamentów, dwie strony tytułowe ksiąg ławniczych oraz zdjęcie początku rejestru
wpisów z 1800 r. (ostatnia ilustracja nie wiąże się jednak bezpośrednio z materiałem będącym podstawą źródłową omawianego tomu).
Tytuł t. II serii — Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI — do początku
XVIII wieku. Katalog, jest nieprecyzyjny, katalog zawiera bowiem również testamenty przedstawicieli szlachty i żołnierzy, którzy raczej nie byli mieszkańcami miast wołyńskich. Układ
treści opracowanego przez Natalię Biłous tomu jest tożsamy z tym z t. I. Obszerny wstęp
składa się z sześciu podrozdziałów, w których autorka uwzględniła informacje o bazie źródłowej, miastach Wołynia, z których pochodzą odnalezione akty ostatniej woli, o testatorach,
a także o praktyce sporządzania testamentów i ich strukturze; na końcu przedstawiona została
struktura not.
Ze względu na stosunkowo ubogi materiał źródłowy kwerenda nie była szeroka, rozproszenie dokumentów po różnych archiwach i bibliotekach (we Lwowie, w Kijowie, Mińsku,
Krakowie i Kórniku) z pewnością skutkowało jednak jej czasochłonnością. Wyniki poszukiwań przeprowadzonych w księgach miejskich trzech ośrodków wołyńskich, dla których księgi miejskie zachowały się w większej liczbie (Ołyka, Dubno i Kowel), autorka zaprezentowała w formie trzech tabel. Szkoda, że w tym przypadku pominięto księgi z pozostałych
ośrodków, które jednak zostały we wstępie skrupulatnie opisane. Ponieważ dla rozpatrywanego terenu księgi miejskie zachowały się w niewielkiej liczbie, autorka postanowiła sięgnąć
do innych źródeł, głównie ksiąg grodzkich i ziemskich, w których — jak w przypadku
Krzemieńca i Włodzimierza — „podczas długotrwałej kwerendy udało się odnaleźć kilka
tekstów”. Niestety brakuje informacji, na czym polegała ta „długotrwała kwerenda”, bo
z pewnością nie na przejrzeniu wszystkich ksiąg grodzkich z Wołynia (łuckich, krzemienieckich i włodzimierskich), skoro dalej czytamy, że „dalsza kwerenda w tych księgach pozwoliłaby odkryć jeszcze kilkanaście testamentów” (s. 10). Wcześniej, pisząc o testamentach
z Łucka, autorka zaznaczyła, że w łuckich księgach grodzkich udało się odnaleźć osiem
aktów ostatniej woli mieszkańców tego miasta. Nigdzie nie zostały jednak opisane poszukiwania w księgach grodzkich i ziemskich, można zatem domniemywać, że miały one charakter wyłącznie sondażowy. Wydaje się, że przy tak małej liczbie zachowanych ksiąg warto
było sięgnąć do serii relacji z tych ksiąg w komplecie. Najwięcej testamentów autorka odnaDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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lazła dla Ołyki (78), Dubna (29) i Kowla (20). Co ciekawe jedyna księga radziecka Równego
z lat 1691–1699 zawiera aż 27 testamentów, podczas gdy w przypadku innych ośrodków zachowało się ich po kilka lub kilkanaście, w tym dla Łucka trzy w jedynej księdze miejskiej
z lat 1638–1640 i osiem w ksiągach grodzkich łuckich i włodzimierskich.
W dalszej części wstępu autorka przedstawiła charakterystykę poszczególnych miast
Wołynia, dla których zachowały się testamenty: Ołyki, Dubna, Równego, Kowla, Łucka,
Ostroga, Kozlina[!], Klewania, Milanowicz, Wyżwy, Nowego Tuczyna, Turijska (Turzyska),
Włodzimierza i Zasławia. Z pewnością taki opis może być przydatny, nie wszystkie zawarte
w tomie notki nadają się jednak do publikacji. Krótka informacja o Turijsku (Turzysku)
(w nazwie polskiej znajduje się literówka: „Tyrzysk”) jest, jak można sądzić, zredagowana na
podstawie Wikipedii, a w wymienionym w przypisie źródle, Słowniku geograficznym
Królestwa Polskiego (t. XII, s. 669–670), podane informacje nie figurują7. Ponadto dane
o właścicielach miasta dotyczą wyłącznie XVI w.; warto jednak było zadać sobie trud i podać
choćby podstawowe wiadomości na temat wieku XVII, którego w głównej mierze dotyczy
tom. Niezrozumiały jest też klucz, według którego przedstawiono kolejne miejscowości;
w samym katalogu zostały one uszeregowane alfabetycznie. Jak już wyżej wspomniałem,
wśród omówionych we wstępie ośrodków brakuje Krzemieńca i Sokoła. Ponadto pojawiło
się kilka błędów i nieścisłości w nazwach miast: „Kozlin” powinien funkcjonować jako
„Koźlin” (s. 15); nie wiadomo, dlaczego w przypadku Turzyska autorka zdecydowała się
podać najpierw obecną nazwę ukraińską, Turijsk, a dopiero w nawiasie polską (ze wspomnianą już literówką — s. 16), skoro w przypadku choćby Zasławia (s. 17) czy innych miast
nazwy ukraińskiej w ogóle nie odnotowano.
Ciekawym fragmentem wstępu jest charakterystyka testatorów pod względem płci, pochodzenia stanowego oraz zawodu. Autorka skrupulatnie opisała testamenty żołnierzy — choć
w wypadku niektórych z nich można mieć wątpliwość, czy w ogóle powinny trafić do katalogu, skoro ich autorzy nie byli dowodnie mieszkańcami danego miasta. Na przykład Kazimierz
Sokołowski, zapewne szlachcic, żołnierz pochodzący z powiatu nowogrodzkiego, swój testament z 1687 r. spisał w więzieniu w zamku w Dubnie, a dokument trafił następnie do księgi
grodzkiej łuckiej (nr 19). Podobnie rotmistrz królewski Konstanty Tomasz Czeczel akt swojej
ostatniej woli sporządził w Dubnie w 1688 r. i jego także wpisano do księgi grodzkiej łuckiej
(nr 20). W tych zatem przypadkach jedynym związkiem testatora z miastem jest wciągnięcie
jego testamentu do miejscowej księgi, co wcale nie oznacza, że był mieszkańcem miasta.
7

Tekst z katalogu: „Turijsk (Tyrzysk) (dziś osiedle typu miejskiego, stolica rejonu w obwodzie
wołyńskim) — dawniej miasto prywatne w powiecie łuckim. W XVI w. miejscowość ta należała do
rodu Sanguszków, którzy wybudowali zamek. Hetman polny litewski Roman Sanguszko (1537–1571)
w swoim testamencie nakazał zbudować szpital przy cerkwi św. Spasa. Zapis ten zrealizowała jego
matka, księżna Anna Zbaraska. [...]” (s. 16).
Tekst z Wikipedii: „Turzysk (ukr. Турійськ) — osiedle typu miejskiego na Ukrainie i stolica rejonu
w obwodzie wołyńskim na Wołyniu. [...] Prywatne miasto szlacheckie położone było w XVI wieku
w województwie wołyńskim. [...]. W XVI w. miejscowość należała do Sanguszków. Hetman polny Roman Sanguszko spełniając ostatnią wolę żony nakazał w swym testamencie z 1571 r. wybudować tam
przycerkiewny szpital. Zapis ten zrealizowała jego matka księżna Hanna Zbaraska”; pl.wikipedia.org/
wiki/Turzysk [dostęp: 19 czerwca 2018].
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Po przedstawieniu charakterystyki testamentów kobiet (uwzględniającej opisane w nich
konflikty rodzinne), rzemieślników i duchownych autorka informuje o odnalezieniu szesnastu dokumentów szlacheckich, nie uzasadniając jednak decyzji o uwzględnieniu ich w katalogu. Jeżeli był nią wyłącznie sam fakt sporządzenia ich w danym mieście — nie wydaje się on
wystarczający. Wszak większość tych testamentów pochodzi z ksiąg grodzkich, a nie miejskich; przykładem może być testament Jacka Stohowskiego z 1690 r. spisany w Dubnie
(nr 21) albo testament Wojciecha Molskiego towarzysza roty husarskiej z 1696 r. spisany
w Ostrogu (nr 155).
Omówienie praktyki spisywania testamentów i zawartych w nich treści umożliwia czytelnikowi nieco bliższe ich poznanie. Jest to oryginalny wkład autorki w porównaniu do pozostałych tomów serii. Dzięki niemu otrzymujemy sporą garść informacji o specyfice mieszczańskich i szlacheckich siedemnastowiecznych aktów ostatniej woli z Wołynia. Niestety
Biłous nie uniknęła pewnych niejasności i błędów. Wielu z nich udałoby się pewnie uniknąć,
gdyby choć jeden z recenzentów pracy był badaczem z Polski. Pochodząca z Ukrainy autorka
i dwóch innych historyków ukraińskich, Myron Kapral ze Lwowa i Vasyl Ulianovskyi
z Kijowa, nie wychwycili części usterek w opublikowanym po polsku katalogu. Niejasny
wydaje się następujący fragment: „Kowalski mieszczanin Iwan Posuszko oddalił starszego
syna od spadku, zostawiwszy mu tylko małą część ziemi na wyspach i łoszaka” (s. 19) —
„wyspy” i „łoszak” (zapewne źrebak) to słowa wyjęte prosto ze źródła i w żaden sposób nieobjaśnione. Konsekwentnie błędnie pisane jest słowo „kommendarz”, zamiast „komendarz”
(s. 21 i noty: 31, 38, 184). Niezrozumiały jest fragment o tym, że na frekwencję urzędników
miejskich przy spisywaniu testamentów wskazuje indeks rzeczowy publikowanego katalogu
(s. 21) — wszak indeks to tylko narzędzie do odnajdywania poszczególnych haseł, zagadnienie obecności urzędników należało natomiast opisać we wstępie. Niezwykle dużo nieścisłości pojawia się w imionach i nazwiskach osób przywoływanych w całym tomie. Główna
niekonsekwencja polega na tym, że imiona podawane są raz w brzmieniu polskim, raz w ruskim (często źródłowym), podczas gdy w publikacji polskiej imiona i nazwiska powinny występować właśnie w formach polskich, ewentualnie należałoby we wstępie wyjaśnić powody
odstępstwa od takiej zasady. We wstępie pojawiają się zatem: Stepan Czeczel (s. 22), choć na
następnej stronie znajdujemy już Stefana Finiewicza, Basili (zamiast Bazyli) Korbus (s. 22)
czy Andrzej Gurski (zamiast Górski) (s. 24). Zdaję sobie sprawę, że w wielu wypadkach trudno było zamienić imię Iwan na Jan czy Fedor na Teodor, opisanie tego problemu we wstępie
byłoby jednak z korzyścią dla czytelnika. W notach katalogowych znajdujemy sporo źródłowych zapisów imion i nazwisk, które przeszły następnie do indeksów: „Thomasz” (nr 20),
„Maryanna” (nr 111), „Jasko” (nr 111), „Anyoł” (nr 122), „Stephan” (nr 122), „Theodor”,
„Sofia” (nr 137) czy „Kaspar” (nr. 148, 149).
Katalog zawiera 197 not. Najstarsze z odnalezionych testamentów pochodzą z 1572 r.
(z Zasławia, nr. 195, 196), najmłodszy — z roku 1702 (z Dubna, nr 32). Noty — o czym już
wspomniałem — są niezwykle rozbudowane. Poza danymi podstawowymi podane w nich
zostały listy świadków, wątpliwe (o czym wyżej) informacje o miejscu pochówku testatora,
a w jednym przypadku informacja, kto podał dokument do księgi (nr 81). Noty ułożone są
alfabetycznie według nazw miast, a w ich obrębie chronologicznie (układ ten został zaburzony na s. 39, gdzie testament z 1672 r. został odnotowany przed testamentem z roku 1667).
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W wielu notach autorka niepotrzebnie wykorzystywała cytaty ze źródła, np. opisując
testatora Andrzeja Iwanowicza Kosowica jako „hajduka szeregu pana wojewody sendomirskiego, wengierskiego z powiatu samborskiego”, zamiast na podstawie literatury zidentyfikować osobę, której służył testator. Maciej Kalinowski został określony jako „ziemianin województwa mińskiego” z dodaniem informacji źródłowej: „a na ten czas wygnaniec
z województwa brzeskiego”; z pewnością lepiej byłoby napisać, że był on szlachcicem z województwa mińskiego lub brzeskiego. W notkach nr 11 i 36 widnieje informacja o „parochu”
(z pewnością proboszczu), a w tej drugiej pojawia się dopisek: „patri Martyni Owakowski”,
co z kolei sugeruje, że chodzi o jakiegoś zakonnika. Niekonsekwentnie podawane są informacje o woźnych sądowych: raz autorka pisze o nich jako o „woźnych”, raz jako „woźnych
generałach”, a w jeszcze innych przypadkach jako o „generałach” (nr. 34, 38, 61, 62, 68, 72,
117, 188, 189), choć w indeksie rzeczowym figuruje jedno hasło — „woźny”. W innym miejscu (nr 49) wprowadzono zaczerpniętą ze źródła informację, że wszystko „działo się przy
bytności całego magistratu”, a jeszcze gdzie indziej testatorka została określona jako „babka
ze szpitala św. Krzyża” (nr 150).
Autorka przywoływała również informacje źródłowe, które w jej — jak się wydaje —
opinii w ciekawy sposób charakteryzowały testatora. Na przykład w przypadku Nastazji
Stefanowej Zajkowej czytamy: „mieszczka z przedmieścia Surmicze, pochodzi ze w.
Podhorce, ostatnie 12 lat mieszkała u brata Trochyma Zajczyka na Surmiczach; prawosławna” (nr 23); w wypadku Wasyla, mieszczanina z Brodów w przypisie doprecyzowano, że
„zmarł od ran, był postrzelony” (nr 139); także w przypisie dodano, że Jan Matuszowicz,
trębacz „zmarł wskutek bójki” (nr 170). Wydaje się, że przez wzgląd na czytelność katalogu
i w związku z brakiem podobnych wiadomości na temat pozostałych testatorów nie warto
było rozszerzać not o tego typu informacje, które lepiej byłoby zebrać i omówić we wstępie.
Podobnie niepotrzebne w kilku miejscach, na poziomie przypisu, zostały odnotowane nadane
testamentom nagłówki (nr. 23, 25, 29, 30 32), np. Testament baby z Surmicz Jaremy Zajka.
W katalogu można znaleźć również kilka braków i niejasności: w notce nr 28 nie odnotowano informacji o zachowanej formie przekazu testamentu; pod nr. 100 przy świadku figuruje niewytłumaczone słowo „radziec”; pod nr. 127 zapisano, że testament został „sporządzony w domu pani Martynowej burgrabinej starej”, nie precyzując, czy chodzi o wiek burgrabiny
czy o sprawowanie przed laty odnośnego urzędu przez jej męża; pod nr. 162 pojawia się „pachołek piechoty rówieńskiej”, zamiast „równieńskiej”. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem
byłoby użycie dopełniacza w listach świadków dokumentów; są notki, w których taką właśnie formę zastosowano (np. nr. 1–5), ale w większości przypadków zapis ma postać np. taką:
„Sporządzony w domu wójtowskim we wsi Kukły, w obecności świadków: spowiednik ojciec Rafaił[!], panowie[!] Fedor Hulanicki i Fedor Ozdowski” (nr 63). Przy określaniu zachowanej formy przekazu autorka stosowała kilka rożnych formuł: „oblata”, „wpis”, „wypis”,
„podał do wpisania”, „podał do urzędu”, nie objaśniając we wstępie, czym różnią się od siebie te akcje prawne. Podobnie mało precyzyjnie określono przypadki wcześniejszych publikacji danych testamentów; autorka zatosowała skrót „publ.”, po którym podawała opis bibliograficzny pracy, w której — jak można sądzić — dokument został jedynie wspomniany,
a nie opublikowany w całości. Rozczarowują również zdjęcia testamentów umieszczone na
końcu katalogu — dwa z nich (nr. 6 i 7) są fatalnej jakości ze względu na niedostateczną
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ostrość fotografii. Wydaje się, że nie warto zamieszczać takich ilustracji, skoro można by postarać się o zdjęcia lepszej jakości. W ogólnej ocenie opracowanie tomu rozczarowuje,
zwłaszcza ze względu na przeładowanie not informacjami i obecność wielu nieścisłości, często wynikających z braku należytej korekty czy odpowiedniej recenzji.
Tom trzeci, opracowany przez Natalię Sliž, ma identyczny układ jak dwa poprzednie.
Wstęp zawiera ogólne informacje na temat testamentów i literatury dotyczącej aktów ostatniej woli pochodzących z Brześcia i Grodna — którym to miastom katalog został poświęcony
— a także historii i instytucji miejskich obu tych ośrodków, ich specyfiki kulturalnej i wyznaniowej, materiałów źródłowych, z których korzystała autorka, a w końcu informację o strukturze not katalogowych. Dobór tych treści jest właściwy. Zwłaszcza opisy instytucji miejskich Brześcia i Grodna oraz specyfiki ich ludności żyjącej na styku religii i kultur są
doskonałym wprowadzeniem do części katalogowej, w której pojawiają się testamenty katolików, prawosławnych, unitów oraz, pojedyncze, protestantów.
Nieco zbyt skrótowa wydaje się część poświęcona kwerendzie w materiale źródłowym.
Autorka opisuje dokładnie przejrzane księgi miejskie, posiłkując się — podobnie jak w innych tomach — tabelami (w trzech kolumnach podano sygnaturę księgi, lata, których księga
dotyczy, i liczbę znalezionych w niej testamentów). Zaskakuje, że dla okresu od XVI do początku XVIII w. zachowało się jedynie dziewięć ksiąg miejskich z Brześcia i Grodna. Autorka
informuje dodatkowo, że „niektóre testamenty mieszczańskie znaleziono w mikrofilmach [!]
z Metryki WKL w Archiwum w Mińsku oraz archiwach kościelnych (dominikanów brzeskich, jezuitów i franciszkanów grodzieńskich) i innych zbiorach (zbiór Jodkowskiego)”,
w związku z brakiem bardziej szczegółowego opisu czytelnik nie dowiaduje się jednak, ile
materiałów źródłowych (i czy wszystkie opisane) w istocie przejrzano w czasie kwerendy
pomocniczej. Nie wiadomo również, ile wynosi liczba odnalezionych w tym materiale testamentów. Na podstawie własnych obliczeń czytelnik może stwierdzić, że jest ich zaledwie
osiem. Nasuwa się zatem pytanie, czy w ramach pięcioletniego projektu nie należało przeprowadzić szerszej kwerendy — można było przecież rozszerzyć katalog o akty ostatniej woli
z XVIII w. (jeśli zachowały się księgi miejskie z tego czasu) albo skorzystać choćby z ksiąg
grodzkich, chociaż prawdopodobieństwo znalezienia większej liczby testamentów mieszczańskich w tym materiale jest małe. Pomysł rozszerzenia kwerendy wydaje się słuszny,
zwłaszcza dlatego że w przypadku testamentów grodzieńskich istnieje już spora literatura
i zdecydowana ich większość jest historykom znana (zob. przypis 2 do wstępu).
Pochodząca z Białorusi autorka bardzo dobrze posługuje się w piśmie językiem polskim. W niektórych tylko miejscach przydałaby się drobiazgowa korekta wydawnicza,
np. w przypadku sformułowania: „w wyniku odjazdu do Wilna wójta Kazimierza
Tyszkiewicza, nowi burmistrzowie nie otrzymali konfirmacji” (s. 11); niepotrzebnie dużymi
literami zapisano tytuł „Wielki Książę Litewski” (s. 16); w zapisie nazwy „komisji
Archeograficznej” niekonsekwentnie użyto małej i dużej litery (s. 17).
W trakcie kwerendy autorka odnalazła 124 testamenty z Brześcia i Grodna. Najstarszy
z nich pochodzi z 1500 r. (grodzieński), a najmłodszy — z roku 1702 (brzeski). Znów — podobnie jak w przypadku poprzedniego tomu — pojawia się pytanie o dokumenty szlacheckie.
Czy skoro tytuł informuje, że tom poświęcony jest testamentom mieszkańców Brześcia
i Grodna, należy publikować w nim także informacje o tych należących do szlachty, nawet
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kach do nazwiska testatora dopisywała informację, że był on szlachcicem grodzieńskim
(nr. 73, 104, 114) lub brzeskim (nr 2 — tylko w wypadku osoby podającej dokument do akt).
We wstępie brakuje wyjaśnienia, co właściwie takie sformułowanie oznacza — czy jest to
informacja zaczerpnięta z dokumentu, mówiąca, że faktycznie dany szlachcic mieszkał
w mieście czy niepoparte źródłowo założenie samej autorki.
Noty katalogowe — podobnie jak w t. II — są dość rozbudowane. Niepotrzebne wydają
informacje o niemożności ustalenia wyznania testatora, często zresztą niekonsekwentnie formułowane, np. „wyznania nie zaznaczono” (nr 1) albo „brak danych o wyznaniu” (nr 2).
Często pojawiają się informacje o akcjach prawnych, które nastąpiły po sporządzeniu testamentu (np. wykonywanie dyspozycji testamentowych, zob. np. nr. 48 i 59), nierzadko bardzo
rozbudowane. Należy uznać jednak, że tego typu wiadomości są przydatne dla uświadomienia czytelnikowi, że sporządzenie testamentu często inicjowało kolejne czynności urzędowe
i sądowe, związane choćby ze spadkobraniem czy podważaniem zapisów.
Kolejny, czwarty tom — poświęcony szesnasto- i siedemnastowiecznym testamentom
lwowskim — został opracowany przez doskonale zorientowaną w zagadnieniach związanych
z aktami ostatniej woli (zwłaszcza z archiwów lwowskich) Oksanę Winnyczenko. Katalog
jest znacznie obszerniejszy od pierwszych trzech tomów z serii. Na 381 stronach autorka prezentuje aż 1604 not katalogowych. Struktura tomu jest podobna do tej z trzech poprzednich
części serii, z przydaniem na początku słowników terminów prawniczych oraz łacińskich.
Wydaje się, że lepiej byłoby połączyć oba te słowniki w jeden, zwłaszcza że w pierwszym
siłą rzeczy znajdują się również wyrazy łacińskie. W obu wypadkach czytelnik znajduje nie
dość dobre wyjaśnienia niektórych terminów. Oblata testamenti nie może być wytłumaczona
idem per idem jako oblata testamentu, a z pewnością nie jest to „wpis do ksiąg miejskich informacji o powstaniu i potwierdzeniu testamentu nie zawsze zawierający jego tekst”. Oblata
nie dotyczy tylko ksiąg miejskich i jest dosłownym odpisem w aktach kancelarii pisma przedstawionego przez stronę (od łac. offero, offerre, obtuli, oblatum — przynosić, ofiarowywać).
Z kolei słowo ordinatio to rozporządzenie bez dookreślenia, że jest to rozporządzenie testamentowe, jak podała autorka (s. 7); lepiej byłoby napisać, że w przypadku testamentów miejskich Lwowa stosowana była może inna procedura. Dość nieprecyzyjnie przetłumaczone
zostały także niektóre predykaty przypisujące poszczególne osoby do określonej warstwy:
honoratus należałoby przełożyć jako „czcigodny”, a nie „poważny”, a religiosa to nie dosłownie „siostra zakonna”, ale „pobożna” (s. 8). Z korzyścią dla takiego słowniczka byłoby
wyjaśnienie nie tylko, co dosłownie znaczą poszczególne słowa, lecz także, jakie informacje
ze sobą niosą i o przynależności do jakich grup społecznych świadczą.
W dość krótkim wstępie zamieszczono informacje jedynie o przeprowadzonej kwerendzie, sposobach oznaczania testamentów w źródle, ich statystyce w ramach badanego okresu
oraz o strukturze not katalogowych. Uznanie budzi szeroko zakrojona kwerenda w materiałach miejskich Lwowa z lat 1551–1700. Autorka przejrzała jedenaście ksiąg testamentowych,
82 księgi radzieckie, trzy księgi burgrabskie, sześć ksiąg sądu ławniczego i pięć ksiąg szpitali
miejskich, co zaprezentowane zostało w tabelach zawierających również informację o liczbie
testamentów odnalezionych w każdej z ksiąg. Niestety autorka nie sprecyzowała, ile dokładnie dokumentów odnalazła w pozostałych źródłach, np. we wspomnianych we wstępie „poszczególnych materiałach zespołu Archiwum miasta Lwowa” i archiwaliach z Lwowskiej
Narodowej Biblioteki im W. Stefanyka we Lwowie. Nie wiadomo, co to za materiały, gdyż
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autorka bliżej o nich nie wspomina. Z pewnością jednak chodzi m.in. o materiały gminy ormiańskiej, czego świadectwem są noty o numerach 759, 1097, 1098 i 1211. Nieprecyzyjnie
sformułowana została podana we wstępie informacja na temat ogólnej liczby odnalezionych
aktów ostatniej woli. Autorka pisze bowiem, że „katalog zawiera informacje o 2157 wpisach
dotyczących testamentów” (s. 10), a przecież not katalogowych jest tylko 1604. Skąd wzięła
się owa duża liczba, zostaje wyjaśnione dopiero na s. 15, gdzie czytamy, że część not katalogowych zawiera informacje także o wzmiance źródłowej na temat podania testamentu do
księgi bez wpisania jego pełnego tekstu. Autorka stwierdza również, że wśród 1604 not katalogowych znajduje się 1690 testamentów (z czego pełen tekst udało się odnaleźć w 1621 wypadkach). Czy nie lepiej byłoby sporządzić 1690 osobnych not, by uprościć zasady opracowania katalogu? Niestety ze wstępu czytelnik nie dowie się, czy w niektórych przynajmniej
przypadkach noty zawierają informacje o dwóch lub więcej różnych testamentach spisanych
przez jedną osobę albo czy wspominają o tym samym testamencie podanym do księgi dwukrotnie lub więcej.
Podobnie jak w poprzednich tomach partia wstępu nie została poddana należytej korekcie językowej. Świadczą o tym choćby dwa zdania: „Osobliwością spisywania i uwierzytelnienia testamentów we Lwowie jest także to, że w dużej liczbie wypadków urzędnicy miejscy
(rajcy, ławnicy) czy inni znani mieszczanie lwowscy nadawali przewagę wniesieniu swych
testamentów do ksiąg radzieckich”; „Podstawą sporządzenia niniejszego katalogu były wpisy
do ksiąg testamentowych zawierające [...] wcześniejsze [...] daty, które uważamy za daty
sporządzenia aktów ostatniej woli” (s. 13). Nieprawdziwa jest zaś teza, że w kancelarii miejskiej podobnie jak w grodzkiej „obowiązywała reguła o wniesieniu aktów testamentowych
tylko po śmierci testatora” (s. 13–14)8.
Noty katalogowe w swojej imponującej liczbie zawierają podstawowe informacje
o imieniu i nazwisku testatora, jego koligacjach, zawodzie czy sprawowanym urzędzie, pochodzeniu terytorialnym, a także o formie sporządzenia testamentu, źródle, języku oraz odnośnej literaturze. Taki sposób konstruowania not przy tak dużej ich liczbie wydaje się idealny.
Ciekawym rozwiązaniem jest podawanie predykatów związanych z pochodzeniem społecznym testatorów. Autorka zadała sobie również sporo trudu, by objaśnić położenie wszystkich
innych niż Lwów miejscowości przywoływanych w testamentach. Za jedyny mankament
tomu można uznać włączenie do niego 29 testamentów szlachty oraz innych osób, których
dokumenty wniesiono do ksiąg miejskich, choć zapewne nie były one mieszkańcami Lwowa.
W tym przypadku można też było po prostu przeformułować tytuł i zamiast Testamenty
mieszkańców lwowskich... napisać Testamenty z ksiąg miasta Lwowa... Na uwagę zasługuje
sześć umieszczonych po katalogu ilustracji, które prezentują ciekawe formy graficzne, którymi w księgach lwowskich ozdabiano wpisy testamentów.
Najstarszy materiał źródłowy zgromadzony został w opracowanym przez zespół pod
kierownictwem Agnieszki Bartoszewicz t. V, zawierającym testamenty sporządzone do roku
1525, odnalezione w księgach sądowych małych miast polskich. Bartoszewicz we wstępie

8

Testamenty za życia testatorów podawali także ich krewni, vide Testamenty szlacheckie 2018
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opisała zakres kwerendy, dobór materiału źródłowego, jego charakter i układ samego katalogu. Kwerendą objęto wszystkie księgi małych miast polskich wchodzących w skład Królestwa
Polskiego do 1466 r., a więc z wyłączeniem obszaru Prus Królewskich. Małe miasta to kategoria umowna, ponieważ są nimi wszystkie ośrodki miejskie zakwalifikowane przez Henryka
Samsonowicza do II, III i IV grupy podatkowej9, co dotyczy właściwie wszystkich miast
oprócz największych — Krakowa, Lwowa i Poznania. Poszukiwania, których zakres przedstawiono w formie tabeli, przeprowadzono w ponad 100 księgach miejskich z 42 miast.
Najstarsze przejrzane dokumenty pochodzą z księgi radzieckiej Kazimierza z lat 1369–
1381 i tam też znaleziony został najstarszy z odnotowanych w katalogu testamentów (nr 61,
z 1371 r.). Najpóźniejsze dokumenty — zgodnie z przyjętym w tytule tomu założeniem —
datowane są na rok 1525. Autorka wstępu informuje, że granica ta jest umowna, bazuje jednak na tezie, że od lat dwudziestych i trzydziestych XVI w. w miastach następuje rozwój
kultury piśmiennej, a najstarsze prezentowane testamenty mają głównie charakter dokumentacji „w sferze kultury żywego słowa”.
Duże trudności autorom katalogu sprawiła decyzja, które dokumenty powinny trafić do
przygotowywanego zestawienia. Testamenty średniowieczne nie były tak obszernymi i rozwiniętymi pod względem formy dokumentami, jak te pochodzące z końca wieku XVI czy
zwłaszcza z czasów późniejszych i często stanowiły jedynie krótką informację dotyczącą zapisu na rzecz rodziny czy instytucji kościelnych. W związku z tym w tomie znalazły się wyłącznie te dokumenty, które określone zostały w źródle jako testamentum lub ultima voluntas.
Odrzucono zatem wszelkie zapisy wzajemne, np. dożywocia czy donacje czynione na wypadek śmierci. Taki zabieg wydaje się jak najbardziej zasadny, choć zmuszał z pewnością do
dokładnego wczytywania się we wszystkie zawarte w księgach zapiski, o czym świadczą
liczne przypadki dokumentów zakwalifikowanych do katalogu na podstawie innych zeznań,
w których pojawiła się informacja o wcześniej sporządzonym testamencie. Bartoszewicz napisała również, w których księgach najczęściej można spotkać testamenty oraz jakiego rodzaju dokumenty pojawiają się w katalogu. Czytelnik dowiaduje się, że zdecydowanie najczęściej akty ostatniej woli przyjmowane były przez ławę miejską, często na posiedzeniach tzw.
sądów koniecznych powoływanych w domu testatora. Wśród skatalogowanych dokumentów
znajdują się głównie akty ostatniej woli spisywane przez chorych, osoby udające się na pielgrzymkę do Rzymu, a także testamenty powtórne, anulujące poprzednie rozporządzenia.
Katalog ma układ rzeczowo-chronologiczny, w którego ramach dokumenty podzielono
najpierw według miast uporządkowanych w układzie alfabetycznym, a w ich obrębie —
chronologicznie. W katalogu znajdują się 573 noty uwzględniające 600 testamentów; w kilkunastu przypadkach jedna nota zawiera informacje o dwóch dokumentach sporządzonych
przez jedną osobę. Trudności autorom nastręczało ustalenie właściwego brzmienia imion
i nazwisk testatorów. W przypadku polskich nazw osobowych zdecydowali się oni ostatecznie podawać ich formę współczesną, natomiast w przypadku nazwisk i przydomków niemieckich zastosowano transliterację, co wydaje się najlepszym rozwiązaniem.
Testamenty z końca średniowiecza i początku XVI w., tym razem krakowskie, prezentuje opracowany przez Jakuba Wysmułka t. VI. Obszerne wydawnictwo skonstruowane zostało
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podobnie jak pozostałe tomy serii, z przydaniem jednak rozbudowanej, bardzo użytecznej
bibliografii. Sporządzenie jej (i ogólnie pracę nad katalogiem) z pewnością ułatwiły autorowi
prowadzone wcześniej badania nad testamentami mieszczan krakowskich (WYSMUŁEK
2015). Mogłoby się wydawać, że tak bezpośrednio korespondujący z niedawno wydaną
książką katalog jest przykładem wykorzystania przez autora w dwóch publikacjach tego samego materiału źródłowego, zaznaczyć trzeba jednak, że ponad połowa opracowanych przez
niego not dotyczy pierwszej połowy XVI w., a więc okresu, którego wcześniejsza publikacja
nie obejmowała. Również poruszone we wstępie zagadnienia są z pewnością w dużej mierze
rezultatem naukowych dociekań, podjętych na potrzeby książki.
Oprócz standardowych w przypadku wszystkich tomów informacji o kwerendzie archiwalnej, doborze materiału źródłowego i strukturze katalogu we wstępie autor omówił także
kwestię prawnego uwarunkowania testamentów i literaturę przedmiotu. Już sam wybór materiału krakowskiego sprawił, że kwerenda musiała być obszerna — choć pierwsze wrażenie
odniesione po przejrzeniu 29 najstarszych ksiąg miejskich (14 ławniczych i 15 radzieckich)
na to nie wskazywało (co, podobnie jak w innych tomach, ilustruje tabela) — a będąca jej
wynikiem ogólna liczba 1430 zapisek testamentowych jest imponująca. Wiadomo również,
że praca nad dokumentami z XIV i XV w. jest sporym wyzwaniem, zwłaszcza paleograficznym, dlatego należy domniemywać, że wysiłek włożony w przygotowanie katalogu musiał
być dla jego jedynego autora szczególnie czasochłonny.
Wysmułek z postawionych sobie zadań wywiązał się znakomicie. Ułożony w porządku
chronologicznym katalog jest przejrzysty, a noty zawierają podstawowe informacje: o dacie
sporządzenia dokumentu, testatorze, formie testamentu, jego źródle i języku oraz o odnośnej
literaturze; opatrzone zostały również przypisami zawierającymi wiadomości o najistotniejszych kwestiach związanych z dokumentem, np. o powodzie jego spisania czy o miejscu,
w którym do tego doszło. Autor dla XV i XVI w. zdecydował się uwzględnić wyłącznie te
testamenty, w przypadku których zachowała się pełna treść, natomiast dla okresu wcześniejszego (XIV w.) także zapisy „dotyczące realizacji postanowień testamentalnych lub sporów
wynikłych z ich powodu” (s. 22). Wydaje się to zabiegiem słusznym, zwłaszcza że liczba
zapisek z wieku XIV jest niezwykle mała (w katalogu to 104 noty). Warto wskazać, że najstarszy dokument pochodzi z roku 1303. Można jedynie żałować, że w katalogu nie znalazły
się informacje o wyznaniu testatorów — przyniosłoby to sporo informacji na temat wielkości
wspólnoty ewangelickiej w Krakowie w pierwszym okresie reformacji.
Ostatni, opracowany przez Andrzeja Karpińskiego tom jest najobszerniejszym w serii.
Skatalogowane w nim dokumenty pochodzą z lat 1552–1700, a kwerendą objęto księgi testamentów, kryminalne, radzieckie oraz wójtowskie i ławnicze miasta Poznania z drugiej połowy XVI i z XVII w. (łącznie 80 woluminów). Duża liczba odnalezionych testamentów (łącznie 1698) obejmuje akty ostatniej woli zarówno elit miejskich, rzemieślników, przedmieszczan,
biedoty oraz poznańskich przestępców, jak i okolicznej szlachty, chłopów oraz przybyszów
z innych miast. Status miejski czy zawód testatora został w notach dobrze oznaczony. Należy
zresztą podkreślić, że autor we wstępie dokładnie scharakteryzował budowę not. Te zawierają
zaś tylko najpotrzebniejsze dane (data sporządzenia dokumentu, informacje o testatorze, zachowanej formie przekazu, sygnaturze księgi, z której pochodzi oraz języku testamentu).
Wszystkie dodatkowe informacje zostały przeniesione do przypisów, dzięki czemu nota katalogowa jest krótka i przejrzysta. Na uwagę zasługuje także jedenaście załączonych ilustracji,
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które nie tylko pozwalają czytelnikowi zorientować się, jak trudno miejscami było odczytać
źródło, lecz także umożliwiają mu odczytanie tekstu kilku dokumentów we własnym zakresie
i wyrobienie sobie zdania na temat sposobu spisywania poznańskich aktów ostatniej woli.
Oceniając całą serię, należy raz jeszcze podkreślić, jak wiele pracy włożyli poszczególni
autorzy, podejmując pionierskie prace nad zebraniem dokumentów z określonych ośrodków
miejskich, oraz jak wartościowym narzędziem dla historyków są wszystkie omówione woluminy. Oczywiście wśród siedmiu tomów możemy wskazać zarówno lepsze, jak i nieco gorzej
opracowane, wszelkie uwagi recenzyjne powinny się jednak przyczynić do tego, by w przyszłości następne tego typu publikacje trzymały się pewnych konwencji. Bezsprzecznie bowiem potrzeba wydawania tego typu katalogów jest ogromna. Należy zresztą liczyć, że osoby
uczestniczące w tym projekcie podejmą dalszy trud opracowywania katalogów testamentów
dla innych ośrodków i okresów.
Paweł Klint
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Historyczny

Filip Kubiaczyk, Cesarz Karol V. Klęska polityki, triumf idei, Napoleon,
Oświęcim 2017, ss. 244
Karol V Habsburg nie jest postacią wzbudzającą szczególne zainteresowanie wśród współczesnych polskich badaczy. Więcej uwagi poświęcano mu w minionym stuleciu, gdy badano
polityczne dzieje Europy i szukano w nich miejsca zajmowanego przez Rzeczpospolitą1.
O ile samo takie stwierdzenie nie wywołuje jednak większych wątpliwości, o tyle można się
już spierać, czy było to wynikiem profrancuskiego nastawiania polskich badaczy czy ich
kulturowo-społecznej optyki badawczej (s. 22, 92).
Książka Filipa Kubiaczyka, tytularnego profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Kultury
Zachodnioeuropejskiej Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, jest jego kolejną pozycją poświęconą Hiszpanii wczesnonowożytnej. Tym razem
celem było przedstawienie nie tyle osoby Karola jako króla monarchii hiszpańskiej czy cesarza rzymskiego, ile jego idei Europy w kontekście jej współczesnego kryzysu.
W pracy Kubiaczyka imperialna idea Karola została przedstawiona szeroko, choć dość
wybiórczo. Obecne są w niej wątki: biograficzne, mające podkreślić złożoną tożsamość
Karola; polityczne, przedstawiające sytuację Kastylii i Aragonii w momencie objęcia przez
niego rządów; ideowe z gatunku myśli społeczno-politycznej w Hiszpanii, w tym recepcji
myśli erazmiańskiej; horyzontów geograficznych i wartości europejskich. Autor podjął także
kwestie szersze, związane ze zmianą konstrukcji rodzącej się Europy nowożytnej i istnieniem
różnych, często sprzecznych, projektów społeczno-ustrojowych. W zakończeniu pracy zawarł także różne świadectwa współczesnych nam polityków i osobistości, którzy — jak Karol
1
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— widzą potrzebę budowy Unii Europejskiej w oparciu o jej bogate dziedzictwo bazujące na
wartościach chrześcijańskich, poszanowaniu różnorodności i konstrukcji federacyjnej. Wątki
te nie są uporządkowane według konkretnego klucza, choćby prądów umysłowych XVI stulecia, do których Karol mógł się ewentualnie odwoływać, podstaw moralnych, na których
według niego miała się zasadzać Europa, czy też relacji między partykularnymi i centralnymi
interesami w cesarstwie. Wydaje się, że głównym celem autora jest ukazanie Karola jako
wizjonera współczesnej Europy — człowieka, który walczył o utrzymanie średniowiecznej
jedności christianitas i zmodernizowanie jej w duchu erazmiańskim.
Do materiałów źródłowych Kubiaczyk odwołuje się rzadko. Podstawę pracy stanowią
współczesne opracowania, monografie oraz publicystyka. Nie stroni też od prezentowania
własnych poglądów i opinii2. Taka konstrukcja i ujęcie tematu spowodowały, że praca ma
strukturę opisową, a wiele tematów zostało potraktowanych pobieżnie, a nawet tendencyjnie.
Dlatego, jako osoba zainteresowana stosunkami hiszpańsko-polskimi w okresie nowożytnym, chciałam sprawdzić, czy ten sposób patrzenia na Europę doby Karola wytrzymuje konfrontację z dotychczasowymi ustaleniami historiografii. Rzecz jasna niemożliwe jest wskazanie wszystkich pozycji poświęconych Karolowi V, dlatego skupiłam się na próbie
uporządkowania i przedstawienia głównych kierunków badawczych.
Badacze podlegają prądom epoki, a historiografia poświęcona osobie Karola V jest doskonałym przykładem zmieniających się mód badawczych, a nawet dominujących w danym
czasie wartości europejskich. Dlatego też dawniejsza historiografia w znacznym stopniu skupiała się na kwestiach narodowych i politycznych. Trudno się jednak zgodzić, że to umniejsza jej wartość. Podobnie jak z tezą, że rysuje ona sylwetkę cesarza jako „bigota i strażnika
ortodoksji katolickiej” (s. 9, 20). Nurty badawcze dotyczące Karola V można ogólnie podzielić na: hispanocentryczny, cesarski i europejski. Taka charakterystyka wynika ze złożoności
samej postaci Karola — wpierw króla monarchii hiszpańskiej, potem cesarza rzymskiego.
O ile zwolennicy koncepcji hispanocentrycznej podkreślali wagę korony hiszpańskiej i wiodącą rolę Kastylii w cesarstwie Karola, o tyle badacze przyjmujący tę drugą optykę skupiali
się na wydobyciu cesarskiego, ponadnarodowego wymiaru panowania Habsburga. Spór na
ten temat rozgorzał niemal u początków badań nad tą postacią, jeszcze w latach trzydziestych
XX w., za sprawą głośnych i do dziś aktualnych pozycji autorstwa badacza hiszpańskiego,
Ramona Mendez Pidala, i niemieckiego — Karla Brandiego. Pierwszy z wymienionych nurtów reprezentowały takie osobistości jak Ramón Carande, Pierre Chaunu, Fernand Braduel,
Antonio Domínguez Ortiz, Rodriguez Villa, drugi — Peter Rassow, wspomniany Karl Brandi,
Heinrich Lutz czy Fredrich Edelmayer.
Wielowymiarowość postaci Karola, a także bogactwo i rozproszenie źródeł dotyczących
Habsburga sprawiły, że badaczom długo nie udawało się całościowe przedstawienie jego sylwetki. Stąd od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych dominowały ujęcia węższe, pro3
blemowe; próbowano też spojrzeć na cesarza z odmiennych perspektyw . W tym też okresie
2

Autor powołuje się na Bronisława Geremka, Ryszarda Kapuścińskiego i Macieja Stasińskiego,
vide s. 108, 193, 195, 203.
3
Postulat badania węższych zagadnień zgłoszono na konferencji rocznicowej w 1958 r. i opublikowano w: „Revista mensual de Cultura Hispánica — «Cuadernos Hispanoamericanos»”, 1958,
s. 107–108.
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podnoszono znaczenie złożonej tożsamości Karola. Na rolę dziedzictwa burgundzkiego
w kształtowaniu jego osobowości zwracali uwagę Federico Chabod, Pierre Gachard, Joseph
Perez, Fernand Braudel, Carlos Claveria. Rolę związków z Italią podkreślali Piero Pieri, Juan
Beneyto i Benedetto Antara. Badano też zagadnienia węższe, związane ze sztuką, kulturą
i obyczajami4.
Od końca ubiegłego stulecia, szczególnie za sprawą wydarzeń rocznicowych w 2000 r.,
zaczęły dominować ujęcia społeczne (analizy dworu i świty Karola), religijne, artystyczne
oraz ideowe, udało się też poszerzyć optykę widzenia Habsburga o obszar pozaeuropejski.
Wprawdzie przedstawianie sylwetki Karola z perspektywy hispano- lub cezarocentrycznej
ciągle dominuje (Manuel Fernández Álvarez, Alfred Kohler), ale widocznym ostatnio trendem są próby analizy uwzględniające odmienny od współczesnego system wartości i kon5
strukcję społeczno-ustrojową organizmów państwowych . Na marginesie warto nadmienić,
że tendencja ta jest widoczna także w popularnym ujęciu postaci Karola w Hiszpanii. W głośnej hiszpańskiej produkcji filmowej — serialu telewizyjnym Carlos, Rey Emperador, podkreślona została wielowymiarowość postaci cesarza, wpływ wywierany na niego przez różne
środowiska dworskie i jego bogate dziedzictwo, które razem umożliwiły mu objęcie całego
ówczesnego świata6.
Trzeba także wspomnieć o istnieniu trzeciego nurtu — paneuropejskiego, sytuującego
się na pograniczu nauki i ideologii. Jego zwolennicy widzą w Karolu symbol współczesnego
zjednoczenia Europy, szukają w jego działaniach bezpośrednich argumentów na rzecz sensu
istnienia Unii Europejskiej. Podstawę argumentacyjną w tym przypadku stanowi ostre przeciwstawienie nacjonalizmu władców Francji i Anglii federacyjnej wizji Karola — człowieka
o bogatej tożsamości i szerokich horyzontach. Tendencję tę zapoczątkował Salvador de
Madariaga, historyk światowego formatu, dyplomata, działacz na rzecz pokoju i stworzenia
federacji europejskiej7. Wizja ta była kontynuowana choćby przez Charles’a Terlindena,
uczestników konferencji „Carlos V y la noción de Europa”, obradującej w 1992 r. w Cáceres,
oraz ludzi zrzeszonych wokół Fundación Academia Europea de Yuste, która na wzór Nagrody
Karola Wielkiego honoruje ludzi zasłużonych w zakresie krzewienia idei jedności Europy.
Właśnie w ten nurt najpełniej wpisuje się książka Kubiaczyka.
Punktem wyjścia autora jest założenie, że Karol miał własną wizję Europy i próbował ją
realizować, jego projekt stanowił zaś połączenie myśli kanclerza Mercurino Gattinarry
i Erazma z Rotterdamu. Pierwszy z wymienionych wprowadził kategorię Europy jako monarchii uniwersalnej i imperialnej, drugi — nadał jej wymiar duchowy, podkreślając rolę pokoju
między władcami chrześcijańskimi i poszanowania wolnej woli człowieka (s. 124–129).
Trzeba zaznaczyć, że teza o wpływie zarówno kanclerza na Karola, jak i Erazma na nich obu
była rozpowszechniona u badaczy z wcześniejszego okresu (Karl Brandi, Louis-Prosper
Gachard, Federico Chabod). Podkreślali oni rolę kanclerza w pierwszej fazie rządów, gdy
4

Omówienie głównych pozycji bibliograficznych na ten temat opublikowanych do 2000 r. przedstawiła Claudia Möller, www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/fondos_documentales.shtml
5
KAMEN 2017; GALASSO 2011; GARCÍA HERNÁN 2016a; GARCÍA GARCÍA 2000.
6
Serial telewizji publicznej TVE reżyserowany przez Oriola Ferrerę, Salvadora Garcíę Ruiza, Jorge
Torregrossa i Joana Noguerę (2015–2016).
7
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młody król, a potem cesarz potrzebował wsparcia doświadczonego polityka. W miarę upływu
czasu jego wpływ malał, aż w 1530 r. przekreśliła go śmierć dostojnika. Głoszona przez
Gattinarę idea monarchii imperialnej była próbą skonsolidowania różnorodnych władztw
Karola. Kanclerz korzystał przy tym ze swojego doświadczenia włoskiego — Italii księstw,
w których władca jest jedynie rozjemcą i moderatorem. Niemniej jego idea raczej nie przetrwała i, jak oceniają badacze, nie miała racji bytu8. Po jego śmierci sekretariat Karola obejmują ludzie przeciwni tej koncepcji, jak Francisco de los Cobos czy Alfonso de Valdés.
W przypadku klasycznych badań nad recepcją myśli Erazma w Hiszpanii, trzeba z kolei
pamiętać, że ich nadrzędnym celem było wskazanie na obecność Hiszpanii w dyskursie ówczesnej Europy. Problem jej wpływu na idearium i działania Karola nie był podnoszony, gdyż
trudno było jednoznacznie go udowodnić, w związku z czym mówi się raczej o jej recepcji
przez środowisko dworskie niż przez samego władcę, a także podkreśla się popularność tej
idei w kręgu władzy w latach 1527–1532. Po tym okresie jej wpływ nie był już zauważalny,
natomiast można dostrzec wzrastającą popularność prądów przeciwnych, bliższych ortodoksji katolickiej i racjonalizmowi. Specjaliści przedstawiają erazmianizm jako wielki nurt ideowy epoki, mający wiele odmian w zależności od wyznającej go osoby i miejsca. W samej
Hiszpanii trudno jest go jednak oddzielić od mistycyzmu, iluminizmu, humanizmu chrześcijańskiego czy ruchu „alumbrados”. Co więcej wartości pokoju między chrześcijanami, wolności i uniwersalizmu są tak ogólne, że można uznać, że podzielało je wielu wykształconych
ludzi epoki — nie tylko Karol, lecz także Maksymilian I, Ferdynand I, Franciszek I,
Henryk VIII oraz biskupi Rzymu czy nawet Ignacio de Loyola. Bezpośredniego związku
między postawą Karola i erazmianizmem dopatrywano się w dwóch kwestiach — w poddaniu prowadzonej przez cesarza polityki moralności chrześcijańskiej oraz w próbie zastąpienia
reformy protestanckiej erazmiańską reformą Kościoła katolickiego. Gdy nie udało się wdrożyć reformy wewnętrznej Kościoła na terenie Rzeszy i w Rzymie, erazmianizm pozostał ideą
wprawdzie miłą sercu Karola, niemającą jednak żadnego realnego wpływu na podejmowane
9
przez niego decyzje .
Trzeba także zaznaczyć, że wraz z ukazaniem się w 1999 r. doskonale udokumentowanej biografii Karola autorstwa Manuela Fernández Álvareza badacze odeszli od praktyki
przypisywania komukolwiek decydującego wpływu na cesarza na rzecz podkreślania roli
wielu osób w konstrukcji i utrzymaniu pozostających pod jego zwierzchnością organizmów
państwowych. Jego władztwo nie mogłoby istnieć, gdyby nie oddanie i służba ludzi o różnych poglądach i wywodzących się z różnych środowisk — erazmianistów pokroju kardynała Cisnerosa, Juana Luisa Vivesa, Juana i Alfonso de Valdés czy Antonio de Guevara biskupa
Mota oraz zwolenników ortodoksji katolickiej i czystości krwi jak Juan Ginés de Sepúlveda,
Martínez Silíceo biskup Kartageny, Honorato Juan, a także ojciec i syn Granvellowie czy
10
Juan de Zuniga książę Alby .
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Niezależnie od rodzaju i stopnia wpływu tych czy innych osób na sposób myślenia
Karola z kart recenzowanego tomu wyłania się jednak wizja Europy o kształcie piramidy
hierarchicznej. Na jej szczycie znajdował się cesarz, który czuł się predestynowany do ocalenia i zmodernizowania super struktury europejskiej, posiadał wizję imperium i miał wpływ
na jego kształt (s. 112). To założenie autora najdalej ze wszystkich odbiega od współczesnej
historiografii, w której eksponuje się istnienie wielu odrębnych konstruktów społeczno-prawnych, różnych tradycji i oczekiwań względem władcy. W tym ujęciu Europa nie posiadała ani
jednego centrum władzy, ani jednolitego wzorca społeczno-ustrojowego. Samo Święte
Cesarstwo Rzymskie stanowiło konglomerat ponad dwustu królestw, księstw i miast rządzonych wedle odmiennych praw i przywilejów. Władza Karola jako cesarza, króla czy księcia
była dość iluzoryczna. Nie miał on mocniejszych środków odziaływania poza autorytetem
cesarskim i prawem lokalnym przysługującym mu jako księciu albo królowi. Tytuł cesarski
obowiązywał tylko w Rzeszy, pozostałymi terytoriami rządził, objąwszy tron na drodze dziedziczenia lub nadania papieskiego (jak w Ameryce). W związku z tym w europejskiej części
władztwa jego rządy polegały raczej na swoistym układaniu się z miejscowymi elitami w ramach obowiązującego lokalnie prawa niż na realizowaniu własnego projektu. Karol może
miał swoją ideę, ale tym, co decydowało o kierunku jego rządów, były możliwości operacyjne, które wynikały z praw i poparcia ze strony lokalnych społeczności. Sprawę tę jeszcze
w 1963 r., w analizie sposobu rządzenia przez Karola w Hiszpanii, podniósł José Maria Jover.
Wykazał, że nawet jako władca Kastylii potrzebował poparcia miejscowych elit i władców,
nie wyłączając z tego królowej — cesarzowej Izabeli Portugalskiej11. Współcześnie ten
aspekt ówczesnej rzeczywistości najpełniej podkreśla Henry Kamen oraz tak krytykowany
przez Kubiaczyka Giuseppe Galasso (s. 129–135). Badacze podkreślają, że główną metodą
działania w celu spojenia tak zróżnicowanego władztwa była polityka dynastyczna, chociaż
rozwijała się także sieć połączeń bankierskich, pocztowych i dyplomatycznych. Polityka imperialna nie była zatem wynikiem żadnego przemyślanego czy nowego projektu europejskiego. W polityce zewnętrznej była efektem konsolidacji wymuszonej wzrostem potęgi imperium Osmańskiego, a na arenie europejskiej raczej grą mniejszych i większych podmiotów
politycznych i grup interesu niż efektem przybierających na sile ruchów narodowych
12
(s.146–154) .
W powyższym ujęciu inaczej niż w książce Kubiaczyka przedstawia się też decyzja
Karola o abdykacji i ocena porażki jego projektu europejskiego. Współcześnie badacze problem ten postrzegają nie tyle jako efekt działania nacjonalizmów rodzących się państw europejskich — zwłaszcza „agresywnego nacjonalizmu” Francji — zręcznie wykorzystywanych
przez Turcję, ile niezgody na projekt w wersji Karola (s. 140, 146–154). W mniemaniu cesarza pokój był zarezerwowany tylko dla chrześcijan podzielających jego wizję i uznających
jego zwierzchnictwo. Heretykom i odstępcom wypowiadał wojnę. Ewentualna monarchia
uniwersalna mogła więc polegać jedynie na wspólnocie władców, którzy podzielali jego
sposób myślenia. Ta logika doprowadziła do śmiertelnego konfliktu z Francją Walezjuszy,

11
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ale przecież projekt Karola Europy Habsburgów odrzuciło także papiestwo i władcy Rzeszy,
którzy ostatecznie wybrali rozwiązanie pokoju w Augsburgu13. Sprzeciw budziło także objęcie przez Hiszpanię przewodniej roli we władztwie Karola, które groziło poważnymi konsekwencjami geopolitycznymi. Kość niezgody między Papiestwem i Walezjuszami
a Habsburgiem stanowiły wpływy w Italii, a także księstwo Navarry i Burgundia. Karol skupił w swych rękach tytuł cesarski oraz olbrzymie władztwo dziedziczne (72 tytuły obejmujące: 27 królestw, 13 księstw, 22 hrabstw, 9 feudów). Takie połączenie rodziło obawy władców i lokalnych społeczności przed utratą przywilejów, wolności, samorządności
i włączeniem do systemu-świata Habsburgów. Choćby częściowe ujednolicenie (jak w przypadku Kastylii i Neapolu) mogło zrodzić nowy układ sił, wprowadzić rządy silniejszego,
14
narzucić zewnętrzne rozwiązania .
Nie bez znaczenia były też powody praktyczne, czyli zły stan zdrowia Karola. Podagra
uniemożliwiała sprawowanie władzy, stąd jeszcze w 1548 r. sporządził on testament. W czasie abdykacji w Brukseli kronikarz Sandoval pod datą 25 października 1555 zapisał włożone
w usta Filiberta de Bruselas, członka Consejo de Flandes, poniższe słowa:
Nie jest już panem samego siebie, jak go widzisz, tak bardzo bezużyteczny i strudzony, aby móc dobrze rządzić. To straszliwe i nieludzkie co opanowało Jego
Wysokość. Nerwy zszargane straszliwymi bólami, przez pory sączy się zły nastrój,
przenika przez kości aż do szpiku i istoty, zamienia stawy w kamienie, a ciało sprowadza na ziemię. Jego hiszpańska świątynia posłuży bardziej ukojeniu niż zdrowiu, ale Jego Wysokość, z Bożą łaską, postanowił się tam przenieść...15
Kubiaczyk w swoim studium przedstawia także geograficzny zasięg idei imperialnej
Karola. W jego ujęciu projekt obejmował Europę Zachodnią i Nowy Świat (s. 93–97).
Symboliczna dewiza Plus ultra oznaczała jednak coś więcej niż zgodę na przekroczenie słupów Herkulesa — to była wiara w nieograniczone możliwości człowieka, zgoda na eksplorację globu, a przedsięwzięcie amerykańskie było tylko jednym z wielu. Wydaje się, że perspektywa Karola była znacznie szersza, przekraczała horyzonty hiszpański, europejski,
a nawet ziemski. To perspektywa, która prowadziła go do walki z sułtanem na rubieżach
Rzeszy, wybrzeżach Afryki, do szukania porozumienia z władztwem Jagiellonów, Persją, do
wspierania przedsięwzięć Magellana w dalekiej Azji, a także konkwistadorów w Ameryce.
To były horyzonty bez granic16.
13
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W związku z tym przedsięwzięcie amerykańskie nie musiało być formą kompensacji
porażki polityki religijnej w Europie (s. 191–193), lecz odzwierciedleniem ducha czasów.
Teza o wpływie erazmianizmu na porządki zaprowadzane w Nowym Świecie została postawiona jeszcze w 1930 r. przez Marcela Bataillona; i w tym jednak przypadku badacz podkreślał w tym zakresie wpływ nie tyle Karola, ile rzeszy ludzi wyruszających do nieznanego
świata z dziełami Erazma w kieszeni17. Trzeba także zaznaczyć, że tradycyjnie większe znaczenie do tego kierunku w polityce Karola przywiązywali znawcy historii gospodarczej18.
Zrozumiałe jest, że sam cesarz nie przejawiał większego zainteresowania konkwistą (s. 185–
190); wynikało to z braku odpowiednich narzędzi poznania, możliwości oddziaływania na
nowe terytoria i zespolenia ich z resztą władztwa. Karol nie miał zapędów imperialnych, nie
kierowała nim chęć powiększenia swojego imperium i realizowania projektów społeczno-ustrojowych. Miał jednak świadomość wagi tego kierunku polityki i wysiłku, jaki poddani
monarchii musieli włożyć, aby włączyć terytoria zamorskie do systemu-świata Kastylii.
Dlatego też motorem wszelkich działań w tym zakresie byli konkwistadorzy i bankierzy wiedzeni pragnieniem lepszego życia. Władca tylko aprobował ich przedsięwzięcia. Wydaje się
także, że za panowania Karola nie zdołano jeszcze stworzyć stałych związków z Nowym
Światem. Pierwsi misjonarze dotarli tam w roku 1524, stanowili jednak zaledwie garstkę
ludzi, z tego też względu o projekcie ewangelizacyjnym bezpieczniej mówić w odniesieniu
do drugiej połowy stulecia19.
Szczególnie ważna dla polskiego czytelnika jest przedstawiona przez Kubiaczyka cesarska wizja Europy Wschodniej. Autor opowiada się za rozpowszechnioną tezą o marginalnej
pozycji tego regionu. W wizji Karola jego główną rolą miałoby być stawianie tamy islamskiej
ekspansji pod kontrolą Ferdynanda Habsburga (s. 179–185). Problem stosunku cesarza do tej
części Europy zasługuje na dokładne opracowanie, ale już teraz można wskazać prace, których wnioski przeczą takiemu poglądowi. Problem turecki był dla cesarza jednym z podstawowych. Interesował się południowo-wschodnią flanką władztwa Habsburgów, wspierał
działania Ferdynanda I, udzielał mu pomocy finansowej i militarnej. Przez terytoria te prze20
winęło się blisko 12 000 żołnierzy i wysokiej rangi dowódców hiszpańskich . Karol prowadził też aktywną dyplomację z Jagiellonami. Stosunki te — najpełniej ukazane w działaniach
ambasadora Jana Dantyszka — nie wiązały się wyłącznie z neapolitańskimi pretensjami królowej Bony. Cesarz miał własną wizję tej części Europy. Zmuszała go do tego rywalizacja
z Francją o supremację geopolityczną na kontynencie, kwestia turecka, sprawa uznania podległości lennej księcia w Prusach królowi Polski oraz kontakty polityczno-rodzinne z siostrą
Marią na Węgrzech. Stosunki Habsburgów i Jagiellonów to przede wszystkim ciągle otwarty
dialog o możliwości zawarcia przymierza antytureckiego i przyłączenie się Królestwa
Polskiego i Węgier do bloku państw cesarskich. Tocząc go, władcy byli świadomi możliwości zmiany konfiguracji geopolitycznej, która rzutowałaby na ich stosunek do Francji i Turcji.
Brak jednoznacznych deklaracji w tym zakresie przyczynił się do prowadzenia przez kraje
17

BATAILLON 1950, s. 435.
CARANDE 1943, 1949, 1967; CHAUNU 1977; CHAUNU 1955; CHAUNU 1955–1960.
19
KAMEN 2008, s. 117–171; ELLIOTT 1989, s. 23; SANCHEZ-ALBORNOZ 2000.
20
CHUDOBA 1963, s. 106–178; KORPÁS 2001, s. 321–336; ALVAR EZQUERRA 2016, s. 182;
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 1999, s. 103.
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Międzymorza ugodowej polityki wobec Osmanów i wpłynął na dalszy rozwój tego regionu
jako pogranicza cywilizacyjnego. Powyższy obraz wyłania się na podstawie lektury wydanych materiałów źródłowych oraz opracowań. Sprawę sygnalizował Reginald Przeździecki,
przedstawiając politykę Karola i Ferdynanda I wobec Jagiellonów i opisując szereg misji dyplomatycznych słanych do Zygmunta Starego. Wskazywał na nią również Paz y Melià, ambasador hrabia Józef Potocki (na forum Real Academia de la Historia w Madrycie w 1952 r.),
Felipe Ruiz Martín i Władysław Pociecha21.
Wyrażanie sądów o sprawach aktualnych poprzez szukanie bezpośredniej argumentacji
w odległych czasach jest formułą ciekawą, aczkolwiek bardzo ryzykowną, jak dowiodła
choćby książka Jana Sowy22. Można to jednak czynić na różne sposoby. W Polsce podejmowano już próby oceny dziedzictwa europejskiego w kontekście przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Wypowiadali się na ten temat także Hiszpanie i hispaniści tej rangi co Alfredo
Alvar Ezquerra i Ryszard Skowron. Podkreślali bogactwo tradycji i rozwiązań polityczno-społecznych, z którymi zmagali się władcy pokroju Karola Habsburga. Zachowanie spójności licznych, zróżnicowanych i rozproszonych terytoriów umożliwiało im odwoływanie się
do jednej religii i dynastii. Konstrukty unijne tworzone w oparciu o wspólne instytucje, terytoria czy państwa narodowe to formy dużo późniejsze, powstające od końca XVIII w., aż do
czasów współczesnych. Nacjonalizmy, tak często podnoszone przez Kubiaczyka, to już nowoczesna forma spoiwa państwowego23.
Trudnością w porównywaniu epoki Karola i naszych czasów są odmienne systemy wartości, tradycje i sposoby postrzegania świata. Stąd wielu badaczy podnosi problem nieprzystawalności kryteriów oceny. W odniesieniu do Karola podkreślają, że nie był on „europeistą”, nie posługiwał się pojęciem „Europy”, bliższa była mu respublica christiana. W swoim
postępowaniu kierował się odpowiedzialnością przed Bogiem, poddanymi, honorem i interesem dynastycznym. Nie postrzegał świata poprzez pryzmat państw, ale stref wpływów (bloki-kontrabloki), regionów wyznaczanych zasięgiem chrześcijaństwa24. Monarchia uniwersalna Karola ani nie była tożsama z obszarem współczesnej Europy, ani nie miała formy
nadbudowy państwowej. To twór oparty przede wszystkim na własności dziedzicznej, który
mimo haseł republikańskich był skierowany przeciw Walezjuszom, najbardziej zagrażającym
25
rozwojowi władztwa Habsburgów oraz reprezentującym inny model monarchii .
Kontynuacja idei imperialnej Karola w dzisiejszej Unii Europejskiej w ujęciu Kubiaczyka
polega na zrównaniu pojęć cesarstwo, monarchia uniwersalna, respublica christiana,
christianitas, imperium, Europa i Unia Europejska. Autor podnosi także rolę wspólnych wartości w budowaniu jedności, wskazując na tradycję chrześcijańską; jak miałoby to jednak wy21
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glądać we współczesnej Europie — już nie objaśnia. Podobnie nie dowiadujemy się, jak miałyby wyglądać granice owej wspólnoty — tym bardziej że w wizji autora dawna Polska
zajmowała w polityce cesarza miejsce marginalne, wręcz peryferyjne.
Matylda Urjasz-Raczko
(Warszawa)

Kamil Kijek, Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja
polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ss. 462
Interpretacja przemian społeczno-politycznych okresu międzywojennego w kategoriach klasycznego modernizmu ma już w naukach historycznych pewną tradycję, by wspomnieć prace
Detleva J.K. Peukerta1, Stanleya G. Payna2 czy głośne eseje Modrisa Eksteinsa, ukazującego, jak modernistyczna, awangardowa wyobraźnia współtworzyła podglebie dla radykalizmu
politycznego3. W większości opracowań kluczowe miejsce zajmują dzieje Republiki
Weimarskiej i narodziny nazizmu. Duch modernistycznego radykalizmu przenikał jednak
niemal wszystkie sfery życia i ruchy polityczne, skazując w międzywojniu na pogrzebanie
dziewiętnastowieczny liberalizm, demokrację i kulturę mieszczańską i niosąc ze sobą polaryzację postaw, milenarystyczne przekonania o konieczności wielkich przewrotów oraz totalistyczne koncepcje porządkowania rzeczywistości. Pomimo to ujęć tego typu w polskiej historiografii mamy ciągle niewiele, a refleksja nad klasycznym modernizmem została słabo
zaimplikowana do badań nad rzeczywistością II Rzeczypospolitej i świadomością jej obywateli. Próbę taką podjął dopiero Kamil Kijek w książce Dzieci modernizmu, w której analizuje
100 spośród 400 dostępnych relacji autobiograficznych młodzieży żydowskiej nadesłanych
na konkursy Żydowskiego Instytutu Naukowego (JIWO) w Wilnie, organizowane w latach
1932, 1934 i 1939. Autobiografie zostały dobrane tak, aby reprezentowały zróżnicowanie
uczestników konkursu pod względem płci, politycznym, społeczno-kulturowym i geograficznym. Na ich podstawie autor zbadał postawy polityczne i świadomość młodego pokolenia
Żydów, traktując radykalny modernizm jako mannheimowską „ideologię totalną”, czyli pewien rodzaj kolektywnie wytworzonej wiedzy, uwikłanej społecznie i politycznie, której aktorzy historycznych wydarzeń nie do końca są świadomi (s. 21).
Kamil Kijek nie interesuje się więc kumulacją przemian modernizacyjnych jak Peukert
czy kulturą wysoką i wyobraźnią estetyczną jak Eksteins, ale podobnie jak oni zwraca uwagę
na pewną dyspozycję poznawczą, która wyłania się z badanych egodokumentów. W ten sposób szerszą refleksję nad kulturą polityczną epoki łączy z perspektywą mikrosocjologiczną,
a rozważania nad zeitgeistem wspólnym dla doświadczeń różnych europejskich społeczeństw
1
2
3

PEUKERT 2005.
PAYNE 2011.
EKSTEINS 2014; EKSTEINS 2015.
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i nowoczesnych ruchów politycznych wprowadza do badań nad rzeczywistością Polski międzywojennej. Warto zresztą podkreślić, że to, co polityczne, w książce Kijka nie ogranicza się
tylko do sfery publicznej, lecz w ślad za współczesną refleksją humanistyczną obejmuje również „prywatne”. Częściowo wynika to z charakteru badanych źródeł, a częściowo — z przyjętej tezy, że polityka stanowi klucz do biografii badanego pokolenia (s. 39).
Modernistyczny radykalizm to koncept poręczny badawczo, który pozwala przyjrzeć się,
jak codzienne doświadczenia żydowskiej młodzieży wywodzącej się z różnych środowisk, zarówno tych akulturowanych czy zasymilowanych, jak i ortodoksyjnych bądź wręcz tradycyjnych, przekładają się na podobną postawę wobec rzeczywistości i tworzą radykalny habitus,
czyli nie do końca uświadomioną predyspozycję do zajmowania radykalnych postaw. Analiza
autobiografii „ostatniego pokolenia” — jak je określiła Alina Cała — uwidacznia podobieństwo sposobów interpretowania otaczającego świata i kwestionowania istniejącego porządku
społecznego i politycznego. W oczach młodych ludzkość się degeneruje, a świat żydowski
przeżywa kryzys, który niechybnie doprowadzi do katastrofy. Doświadczenie wielkiego kryzysu prowadzi ich do odrzucenia niesprawiedliwości i gnuśności kapitalizmu, a jedynym sposobem dokonania zmian jest w ich mniemaniu radykalne cięcie w postaci rewolucji bądź wyjazdu do Palestyny i budowy tam całkiem nowej rzeczywistości. Co więcej, ten sposób
myślenia jest wspólny reprezentantom wszystkich opcji politycznych — syjonistom różnych
odcieni, bundowcom oraz komunistom, i ułatwia młodym radykałom wielokrotne i płynne
zmiany barw partyjnych. Zresztą podobne interpretacje dotyczące kryzysu cywilizacji i załamania porządku ekonomiczno-społecznego łatwo odnaleźć również wśród radykalizującej się
młodzieży polskiej. Nadzieje i rozczarowania młodych w tym czasie dobrze odzwierciedlają
słowa Karla Mannheima: „Wszyscy dzielimy ten sam los, wszyscy nosimy w sobie więcej
miłości, a przede wszystkim tęsknoty, niż współczesne społeczeństwo jest w stanie zaspokoić.
Dojrzeliśmy wszyscy do czegoś, a jednak nie ma ani żniw, ani owoców do zebrania”4.
Trzeba zaznaczyć, że Kijek z godnym podziwu rozmachem odmalowuje krajobrazy
światów żydowskich funkcjonujących w Polsce międzywojennej i umiejętnie wprowadza
czytelnika w niuanse kolejnych środowisk religijnych i politycznych oraz różnorodność
współistniejących lub nawet konkurujących ze sobą subkultur żydowskich — hebrajskiej,
polskiej i języka jidysz. Co więcej, w wielu kwestiach autor polemizuje z wcześniejszymi
ustaleniami, wprowadzając czytelników w dotychczasowe dysputy historyków, i proponuje
własne interpretacje. Przekonywająco wykazuje chociażby, że teza o intensywnym, wszechstronnym tematycznie i wielojęzycznym czytelnictwie „ostatniego pokolenia” młodzieży żydowskiej, którą promowali m.in. Marcus Mosley i Ido Bassok, nie da się obronić w konfrontacji z autobiografiami (s. 203–212).
Zgodnie z porządkiem zapisów autobiograficznych Kijek odtwarza najpierw warunki
socjalizacji pierwotnej — rzeczywistość domów rodzinnych i wychowania religijnego w ich
obrębie, by przejść następnie do świata pracy, szkolnictwa, grup rówieśniczych i organizacji
politycznych, w których dokonywała się socjalizacja wtórna. Otrzymujemy nie tylko wyczerpujący opis funkcjonowania szkolnictwa państwowego, lecz także szeroką panoramę szkół
żydowskich, od tradycyjnych jesziw poprzez placówki zakładane przez ortodoksyjną Agudę

4

Cytat za: MÜLLER 2016, s. 70.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

527

aż po postępową i ateistyczną sieć szkół CISZO, które miały przygotowywać młodzież do
konfrontacji z wyzwaniami nowoczesnego świata. Autor z dużą swobodą prowadzi czytelnika przez meandry żydowskiej polityki, ukazując mnogość ruchów politycznych i powiązanych z nimi strukturalnie bądź ideowo organizacji młodzieżowych. Analiza biografii młodych Żydów i ich dylematów umieszczona jest w szerokim kontekście debat i sporów
o kształt żydowskiej tożsamości i jej relacje z nowoczesnością, widocznych w procesach
tworzenia nowoczesnego żydowskiego narodu czy akulturowania się do polskości, w lękach
przed asymilacją i wynarodowieniem oraz próbach budowania polsko-żydowskiej kultury. To
erudycyjne podejście niewątpliwie stanowi duży walor książki.
Na szczególną uwagę zasługuje obszerny rozdział poświęcony wzorom partycypacji
młodych w kulturze, w którym autor pomieścił zarówno refleksję nad czytelnictwem młodzieży i jej uczestnictwem w prężnie rozwijającej się kulturze masowej, jak i rozważania nad
akulturacją językową i symboliczną, dokonującą się głównie w szkole. Jak wskazuje Kijek,
są to zagadnienia kluczowe dla zrozumienia procesu socjalizacji politycznej młodzieży żydowskiej i jej radykalizacji. Powstanie nowoczesnego polskiego państwa narodowego stawiało przed społecznością żydowską na ziemiach polskich nowe wyzwania. Objęcie młodzieży edukacją państwową oraz rozległe kontakty z polską kulturą, zarówno elitarną, jak
i popularną, sprzyjały procesom akulturacyjnym, nawet w tych środowiskach, które starały
się ograniczyć wpływy zewnętrzne i uchronić młodzież przed zagrożeniami nowoczesności.
Polski kanon literacki i kody kulturowe stawały się, czasami w sposób nieuświadomiony,
częścią kulturowej tożsamości młodych Żydów, niezależnie od tego, jak interpretowali oni
swoją przynależność narodową. Autorzy wielu biografii myśleli polskimi romantykami, a ich
ulubioną lekturą była Sienkiewiczowska Trylogia. W szkołach powszechnych polska kultura
zachęcała młodych do udziału w niej i często rozbudzała aspiracje oraz wiarę, że mogą być
pełnoprawnymi obywatelami młodego państwa. Zderzenie z rzeczywistością w większości
rozwiewało te marzenia i prowadziło do odczuwania deprywacji w wymiarze społecznym,
politycznym i ekonomicznym, co z kolei skutkowało radykalizacją postaw.
W ten sposób dochodzimy do problemu antysemityzmu i wykluczenia, który Kijek opisuje również jako powszednie doświadczenie młodzieży i ważny element jej socjalizacji.
Przytaczane relacje przynoszą rozliczne przykłady zarówno przemocy symbolicznej, jak i tej
najbardziej realnej — fizycznej. Antysemickie ataki najboleśniej odczuwane były przez młodzież wywodzącą się z rodzin zasymilowanych i najsilniej związanych z polskością, odrzucenie przez polskie otoczenie spychało tę młodzież w pustkę. Wówczas polityczne organizacje
młodzieżowe stanowić mogły punkt zaczepienia, ratując poobijaną tożsamość i nadając sens
życiu. Jednocześnie autor nie feruje łatwych wyroków i w sposób niezwykle zniuansowany
śledzi dystanse i uprzedzenia funkcjonujące po obu stronach żyjących obok siebie społeczności — tej polskiej i tej żydowskiej. Wskazuje na ambiwalencje zarówno państwowej polityki
integracyjnej, jak i żydowskiego dyskursu narodowego. Przypomina, że ani polscy politycy,
ani żydowscy działacze nie mieli dobrego pomysłu na ułożenie wzajemnych stosunków,
a w odniesieniu do dorastającego w niepodległym państwie pokolenia młodych Żydów okazywali się szczególnie bezradni.
Po lekturze Dzieci modernizmu czytelnik może mieć poczucie, że nie tylko zapoznał się
z narracją nasyconą informacjami na temat całokształtu międzywojennych kultur żydowskich,
lecz także spojrzał z nowej perspektywy na II Rzeczpospolitą. Niemniej napięcie między anaDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

528

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

lizą szerszych zjawisk a wiernością relacjom biograficznym jest niekiedy w pracy Kijka nazbyt wyraźne. Skrupulatne wskazywanie odmienności pomiędzy poszczególnymi biografiami
i mnożenie przykładów wprowadza do narracji chaos i utrudnia płynną lekturę. Szczególnie
rzuca się to w oczy w rozdziale poświęconym tradycjom i doświadczeniom domu rodzinnego
oraz w rozdziale dotyczącym działalności politycznej. Rażą również powtarzające się w kilku
miejscach podobne wnioski i stwierdzenia oraz wprowadzane niekiedy zbyt późno do głównej
narracji objaśnienia kluczowych terminów, takich jak totalizm czy autorytaryzm. Późniejsze
pojawienie się wątków bywa sygnalizowane w przypisach, co nie ułatwia jednak lektury i rozumienia treści. Podobnie dzieje się z niektórymi informacjami kontekstowymi, które objawiają się w nieodpowiednich miejscach, np. obszerny passus na temat polityki partii komunistycznej na „żydowskiej ulicy” wprowadzony do części poświęconej środowisku
rówieśniczemu. A jeśli mowa o komunizmie, to dziwi pominięcie ważnej pracy Jaffa Schatza
The Generation. The Rise and Fall of the Jewish Communists of Poland (SCHATZ 1991),
która dotyka problemu pokoleniowego doświadczenia lewicowego radykalizmu. Ponadto
przydałby się rozdział czy nawet podrozdział, który mozaikę żydowskich partii pokazywałby
z pewnego oddalenia i zgrabnie systematyzował rozległą, dostrzegalną w różnych miejscach
wiedzę autora na ten temat, na wzór rozdziału poświęconego różnym rodzajom szkół.
Zastanawia również brak pogłębienia tematów związanych z radykalizacją polityczną,
takich jak odziaływanie partyjnych ideologii, mechanizmy masowej mobilizacji członków
organizacji czy rola przemocy w życiu publicznym i walce politycznej. Gotowość do użycia
przemocy w stosunku do przeciwników politycznych oraz do łamania państwowego monopolu przemocy stanowi zarówno ważny element ówczesnej praktyki politycznej, jak i istotny
aspekt międzywojennego kryzysu porządku demokratyczno-liberalnego. Warto byłoby też
baczniej przyjrzeć się umocowaniu przemocy w społeczeństwie oraz kultowi siły widocznemu chociażby w powszechnej militaryzacji ruchów politycznych. Kijek zagadnieniom tym
w swojej książce poświęca zaskakująco mało miejsca. Podobnie niewiele dowiadujemy się
o treści i funkcjonowaniu ideologii totalitarnych czy radykalnych. Oczywiście można powiedzieć, że Dzieci modernizmu koncentrują się na metaideologii, którą jest radykalny modernizm, a nie na założeniach komunizmu czy syjonizmu jako takiego. Ciekawie byłoby jednak
głębiej przeanalizować, jak modernistyczna mentalność kształtuje założenia programowe
i przenika do istniejących od końca XIX w. głównych nurtów ideowych oraz w których punktach praktyka i świadomość polityczna wchodzą w zwarcie z oficjalnymi enuncjacjami i programami partyjnymi.
Poważny niedosyt po lekturze książki Kijka pozostawia kwestia oddziaływania radykalizmu żydowskiej młodzieży poza społecznością żydowską. Jakie wzbudzał reakcje wśród
radykalnych ruchów polskich czy ukraińskich i czy można tu mówić o wielokierunkowych
sprzężeniach? Czy wchodził z nimi w starcia bądź sojusze? Które elementy radykalnego habitusu były obecne także wśród polskiej młodzieży? Jak był postrzegany przez władze państwowe i jakie były na niego reakcje? Polaryzacja polskiej sceny politycznej w latach trzydziestych XX w. skwitowana została w zasadzie jednym akapitem. Czy jej ewolucja miała tak
ograniczone oddziaływanie na żydowskie ruchy polityczne? Odpowiedź na te pytania mogłaby się pewnie złożyć na oddzielną monografię, nie sposób ich jednak nie zadać przy omawianiu pracy, która porusza tak wiele kontekstów i kreśli tak szeroką panoramę problemów społeczności żydowskiej w latach trzydziestych.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

529

Zastrzeżenia te nie zmieniają jednak faktu, że Dzieci modernizmu to praca cenna, umiejętnie łącząca warsztat historyczny i socjologiczny, która wykracza daleko poza badania nad
międzywojenną społecznością żydowską. Koncept radykalnego modernizmu jest ciekawą
propozycją interpretacyjną, która z jednej strony umożliwia szeroką refleksję nad zagadnieniami społecznymi, kulturowymi i politycznymi, z drugiej — daje poręczne narzędzie do
analizy postaw politycznych przez pryzmat codziennych praktyk i doświadczeń. Ujęcie takie
pozwala wpisać dzieje II Rzeczypospolitej w ogólnoeuropejskie zjawiska kulturowe i spróbować je umieścić w kontekście permanentnego kryzysu politycznego i społecznego, jak interpretowane są w zachodniej historiografii dzieje Europy z lat 1914–1945.
Izabela Mrzygłód
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

***

Sara Kaczko, Archaic and Classical Attic Dedicatory Epigrams. An
Epigraphic, Literary, and Linguistic Commentary, De Gruyter, Berlin–Boston
2016 (Trends in Classics, 33), ss. xxiv + 625
Jednym z najdotkliwszych, choć ani przez czytelników, ani przez uczonych zazwyczaj właściwie nieuświadamianych braków wszystkich publikowanych tu i ówdzie współczesnych
rekonstrukcji ateńskiego Akropolu jest zupełny brak wotów i stel z inskrypcjami. Wzrok turystów odwiedzających dziś Akropol tak magnetyzująco przykuwają stojące tam budynki
sakralne, monumenty architektury, które tak wielki wpływ wywarły na uformowanie się naszego wyobrażenia o wielkości kultury greckiej, że istotnie trudno sobie wyobrazić, by przestrzeń ta miała niegdyś wyglądać inaczej. A wystarczy przecież spojrzeć pod nogi, by w wapiennym podłożu dostrzec podłóżne otwory, służące w starożytności do usytuowania w nich
kamiennych stel. Uzmysłowiwszy sobie ten — wydawałoby się mało istotny — fakt, nietrudno dojść do wniosku, że ateński Akropol w okresie klasycznym był przestrzenią w znacznie
mniejszym stopniu uporządkowaną, niż zdają się to sugerować współczesne rekonstrukcje
i w znacznie większym stopniu wypełnioną obrazem i słowem pisanym — na zapełniających
tę przestrzeń niezliczonych posągach wotywnych i inskrypcjach. „Kamienny las stel” wypełniał ateński Akropol i zapewne niejedno z głównych sanktuariów ateńskiej polis.
Sara Kaczko podjęła się w swojej opublikowanej w 2016 r. i nagrodzonej Prix
d‘Épigraphie w roku kolejnym (bez cienia wątpliwości w pełni zasłużenie) monografii herkulesowego nieomal zadania — zebrania i opatrzenia wyczerpującym komentarzem naukowym wszystkich wykutych w kamieniu attyckich epigramów wotywnych z okresu archaiczDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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nego i klasycznego (wypada już w tym miejscu zaznaczyć, że mimo słowa „klasyczny”
w tytule książki, nie obejmuje ona epigramów IV w. p.n.e.). Praca ta wydaje się tym cenniejsza, że mimo dużego znaczenia epigramów wotywnych jako źródła historycznego, uwagę
badaczy przykuwały dotychczas głównie epigramy literackie i nagrobne (te ostatnie zwłaszcza za sprawą przygotowanego przez Petera A. Hansena dwutomowego wydania Carmina
Epigraphica Graeca). Do tej pory próżno byłoby szukać pełnego i wyczerpującego korpusu
epigramów wotywnych, opatrzonych szczegółowym komentarzem. Podstawowa praca
Antony’ego Raubitscheka Dedications from the Athenian Akropolis z roku 1949 nie tylko jest
już dość przestarzała, lecz także obejmuje materiał (tak wersem, jak i prozą) pochodzący
wyłącznie z Akropolu, opatrzony ponadto raczej anemicznym komentarzem filologicznym.
Kaczko, znakomicie orientująca się w ostatnich badaniach zarówno filologów nad epigramem jako gatunkiem literackim, jak i historyków starożytności i archeologów nad stroną materialną inskrypcji, wypełnia swoją monografią poważną lukę, oferując czytelnikom kompleksowe, „interdyscyplinarne” — jak sama pisze — komentowane wydanie wszystkich
wczesnoattyckich epigramów wotywnych. Słusznie wskazuje przy tym na trzy „systemy semantyczne” inskrypcji wotywnych: archeologiczny (nośnik epigramu jako fizyczny obiekt),
epigraficzny (rodzaj pisma; rozmieszczenie pisma na kamieniu) i stylistyczno-językowy (dialekt, metrum itp.). Wymienione aspekty stanowią trzon koncepcyjny tomu: każdy ze 154 zebranych przez Kaczko prywatnych i publicznych epigramów wotywnych (141 epigramów
i 13 dubia) został przez autorkę zbadany właśnie pod kątem archeologicznym, epigraficznym
i językowym. W każdym przypadku zwięzłemu opisowi fizycznego obiektu (wysokość, szerokość itp.), jego datowaniu i podstawowym informacjom odnośnie do rodzaju pisma i jego
układu na kamieniu, dialektu i zastosowanego metrum, towarzyszy — oprócz bibliografii —
tekst grecki wraz z aparatem krytycznym, przekładem angielskim oraz pełniejszym omówieniem problemów historycznych, archeologicznych, epigraficznych i stylistyczno-językowych oraz szczegółowymi lemmata do poszczególnych słów czy wyrażeń. Niemal każdemu
opisowi i komentarzowi towarzyszą ponadto (w większości) dość czytelne zdjęcia. Warto
dodać, że Kaczko nie waha się proponować nowej lektury niektórych wersów i oferuje przy
tym nierzadko oryginalne spostrzeżenia i interpretacje. Wprawdzie przy lekturze komentarzy
archeologicznych dociekliwy czetelnik może miejscami odczuć pewien niedosyt, w pełni rekompensuje go jednak komentarz filologiczny. Rozważania stylistyczno-językowe — zdecydowanie najszerzej i najbardziej wyczerpujaco potraktowane przez autorkę — stanowią doskonałe świadectwo jej imponujących umiejętności i ekspertyzy językoznawczej.
Ten wyborny tom zamyka bibliografia, comparatio numerorum i trzy indeksy (słów
greckich, index locorum i indeks ogólny). Jestem przekonany, że praca Sary Kaczko niechybnie zyska rangę dzieła klasycznego, bez mała nieodzownego zarówno dla historyków antyku
greckiego, jak i archeologów, epigrafików czy filologów klasycznych.
Rafał Matuszewski
Fachbereich Altertumswissenschaften
Universität Salzburg
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Maciej Moszyński, Antysemityzm w Królestwie Polskim. Narodziny
nowoczesnej ideologii antyżydowskiej (1864–1914), Instytut Historii UAM,
Poznań 2017, ss. 468
Historycy związani z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmujący się
dziejami ziem polskich w „długim” XIX stuleciu cieszą się zasłużoną renomą przede wszystkim z racji badań prowadzonych przez nich nad przeszłością Wielkopolski pod zaborem pruskim. Z tym większym uznaniem należy przyjąć pracę Macieja Moszyńskiego, który wyszedł
poza krąg tematów dominujących w poznańskim środowisku akademickiej historiografii,
podejmując się analizy nowoczesnej ideologii antyżydowskiej w Królestwie Polskim — czyli
w regionie, który według słów samego autora stanowił w tym czasie „jedno z kluczowych
(jeśli nie najważniejsze) centrów polskiego życia społeczno-kulturowego” (s. 23).
Podstawową osią rozważań uczynił Moszyński weryfikację tezy Rudolfa Jaworskiego,
jakoby na ziemiach polskich było wiele osób wyznających poglądy antysemickie i „praktykujących” antyżydowskie działania, niewielu natomiast miało być „teoretyków”, dostarczających rodzimemu antysemityzmowi argumentów bazujących na intelektualnej podbudowie.
Autor skoncentrował się w swej pracy na rekonstrukcji i analizie sądów i wyobrażeń głoszonych przez rodzime środowiska antysemickie, pozostawiając na drugim planie działania
wchodzące w zakres „szeroko rozumianej praktyki społecznej” (s. 16).
Ramy chronologiczne pracy obejmują lata 1864–1914, czyli okres, kiedy Żydzi zaczęli
korzystać z równouprawnienia nadanego im w 1862 r., potęgując i zmieniając charakter istniejącej już wcześniej niechęci Polaków, zarówno chrześcijan, jak i tych, którzy z chrześcijaństwem przejściowo lub na stałe zerwali. Moszyński słusznie jednak podkreśla, że nieuprawnione i wręcz niemożliwe jest oddzielanie „tradycyjnego”, religijnie motywowanego
antyjudaizmu od dziewiętnastowiecznego, „nowoczesnego” antysemityzmu. Stare sądy i wyobrażenia ulegały transformacji, ale sami propagatorzy antysemityzmu chętnie powoływali
się na prominentnych głosicieli antyżydowskich poglądów z poprzednich epok. Nową jakość
w upowszechnianiu antysemityzmu i mobilizowaniu różnych środowisk za pośrednictwem
antyżydowskich kampanii była dynamicznie rozwijająca się pod koniec XIX w. prasa.
Podstawowym zasobem źródeł omawianej książki są zatem polskie czasopisma wydawane
na terenie Kongresówki. Poza najbardziej znanym tygodnikiem „Rola”, ukazującym się w latach 1883–1912, analizą objęto kilkadziesiąt tytułów reprezentujących środowiska postępowo-liberalne, konserwatywno-ziemiańskie oraz narodowe. Autor często sięga też do publicystyki pozaprasowej, w której ówcześni działacze polityczni i publicyści często szerzej
prezentowali tematy poruszane przez nich w prasie.
Książka dzieli się na sześć rozdziałów, w których chronologicznie zaprezentowano rozwój ideologii antysemickiej. Pierwszy, zatytułowany „Punkt wyjścia idei (1864–1875)”,
przybliża klimat polityczny, ideowy i społeczny po powstaniu styczniowym, przyjmując za
narrację wiodącą pochodzenie i młode lata Jana Jeleńskiego (1845–1909), czyli postaci najczęściej pojawiającej się na kartach omawianego opracowania. Jeleński jako pierwszy polski
publicysta już w latach siedemdziesiątych XIX w. zaczął publikować teksty, w których pojawiły się antysemickie wątki skojarzone z wezwaniami do obrony „klas niezamożnych” przed
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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konkurencją żydowskiej „faktorsko-handlowej kasty” oraz przed rosnącą potęgą kapitału,
również skupionego w rękach Żydów.
Drugi rozdział, „W obliczu wzrostu nastrojów antyżydowskich (1876–1882)”, jest już
znacznie obszerniejszą prezentacją prób objaśniania ówczesnej rzeczywistości przez pryzmat
antysemityzmu. Wówczas to Jeleński stał się pierwszoplanową postacią w środowisku publicystów posługujących się hasłami antyżydowskimi. W 1876 r. zebrał on swoje dotychczasowe przemyślenia w broszurze Żydzi, Niemcy i my. Mieszkający w Królestwie Polskim Żydzi
i Niemcy uznani zostali w niej za „obcych” wobec „nas”, czyli Polaków, przy czym znamienne było traktowanie obu społeczności jako wrogich, niezależnie od stopnia ich polonizacji.
W przypadku ludności żydowskiej oznaczało to porzucenie pozytywistycznego projektu „cywilizowania” tradycyjnych wyznawców judaizmu przy pomocy Żydów „oświeconych”,
w oczach Jeleńskiego wszyscy oni mieli bowiem posiadać „wspólne interesy”. Propagowana
przez Jeleńskiego niechęć do „Żydów nowoczesnych” zaczęła się wkrótce upowszechniać,
czego wyrazem była między innymi publicystyka konserwatywnych, warszawskich dzienników „Niwa” oraz „Wiek”. Znamienne były również reakcje na antyżydowski pogrom w grudniu 1881 r. Wezwaniom katolickich księży do zaprzestania przemocy i powszechnie wyrażanemu współczuciu dla ofiar towarzyszyły komentarze, w których usprawiedliwiano sprawców
i spychano odpowiedzialność na ofiary.
W 1883 r., niewiele ponad rok po warszawskim pogromie, Jeleński — dotąd publikujący
na łamach różnych periodyków — usamodzielnił się i zaczął wydawać własne czasopismo
„Rola”. Geneza i pierwsze lata funkcjonowania tej gazety zostały scharakteryzowane w trzecim rozdziale omawianego tomu — „Początki ideologicznego antysemityzmu (1883–1886)”.
Głoszone już wcześniej poglądy zostały na łamach „Roli” rozwinięte i pogłębione przede
wszystkim za sprawą nowego publicysty, pochodzącego z Poznańskiego Teodora JeskeChoińskiego. Dużo lepiej wykształcony od Jeleńskiego sformułował on program odnowy
konserwatyzmu, mającego przeciwstawić się bezwyznaniowym liberałom i kapitalistom, kultywującym egoizm, „kult złotego cielca” i „pragnienie używania cielesnego”. Za szczególnie
niebezpieczny uznawał sojusz liberałów z „nowoczesnymi Żydami”, co skłaniało Choińskiego
do głoszenia antysemityzmu z otwartością i gwałtownością niespotykaną dotąd w prasie
Królestwa Polskiego. Jego rychłe (bo w roku 1883) odejście z zespołu „Roli” nie osłabiło
wpływów periodyku, który zyskiwał czytelników czasami w wyniku niespodziewanego zbiegu okoliczności. Przykładem były przychylne słowa Jana Matejki, wdzięcznego za poparcie
udzielone mu przez „rolarzy” w sporze z krakowską gminą żydowską.
Czwarty rozdział, zatytułowany „Od „rolarzy” do narodowców (1886/7–1904)”, stanowi obszerną analizę ewolucji i różnicowania się antysemickich środowisk w Kongresówce.
Wzajemny dystans „rolarzy” oraz Kościoła katolickiego uległ w tym czasie skróceniu, co
zwiastowała już publicystyka Choińskiego. Ambicją Jeleńskiego zawsze było stworzenie
szerokiego ruchu politycznego, co okazało się niemożliwe bez odwołania się do katolicyzmu
jako narodowej religii Polaków. Na łamach „Roli” zaczęło się zatem pojawiać coraz więcej
artykułów pisanych przez księży, a jednocześnie tematyka antyżydowska zyskała trwałą
obecność w „Przeglądzie Katolickim” — nieoficjalnym organie kurii warszawskiej. Już jednak w latach dziewięćdziesiątych XIX w. antyżydowskie środowiska zaczęły się ze sobą konfliktować: obok „Roli”, kierującej swoją ofertę do masowego czytelnika, nadal ukazywała się
konserwatywna „Niwa”, która odwoływała się do „asemityzmu”. Była to koncepcja sformuDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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łowana przez księdza Mariana Morawskiego, jezuitę z Krakowa, który próbował znaleźć pośrednią drogę między agresywnym, „podżegającym” antysemityzmem a filosemityzmem,
„łudzącym się nadzieją asymilacyi” (s. 263–264). W praktyce oznaczało to, że „Niwa” stała
się periodykiem zorientowanym na bardziej wymagającego czytelnika, co jednak nie uchroniło redaktorów obu pism przed wzajemną konkurencją przeradzającą się w otwartą wrogość.
Prawdziwym jednak zagrożeniem dla obu obozów skupionych wokół „Roli” i „Niwy” okazał
się tygodnik „Głos”, którego pojawienie się w 1886 r. zwiastowało narodziny nowoczesnego
ruchu narodowego. Moszyński bardzo starannie przeanalizował ewolucję poglądów głoszonych na łamach nowego czasopisma, wskazując, że choć początkowo krytykowano w nim
„ludowy” antysemityzm Jeleńskiego i „rolarzy”, to jednocześnie podzielano przekonanie
o trwałej odrębności Żydów i konieczności społecznej samoobrony. Stanowisko to uległo
krystalizacji w latach dziewięćdziesiątych XIX i na początku XX w., kiedy Jan Popławski,
Zygmunt Balicki i Roman Dmowski opublikowali szereg pism programowych polskiego nacjonalizmu, przyznając wprawdzie Żydom możliwość pełnego równouprawnienia, ale pod
warunkiem nie tylko przyjęcia polskiej kultury, lecz także pełnego utożsamienia się z polskimi celami narodowymi, zakładającymi izolację wyznawców judaizmu.
Rozdział piąty, „Antysemityzm wobec nowych wyzwań (1905–1907)”, poświęcony został przełomowemu okresowi rewolucji i wyborów do Dumy, kiedy wzrosła aktywność polityczna zarówno Polaków, jak i Żydów, a zwiększona obecność tych ostatnich w partiach lewicowych tylko umocniła istniejący już wcześniej stereotyp „żydowskiego wywrotowca”.
Wiodącym „bohaterem” prowadzonych w tym rozdziale rozważań jest nadal Jan Jeleński,
który wraz ze swym synem Szczepanem Jeleńskim oraz ponownie pozyskanym publicystą
Jeske-Choińskim zintensyfikował działalność wydawniczą, starając się doprowadzić do
utworzenia ruchu chrześcijańsko-społecznego. Znacząca część hierarchii i duchowieństwa
katolickiego poparła jednak ruch endecki, który po 1905 r. stał się legalnym stronnictwem
reprezentowanym w rosyjskiej Dumie Państwowej.
Ostatni, szósty rozdział — „Na drodze do unifikacji ideologicznego antysemityzmu
(1908–1914)” — zawiera prezentację procesu prowadzącego do wzrostu wpływów endecji,
która wykorzystała antysemickie sądy i wyobrażenia głoszone przez zmarłego w 1909 r.
Jeleńskiego, marginalizując środowisko „rolarzy” wraz z popieranym przez nich masowym
ruchem katolicko-społecznym. Wzrost napięcia politycznego, spowodowany wydzieleniem
guberni chełmskiej z obszaru Królestwa Polskiego w 1912 r. oraz projektem ustanowienia
samorządu w miastach Kongresówki, doprowadził jednocześnie do takiego zaostrzenia nastrojów antyżydowskich, że ulegli im nawet niektórzy przedstawiciele liberalnej inteligencji,
niekryjący trapiącej ich niechęci zwłaszcza do napływowych „litwaków”.
Książka Macieja Moszyńskiego, jakkolwiek mocno nasycona faktografią, jest pracą
analityczną, wyjaśniającą. Autor znakomicie orientuje się w najnowszych badaniach nad antysemityzmem europejskim, prowadzonych zarówno przez badaczy polskich, jak i zagranicznych. Być może wątki zaprezentowane w ostatnich dwóch rozdziałach można było rozwinąć,
ale zrobił to już znakomicie Grzegorz Krzywiec1, korzystający zresztą z maszynopisu pracy
Moszyńskiego. Największą wartością omawianej książki jest jednak wykazanie doniosłej,

1

KRZYWIEC 2017.
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wręcz decydującej roli antyżydowskich uprzedzeń w kształtowaniu się oblicza nowoczesnego narodu polskiego. Wyobrażenia o własnej grupie społecznej czy narodowej tworzą się jak
wiadomo na podstawie rozróżnienia swój-obcy, a owym najbardziej widocznym „obcym”
byli w Królestwie Polskim przede wszystkim Żydzi, a dopiero w dalszej kolejności Rosjanie
i Niemcy. Trudno zatem nie przyznać racji Moszyńskiemu, kiedy podkreśla, że badania nad
antysemityzmem przełomu XIX i XX w. pozwalają lepiej zrozumieć czasy chronologicznie
późniejsze, również te najnowsze. Można tu zresztą dodać, że konsekwencją antysemityzmu
sprzed pierwszej wojny światowej było już zabójstwo Gabriela Narutowicza w 1922 r.2, a nie
dopiero — jak wskazuje autor — pogromy z drugiej połowy lat trzydziestych. I trudno też nie
zgodzić się Moszyńskim, że „dyskursem antysemickim z drugiej połowy XIX wieku i tym
z początków naszego stulecia rządzą zaskakująco podobne mechanizmy” (s. 436) — ale i to
stwierdzenie można uzupełnić odwołaniem do niedawno wydanej pracy, której autorka,
Monika Bobako, wskazuje, że wyobcowywanie europejskich Żydów splecione jest z konstruowaniem stereotypu muzułmanów jako innych i obcych w Europie3.
Olgierd Kiec
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Politologii
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Większość zamieszczonych w zeszycie tekstów prezentuje wyniki (nieraz zaledwie ich część) polsko-niemieckiego projektu badawczego „«Wolne przestrzenie».
Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między adaptacją a eksperymentami /
«Room for Manoeuvre» in State Socialism: Between Adaptation and Experiment”,
finansowanego w ramach programu „Beethoven” przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i Narodowe Centrum Nauki (NCN). Jego uczestnicy przez trzy
lata badali socjalistyczne „wolne przestrzenie” nie tyle jako izolowane obszary
wolności, w których całkowicie autonomiczni i niezależni aktorzy społeczni mogli
prezentować swój nonkonformizm, lecz także w znacznie szerszym sensie — jako
obszary geograficzne, społeczne i instytucjonalne, które z różnych powodów wymykały się politycznej kontroli lub na istnienie których władze mniej lub bardziej
świadomie przyzwalały. Nie chodzi też o „wolność” gwarantowaną przez prawo
(w tym konstytucje) wszystkich krajów socjalistycznych, lecz szerszą lub węższą
paletę przywilejów, które społeczeństwa tych państw były w stanie wypracować niejako obok prawa. Takie podejście, odnoszące się do praktycznie wszystkich państw
bloku radzieckiego, stoi w oczywistej sprzeczności z często wyrażanym poglądem,
że prawie pół wieku istnienia i funkcjonowania „realnego socjalizmu” w Europie
Środkowej i Wschodniej (1945–1989) było wyłącznie okresem ustawicznej walki
między importowaną ze Wschodu dyktaturą a narodem/społeczeństwem. Na fałszywość takiej perspektywy od ponad dwóch dekad zwracają uwagę zarówno historycy,
jak i socjologowie, przestrzegając przed rygorystycznym, jednostronnym, wyłącznie
czarno-białym postrzeganiem niedawnej przeszłości i pokazując, że ogromne przestrzenie życia codziennego, kultury czy gospodarki nie mieściły się w opozycji władza (represja) — społeczeństwo (opór).
Metodologiczna strona projektu wiele zawdzięcza pracom Alfa Lüdtkego
i Thomasa Lindenbergera, którzy wzbogacili warsztat badawczy historii najnowszej
o takie koncepcje jak np. władza jako praktyka społeczna (Herrschaft als soziale Praxis) i „samo-wola” („Eigensinn”) , kładące nacisk na działania zróżnicowanych aktorów społecznych, nie tracąc jednocześnie z oczu ograniczeń wyznaczanych przez
władzę polityczną1.
Celem projektu było zdiagnozowanie i porównawcze zbadanie takich właśnie
„wolnych przestrzeni” istniejących w różnych i radykalnie się nieraz różniących
krajach „demokracji ludowej” — PRL, Czechosłowacji, NRD i Rumunii. Badano,
1

LINDENBERGER, LÜDTKE 2018. Te sugestie metodologiczne znalazły zastosowanie m.in.
w: MAZUREK 2005; KOTT, KULA, LINDENBERGER 2006; PORT 2007; BRUNNBAUER 2007;
PENN 2009; BORODZIEJ, KOCHANOWSKI, PUTTKAMER 2010; BREN 2010; KOLEVA 2015.
Należy również wskazać na liczącą kilkadziesiąt pozycji tzw. czerwoną serię (W Krainie PRL) wydawnictwa TRIO.
Digitalizacja
publikacji
finansowana
w CIX,
ramach
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PR ZEGLĄD
HISTORYCZNY,
TOM
2018,umowy
ZESZ. 4, 830/P-DUN/2018
ISSN 0033–2186
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

542

UWAGI WSTĘPNE

w jaki sposób Polacy, Czesi, Słowacy, Niemcy czy Rumuni radzili sobie z rzeczywistością, wybierając z narzucanych im odgórnie norm te, które dawały się skutecznie
zaadaptować dla własnej korzyści. Innym celem projektu było odtworzenie zdolności adaptacyjnych społeczeństwa, bazujących na uwarunkowaniach historycznych i geograficznych. Przedmiotem zainteresowania będą tutaj zarówno obszary
górskie (Jerzy Kochanowski, Juraj Buzalka, w niemałym stopniu Dušan Segeš),
jak i — na przeciwnym biegunie — nadmorskie (Błażej Brzostek). Inna ścieżka
pokazuje władzę jako inicjatora rozwiązań niemal antysystemowych, w każdym
razie obcych ideologii, np. zorientowane na rynek państwowe majątki rolne, jak
np. Slušovice w CSRS (Martin Jemelka) czy Golzow w NRD (Maria Hetzer).
Trzecia część projektu poświęcona została organizacjom, instytucjom i wszelkiego
rodzajom „enklawom”, np. esperantystów (Theodore R. Weeks), radioamatorów
(Matthias Barelkowski) czy ekologów i regionalistów (Markus Krzoska), które albo
były w stanie same wywalczyć sobie niemałą autonomię, albo uzyskały na to zgodę
władz. Nie ulega bowiem wątpliwości, że „wolne przestrzenie” czasami stanowiły
czynnik stabilizujący system.
Nie wszystkie pierwotne założenia udało się zrealizować, np. pomysł porównania Zakopanego z Gdynią (Jerzy Kochanowski) przerósł ramy metodologiczne projektu, skłaniając do gwarantującego bardziej reprezentatywne wyniki skupienia się
na zimowej stolicy Polski. Jak pokazują dotychczasowe badania, szczególnie trudne
są porównania społeczeństw różnych państw socjalistycznych, co można łatwo
wykazać na przykładzie „wolnych przestrzeni” czy też „pól manewru” w dziedzinie
nauki, bardzo różniących się w poszczególnych krajach bloku wschodniego2.
Z kolei plan Jakuba Gałęziowskiego przebadania „wolnych przestrzeni” wytworzonych w PRL przez przybyszy z Bliskiego Wschodu, połączony z wyjazdami tamże,
rozbił się o bariery geopolityczne. Już jednak podczas trwania projektu otworzyły się
nowe, obiecujące możliwości badawcze, ukierunkowane na prywatność, rodzinę, nieformalność (Maria Buko, Jakub Gałęziowski, Barbara Klich-Kluczewska).
Zagadnienia badane przez uczestników projektu wywołały żywą reakcję
w zarówno polskim, jak i międzynarodowym środowisku naukowym. Z jednej strony
skłoniły do dyskusji, proponowania nowych koncepcji i rozwiązań metodologicznych, z drugiej — okazało się, że uczestnicy projektu nie mają monopolu na badanie „wolnych przestrzeni”. O ile też głosy w dyskusji nad projektem postaramy się
zamieścić w planowanej książce anglojęzycznej, o tyle w niniejszym, tematycznym
zeszycie „Przeglądu Historycznego” zdecydowaliśmy się zamieścić kilka „wolnoprzestrzennych” tekstów polskich historyków i socjologów, poświęconych zarówno
okresowi PRL (Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper o wyścigach
konnych na warszawskim Służewcu), jak i okresowi przed 1945 r. (Jan Trynkowski o „wolności” Polaków na dziewiętnastowiecznym syberyjskim zesłaniu, Izabela
Mrzygłód o międzywojennej Lidze Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Marta
2

BRUNNBAUER, KRAFT, SCHULZE WESSEL 2011.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

UWAGI WSTĘPNE

543

Dziedzicka o „oswajaniu” niemieckiej okupacji przez polską inteligencję). Mamy
nadzieję, że takie poszerzenie perspektywy przyczyni się do historyzacji minionej
epoki, przeciwstawiając się powszechnemu i niebezpiecznemu mierzeniu (niedawnej) przeszłości dzisiejszą miarą.
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(Warszawa)

Wolność na Syberii? Przypadek „konarszczyków”
Słowa klucze: wolność, Syberia, zesłanie, konarszczycy
Keywords: freedom, Siberia, exile, Konarski men

Powyższe pytanie brzmi prowokacyjnie. Polscy zesłańcy w sposób oczywisty wolni
być nie mogli — „wolność na Syberii” to oksymoron. Zesłańcy doskonale to rozu1
mieli, a jeden z nich, Aleksander Bieliński , tak pisał z zesłania do ojca:
Czasem uciekam się do takiego sposobu. Przypominam sobie więzienie. Przywołuję na pamięć jak tam drogo się ceni każdą możność odetchnięcia świeżym powietrzem, widok kawałka nieba, lub trawy i wolność przechadzania się za czterema
ścianami. Ten stan dobrze sobie wystawiwszy, porównywam z moim dzisiejszym
i staram sobie wmówić jak ja jestem szczęśliwy, że mogę sobie otworzyć okno
kiedy mi się spodoba i wyjść z domu i siedzieć pod gołym niebem choćby całe
dwadzieścia cztery godziny... Naturalnie, że kiedy wszystkie warunki szczęścia
redukują się do świeżego powietrza, to zadowolenie stąd rodzące się może być
tylko sztuczne i bardzo krótko trwające2.

Na tym można by niniejsze rozważania zakończyć. Można by, gdyby nie inne
relacje, które wyraźnie zaburzają ten tak jednoznaczny i głęboko zakorzeniony
w naszej zbiorowej świadomości obraz Syberii, tego „więzienia bez dachu”. Agaton Giller — który na wniosek warszawskiej Komisji Śledczej został wcielony do
wojska „w odległych garnizonach” i odbywał służbę w Szyłce na Zabajkalu jako
szeregowiec 14 Syberyjskiego Batalionu Liniowego (1855–1857) — w Opisaniu
Zabajkalskiej Krainy notował: „Za Bajkałem podróżny wolniejszy jest niż w Europie, policja mniej jest ciekawa i nie zawsze zatrzymuje podróżnego. Zdarzało mi się
odbywać podróże kilkudziesięciomilowe bez paszportu i nigdzie mnie o takowy nie

1
2

O nim i o innych niżej wymienionych zesłańcach vide ŚLIWOWSKA 1998.
A. Bieliński do ojca, Irkuck, maj 1853 r., w: BIELIŃSKA 1907, s. 174–176.
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zapytano. Pochodzenie polskie odsuwało podejrzenia, a tytuł «politycznego prze3
stępcy» służył mi zamiast paszportu” .
Nie był to jedyny przekaz tego typu. Rufin Piotrowski, uczestnik powstania
listopadowego, następnie na emigracji we Francji, przybył w 1843 r. jako emisariusz na fałszywych papierach na Podole, gdzie usiłował konspirować, ale jeszcze
w tym samym roku został aresztowany, a w następnym skazany na bezterminowe
ciężkie roboty. Katorgę, którą odbywał w gorzelni w Jakateryńsku pod Tarą (Syberia
Zachodnia), w swoim pamiętniku opisuje następująco:
Nigdym w Emigracyi we Francji tak wygodnie nie żył jak w Syberyi. [...] Nie
wiem, czy wszędzie z katorżnymi tak się łagodnie, jak w tym zakładzie, obchodzą; ale to jest pewna, że w porównaniu z obejściem się moskiewskich i niektórych
polskich panów na Wołyniu, Podolu i Ukrainie ze swymi poddanymi, w katordze
z nimi bardzo po ludzku się obchodzą4.

Nie ma najmniejszego powodu, by powątpiewać w prawdziwość tych niewątpliwie szokujących słów.
*

W świadomości społecznej, uformowanej jeszcze w XIX w., do dziś funkcjonują równolegle dwa zmitologizowane i wzajemnie sprzeczne portrety zesłańca.
Pierwszy, stworzony przez tych, którzy na zesłaniu nie byli, ma charakter martyrologiczny — to katorżnik przykuty łańcuchami do taczek i zmuszany do wycieńczającej
pracy w kopalniach (najczęściej nerczyńskich). Drugi, uformowany przez samych
zesłańców, to bojownik sprawy narodowej, który niezłamany srogimi represjami
broni wiernie bliskich mu wartości, szerząc w obcym mu a często barbarzyńskim
5
otoczeniu światło wysokiej cywilizacji . Żaden z tych portretów nie odpowiada rzeczywistości. Los każdego zesłańca z osobna był wynikiem działania wielu bardzo
różnych czynników.
Jednym z najważniejszych był z pewnością rodzaj kary (katorga, osiedlenie,
6
wcielenie do wojska czy inne ) i jej wysokość. Istotne znaczenie miało też miejsce jej odbywania. Za karę lżejszą uważano zesłanie do Syberii Zachodniej (guberni
tomskiej czy tobolskiej), za cięższą — do Syberii Wschodniej (gubernie irkucka —
zwłaszcza katorga nerczyńska — i jenisejska). Zasadą tą kierowano się przy ferowaniu wyroku; tak też, ze względów psychologicznych, których lekceważyć nie wolno,
uważali sami zesłańcy — z Syberii Zachodniej było bliżej do domu... Istotną rolę
odgrywały również warunki klimatyczne oraz charakter miejscowości, do której ich
3

GILLER 1867, s. 58.
PIOTROWSKI 1861, s. 236–237.
5
TRYNKOWSKI 2014.
6
O systemie kar stosowanych w XIX w. w Rosji i Królestwie Polskim vide: KACZYŃSKA 1994;
KACZYŃSKA 1989.
4

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

WOLNOŚĆ NA SYBERII? PRZYPADEK „KONARSZCZYKÓW”

547

kierowano. Większe ośrodki stwarzały znacznie lepsze możliwości godziwego przetrwania. Niewątpliwe znaczenie miał okres, w którym nastąpiło zesłanie. Tak np. po
powstaniu styczniowym, gdy na Syberię trafiła znaczna liczba zesłańców, warunki,
w jakich przyszło im odbywać karę, pogorszyły się. Miejscowa administracja nie
radziła sobie z masą zesłanych, którzy na dodatek stwarzali wiele „problemów”, jak
7
choćby zbrojne (i krwawo stłumione) powstanie na drodze okołobajkalskiej .
Wszystkie te i inne czynniki miały oczywisty wpływ na los zesłańców, najwięcej jednak zależało od nich samych. Decydującą rolę w społeczeństwie stanowym
funkcjonującym zarówno na ziemiach polskich, jak i w Rosji odgrywała ich pozycja społeczna i nie chodzi tu o to, że w imperium carskim wymiar sprawiedliwości
8
miał taki właśnie charakter . Ważniejszy, jak się zdaje, był fakt, że przedstawiciele
lokalnej administracji zupełnie inaczej traktowali zesłanych należących do stanów
uprzywilejowanych, co wynikało z silnie działających norm zwyczajowych. Istotna
była kondycja materialna zesłańca, to co dostawał bowiem „od skarbu” w czasie
odbywania katorgi czy pobytu na osiedleniu (pieniądze, żywność), z najwyższym
trudem wystarczało na nędzną egzystencję na granicy przeżycia. Zesłańcy, którzy
nie zostawili w kraju rodziny czy przyjaciół, którzy mogli (i chcieli) wesprzeć ich
materialnie, a nie mieli innych źródeł zarobku, byli w sytuacji tragicznej. Nie należy
zapominać o tak znaczących czynnikach, jak stan zdrowia, wykształcenie czy umiejętności pozwalające na znalezienie płatnego zajęcia. Najważniejsze jednak były
walory osobiste danego zesłańca — jego wola przetrwania, odporność na trudne
warunki, kreatywność, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Wiele zależało od przyjętej taktyki postępowania, których Wiktoria Śliwowska,
znakomita znawczyni problematyki zesłań syberyjskich, wyróżniła trzy:
[...] pierwsza — najbardziej rozpowszechniona — nakazywała czynne przystosowanie: znaleźć w nowych warunkach taki modus vivendi, który pozwalałby na
możliwie najbardziej niezależne bytowanie, połączenie zajęć zarobkowych i zaspokajanie potrzeb duchowych z zakrojoną na szerszą skalę pomocą dla innych [...].
Postawa druga — kontemplacyjno-filozoficzna — wyrastała z uznania Syberii za
szkołę charakteru, dającą nieograniczone możliwości doskonalenia wewnętrznego.

I w końcu postawa trzecia — „to nieustanny bunt przeciwko przemocy, niepogodzenie się z losem, snucie marzeń o kolejnym powstaniu zbrojnym, próby wcielania w życie projektów wydostania się z niewoli, organizowanie ucieczek zbiorowych
9
i indywidualnych” . Ta ostatnia taktyka nie była bynajmniej powszechna, spotykała
się też nieraz z wyraźną dezaprobatą zwolenników wcześniej wymienionych metod.

7

NIEBELSKI 2016.
Przedstawiciele stanów „uprzywilejowanych” (szlachta i nie tylko) nie podlegali jak inni karom
cielesnym, występowały też różnice w przepisach dotyczących zakuwania w kajdany oraz inne.
9
ŚLIWOWSKA 2005, s. 33–35.
8
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Poszczególne postawy — z dwiema pierwszymi, najistotniejszymi chyba dla
naszych rozważań na czele — warto pokazać na przykładach tych zesłańców, którzy
w okresie międzypowstaniowym przebywali w części Wschodniej Syberii obejmują10
cej gubernię irkucką i obwód zabajkalski. Słownik Wiktorii Śliwowskiej wymienia
przebywających wtedy na tym obszarze 482 zesłańców, wśród których grupę nie
11
największą (51 osób), ale najbardziej znaczącą stanowili właśnie „konarszczycy” .
Łączyły ich liczne więzy pokrewieństwa, powinowactwa, sąsiedztwa, koleżeństwa
— co jest naturalne, na takich bowiem zasadach formowały się konspiracje. Więzy te
podtrzymane zostały w trakcie wspólnych działań w organizacji i umocnione w cza12
sie śledztwa oraz drogi etapowej na Syberię . Gdy w końcu 1839 r. skazańcy przybyli do Irkucka, zastali sytuację specyficzną i nie do końca typową. Spotkali się tu
bowiem z zesłanymi dekabrystami, którzy, pochodząc często ze znakomitych rodzin
(np. książęta Wołkońscy czy Trubeccy), dysponowali niejednokrotnie znacznymi
środkami materialnymi i mimo statusu osiedleńców i oficjalnej utraty majątków oraz
przywilejów stanowych cieszyli się na Syberii niemałymi względami miejscowej
administracji. Pomoc, której rosyjscy zesłańcy udzielili przybyłym „konarszczykom” — wsparcie materialne, informacje o lokalnych stosunkach czy wykorzystanie
na ich rzecz wpływów u miejscowych władz — miała istotne znaczenie, ułatwiając
13
im dalsze bytowanie na zesłaniu .
Miejscowa administracja, oddalona od centrum władzy w Petersburgu, nie czuła
się specjalnie skrępowana przepisami regulującymi postępowanie z zesłańcami. Tym
bardziej, że większość „konarszczyków” była znakomicie wykształcona i wyposażona w rozmaite talenty. Przedstawiciele lokalnych władz nie widzieli przeszkód,
by je wykorzystać dla siebie, zatrudniając zesłańców np. jako fachowych, trudnych
14
wtedy do znalezienia na Syberii nauczycieli dla swoich dzieci . W urzędzie gubernialnym (w tym przypadku w Irkucku) najwyraźniej dobrze się orientowano, jakie
są potrzeby edukacyjne lokalnych notabli i gdy kolejna grupa zesłańców przybywała do rejonu swojego przeznaczenia, podejmowano decyzje, do którego z miejsc
odbywania katorgi należy ich skierować. Tak np. Piotr Borowski, doświadczony
pedagog, wysłany został do kopalni nerczyńskich, gdzie naczelnik okręgu górniczego, Aleksiej F. Rodstwiennyj, poszukiwał nauczyciela dla swojego syna. Z kolei
Julian Sabiński i Wolfgang Szczepkowski trafili do Usolia koło Irkucka, gdzie miał
swą siedzibę A.P. Mewius, którego córki uzyskały w ten sposób dwóch świetnych
nauczycieli. Dla wymienionych zesłańców (takich przykładów było więcej) katorga

10

ŚLIWOWSKA 1998.
Termin „konarszczycy” nie jest tu zbyt precyzyjny, nie wszyscy z wymienionej liczby osób byli
bowiem członkami Stowarzyszenia Ludu Polskiego, część stanowili bowiem uczestnicy organizacji „afiliowanych” lub też objęci śledztwem i wyrokami (w Warszawie, Kijowie i Wilnie) razem z pozostałymi.
12
TRYNKOWSKI, WOLTANOWSKI 1989, s. 106–118.
13
TRYNKOWSKI 2015, s. 83–110.
14
JĘDRYCHOWSKA 2000, s. 37–76.
11

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

WOLNOŚĆ NA SYBERII? PRZYPADEK „KONARSZCZYKÓW”

549

stała się praktycznie fikcją. Czerpali z tego typu sytuacji również i inne korzyści,
wśród których gratyfikacja finansowa wcale nie była najważniejsza. Sabiński wręcz
odmówił przyjmowania wynagrodzenia za swą pracę pedagogiczną. Jak sam pisał:
„Od zapowiedzianego Mewiusowi postanowienia mojego, nieprzyjmowania żadnej
za moją pracę nagrody, nigdy nie odstąpię, ażeby zostać mniej podległym, co dla
15
mnie droższe nad wszystkie przyjemności i wygody” . Postawa taka wynikała, jak
się zdaje, z właściwego dla szlacheckiego etosu przekonania, że praca najemna jest
istotnym ograniczeniem osobistej wolności. Trzeba tu koniecznie powiedzieć, że
tego typu skrupuły należały do rzadkości a i sam Sabiński w następnych latach za
wypełnianie kolejnych obowiązków pedagogicznych przyjmował już całkiem przy16
zwoite wynagrodzenie .
Ważniejsza jednak była możliwość pozyskania przychylności miejscowych
prominentów. Wspomniany wyżej Piotr Borowski zbliżył się w ten sposób do Rodstwiennego. „Naczelnik, poznawszy jego rzeczywistą wartość, zawarł z nim poufałe
nawet stosunki; to mu ułatwiło wstęp do znakomitszych domów tamecznej urzędnikerii, z czego umiał korzystać i stosunki te zużytkować na korzyść mniej szczęśliwych
17
towarzyszy wygnania [...]” . Podobnie wykorzystywał swe wpływy Sabiński, czego
licznych przykładów dostarcza jego Dziennik. O ile początkowo dotyczyło to tylko
warzelni soli w Usolju, to później, gdy przeniósł się do Irkucka, możliwości jego
znacznie się poszerzyły. Ciesząc się zasłużoną opinią świetnego nauczyciela, głównie
języków obcych, Borowski znajdował zatrudnienie w najznakomitszych irkuckich
domach. Jesienią 1844 r otrzymał propozycję nauczania dzieci generał-gubernatora
Wschodniej Syberii Wilhelma Ruperta. Jak zanotował w Dzienniku, za trzy lekcje,
każda po dwie godziny tygodniowo, „Generałowa zapewniła mi 150 rb.as. na miesiąc
18
[...] zawsze ma przysyłać po mnie swój ekwipaż, którym też wracać mam od niej” .
Kilka lat później, otrzymał kolejną taką propozycję:
[...] generał Zapolski19, prosił mię o dawanie lekcji francuskich jego siostrzenicy
pani Diewiatow. [...] Komu innemu odmówiłbym natychmiast. [...] Lecz mógł żem
tak postąpić względem człowieka, u którego żadna moja za drugimi prośba, żadne
wstawienie się daremne nie były? Któremu tyle winniśmy wdzięczności za wszystkie ulgi, jakich nasi ziomkowie — żołnierze w położeniu swoim doznają?20.

Skalę wspomnianych „ulg” wymownie ilustruje przypadek Henryka Monikowskiego i Przemysława Śliwowskiego, którzy, skazani na odbywanie służby woj-

15

SABIŃSKI 2009, I, s. 196.
TRYNKOWSKI 2000, s. 176–183.
17
GOLEJEWSKI 1971, II, s. 260.
18
SABIŃSKI 2009, II, s. 87.
19
Paweł Zapolski — generał major, dowódca wojsk Wschodniej Syberii, od 1851 r. wojenny gubernator Kraju Zabajkalskiego.
20
SABIŃSKI 2009, II, s. 465.
16
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skowej w Korpusie Syberyjskim, dzięki Zapolskiemu pozostali w Irkucku — bez
specjalnych obowiązków, za to z wystarczającą na utrzymanie pensją za lekcje,
21
„które się dla nich znalazły” .
Ci z grupy „konarszczyków”, którzy zajęli się nauką dzieci miejscowych notabli,
oczywiście nie wykonywali robót związanych ze satusem „katorżników”, chociaż skrupulatnie wykazywano ich w sprawozdaniach corocznie wysyłanych do stolicy. Sabiński odnotowuje ten fakt z nieukrywaną ironią : „my dwaj ze Szczepkowskim zapisani
22
tu jesteśmy jako robotnicy (niby to) wożący drwa do solnego zakładu” . Wszystko
wskazuje na to, że podobnie wyglądała „katorga” pozostałych „konarszczyków”.
Ewentualne różnice mogły wynikać z charakteru stosunków, które zesłańcy potrafili
sobie ułożyć ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi. Ów swoisty liberalizm nie jest
trudny do wytłumaczenia. Zupełnie inaczej postępowano z katorżnikami zesłanymi za
przestępstwa pospolite. Inaczej byli też traktowani „przestępcy polityczni” nienależący
do stanów uprzywilejowanych. Działał tu mechanizm właściwy społeczeństwom stanowym, zwyczajowo narzucający — jak już wspomniano — odmienny sposób postępowania z ludźmi ze „stanów uprzywilejowanych” (czyli szlachtą).
Justynian Ruciński, odbywający katorgę w kopalni srebra w Gornej za Bajkałem, zapisał w swoich wspomnieniach charakterystyczne słowa: „Żyliśmy spokojnie
23
i prawie swobodnie” . Żeby coś takiego osiągnąć, potrzeba było znacznie więcej niż
uwolnienia od formalnie obowiązującej pracy fizycznej. Ogromnie ważna była sytuacja materialna zesłańca. Wyrok skazujący na ciężkie roboty był z reguły połączony
z karami uzupełniającymi, czyli konfiskatą majątku i pozbawieniem praw stanu
(„śmierć cywilna”); ta ostatnia oznaczała m.in. utratę prawa pisania listów. Trudno
było oczekiwać, żeby rodziny pozostałe w kraju — nawet jeśli mogły i chciały
przyjść z pomocą — uczyniły to, nie znając nawet adresu, na jaki mogłyby ją przesłać. Problem ten udawało się rozwiązać m.in. dzięki pomocy rosyjskich urzędników. Ruciński wspominał, że zarządzający jego zakładem bracia Fitingof „ułatwiali
korespondencję z krajem, co było nam wzbronionem, bo jako cywilnie umarli nie
mieliśmy prawa pisywania do rodzin. Fitingofy wysyłali listy, a odwrotnie posyłki
do nas pod ich adresem przychodziły. Tym sposobem Kossakowski lubiący myśli24
stwo otrzymał od sióstr dubeltówkę ”.
Część „konarszczyków” wybrała inne rozwiązanie, również nie bardzo mieszczące się w naszym stereotypowym postrzeganiu syberyjskiej katorgi. Otóż niemal
natychmiast po swoim przybyciu do okręgu nerczyńskiego, 13 czerwca 1840, utworzyli oni organizację samopomocową „Ogół” (ich koledzy przebywający w Irkucku
25
i jego okolicach podobną organizację stworzyli znacznie później, bo w 1844 r.) .
21
22
23
24
25

SABIŃSKI 2009, II, s. 457.
SABIŃSKI 2009, II, s. 253.
RUCIŃSKI 1895, s. 95.
RUCIŃSKI 1895, s. 93. Poruszająca jest owa dubeltówka w rękach katorżnika.
ŚLIWOWSKA, TRYNKOWSKI 2005, s. 147–182.
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W tym kontekście dysponujemy cennym zapisem z Dziennika J. Sabińskiego
(27 lipca 1843):
Od samego początku, zgodzili się wszyscy na utworzenie grosza oszczędności,
przeznaczając na to dziesiąty procent od każdej posyłki odbieranej z kraju w pieniądzach lub rzeczach (wedle oszacowania ostatnich przy wyprawieniu), a piąty
procent od otrzymanego z nauczycielstwa albo z innego źródła, zarobku. Dwa te
warunki, za obowiązujące jednomyślnie przyjąwszy zachowują najściślej. Prócz
tego jeszcze wpływają do kasy rzeczonej różne dobrowolne od lepiej opatrzonych ofiary, stosownie do każdego możności i chęci. A wszystko to stanowi zasób
dobrze wystarczający na utrzymanie tych braci, którzy nie mają żadnych, lub nadto
szczupłe biorą z kraju zasiłki i zarobić nie mogą. Nikt więc nie cierpi niedostatku
i nikomu nie cięży wsparcie, bo nie jeden człowiek, lecz je cały ogół wymierza.
Nadto, w drugim już roku, po zaprowadzeniu jej, kasa ta była nawet w stanie udzielać pomoc osobom do niej nienależącym z politycznych wygnańców, ziomkom
i Rosjanom zarówno26.

Jak łatwo zauważyć, w tym początkowym okresie istnienia organizacja była
przede wszystkim kasą zapomogową. W kolejnych latach „Ogół” rozszerzał swą
aktywność również na inne dziedziny. Zrzeszenie, o którego istnieniu lokalne władze
rosyjskie oczywiście wiedziały, ale — jak należy przypuszczać z powodów pragmatycznych — nie interweniowały, w niemałym stopniu przyczyniło się do tego,
że zesłańcy ze Wschodniej Syberii powrócili do kraju niezłamani, w dobrym stanie
27
psychicznym .
Po okresie odbywania katorgi zesłańcy przechodzili na osiedlenie. Większość
członków omawianej grupy potraktowana została surowo — najczęstszym wyrokiem było 20 lat ciężkich robót, po odbyciu których mieli oni zostać przeniesieni
na dożywotnie osiedlenie. Owe „ciężkie roboty”, jak to widzieliśmy wyżej, okazały
się nie tylko niezbyt ciężkie, lecz także niezbyt długotrwałe — w wyniku kolejnych
amnestii większość skazanych przeniesiona została na osiedlenie już w 1843 r., tylko
niektórzy czekali na to dłużej (do 1853 r.). Wbrew powszechnemu dzisiaj mniemaniu w większości przypadków oznaczało to pogorszenie ich położenia. W czasie
odbywania katorgi zesłańcy przebywali w wyznaczonych im miejscach (kopalniach
i innych zakładach produkcyjnych) razem (po kilku). Mogli się wzajemnie wspierać,
nie byli osamotnieni. Po przeniesieniu na osiedlenie trafiali do wyznaczonych im
wsi, gdzie najczęściej byli sami, otoczeni zupełnie im obcymi ludźmi. Troski materialne mogli z lepszym lub gorszym skutkiem pokonywać, choćby dzięki pomocy
ze strony „Ogółu”; głównym problemem było wypełnienie czasu. Uwypuklając martyrologiczny aspekt zesłań, podkreślając cierpienia fizyczne zesłańców, niedostatki
czy wręcz nędzę, jaką przychodziło im znosić, nie doceniamy tego, co było dla tych
ludzi najbardziej dolegliwe. Oderwani od swoich rodzin i bliskich, odcięci od świata,
26
27

SABIŃSKI 2009, I, s. 473–474.
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wytrąceni z naturalnego dla nich rytmu zajęć znajdowali się w sytuacji, w której najbardziej narażona była psychika. Tylko ludzie o bardzo silnych charakterach dawali
sobie w osamotnieniu radę. Przykładowo Eugeniusz Żmijewski został potraktowany
przez warszawską Komisję Śledczą stosunkowo łagodnie, bo skazano go „tylko” na
pięć lat katorgi, którą odbywał za Bajkałem w hucie srebra w Gazimurze. Katorga
nie tylko nie była męcząca, ale i krótkotrwała, już w maju 1841 r. został bowiem
przeniesiony na osiedlenie. Na miejsce pobytu wyznaczono mu wieś Kabańsk
w gminie ilińskiej okręgu wierchnieudinskiego. Było mu tam źle — w sensie materialnym (zasiłek, który otrzymywał — dwa ruble i dwa pudy mąki miesięcznie —
był niewystarczający, ratowała go pomoc „Ogółu”), a zwłaszcza psychicznym. Był
bowiem we wsi całkowicie osamotniony, otoczony ludźmi obcymi i w stosunku do
niego nieufnymi, nie miał z kim rozmawiać. Był jednak człowiekiem o silnej osobowości i próbował się ratować pracą intelektualną. Sabiński 31 sierpnia 1843 odno28
tował, że „zajmuje się [on] teraz przekładem na język polski dzieła Hejnekcjusza
Elementa juris Romani. Użala się, że nie ma co czytać i żąda, byśmy posłali mu
29
Tacyta O obyczajach Germanów i innych książek” . Pomysł, by w zapadłej wiosce
na Zabajkalu tłumaczyć na język polski dzieło osiemnastowiecznego, niemieckiego
historyka prawa, brzmi abstrakcyjnie, by nie powiedzieć absurdalnie. Wytłumaczyć można to tylko tym, że Żmijewski niczym innym nie dysponował. Oddanie
się takiemu właśnie zajęciu jest jednocześnie znakomitym przykładem determinacji
człowieka, który za wszelką cenę starał się pozostać czynny.
Niemal wszyscy członkowie grupy zesłańczej „konarszczyków” wiedli w czasie swojego kilkunastoletniego pobytu na Syberii aktywne życie. Po stosunkowo
krótkim okresie początkowych trudności, gdy relatywnie szybko zdobywali uznanie
lokalnych władz i miejscowej społeczności, a sprawnie działające „Ogóły” przychodziły z wszechstronną pomocą, udało im się uzyskać stabilizację umożliwiającą
całkiem znośne przetrwanie okresu zesłania. Niektórzy kontynuowali pasje i zainteresowania, z którymi już przybyli na Syberię, inni je tam znajdowali. Na przykład
Gustaw Ehrenberg oddawał się twórczości poetyckiej, której bogate płody są do dziś
30
odkrywane . Nie tylko on jednak wypełniał swój czas aktywnością literacką — Jan
Ludwik Janiszewski pisał komedie i powieści (trudno ocenić ich wartość, bowiem się
nie zachowały), natomiast Aleksander Krajewski, który tak jak wielu jego kolegów
trudnił się nauczaniem, jednocześnie sam pogłębiał swą wiedzę, ucząc się języków,
oraz przygotowywał przekłady. Na zesłaniu powstały też m.in. tłumaczenia Fausta
Goethego oraz poezji Horacego (ukazały się drukiem zaraz po powrocie ich autora
z zesłania — J.W. Goethe, Faust, „Biblioteka Warszawska”, 1857, 2–3; Horacy,
Wybór poezji, „Biblioteka Warszawska”, 1858, 2).

28
29
30

Johannes Gottlieb Heineccius (1681–1741).
SABIŃSKI 2009, I, s. 481.
KRÓL 2017, s. 149–172.
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Maciej Łowicki, lekarz (ukończył Akademię Medyko-Chirurgiczną w Wilnie),
w czasie studiów związał się z afiliowanym do Stowarzyszenia Ludu Polskiego
[dalej: SLP] studenckim spiskiem Franciszka Sawicza. Aresztowany nieco później
niż jego koledzy (w 1840 r.) został skazany na służbę jako lekarz wojskowy. Od tej
pory przez kilkanaście lat nie mógł wrócić w rodzinne strony, przenoszony z miejsca
na miejsce, cały czas na Syberii. Początkowo pracował w lazarecie w Kajdałowie,
małej etapowej miejscowości za Bajkałem, później odesłany został do Krasnojarska. W latach 1850–1855 wrócił na Zabajkale do Czyty, a następnie do Szyłki,
gdzie kierował m.in. trzema podlegającymi administracji górniczej lazaretami dla
katorżników przy kopalniach złota w Karze. Jako lekarzowi materialnie powodziło
mu się dobrze, otrzymywał bowiem należne medykom wojskowym wynagrodzenie,
a dorabiał praktyką prywatną. Pochodząc z bardzo ubogiej rodziny szlacheckiej,
mógł sobie jeszcze w czasie pobytu na Syberii kupić w Nurczyku (w ówczesnym
pow. Brzeskim, obecnie siemiatyckim) czterystuhektarowy majątek. Znosił jednak
swoje zesłanie źle, było ono dla jego wrażliwej natury dotkliwą udręką — był bliski
załamania i nosił się z zamiarem popełnienia samobójstwa. Ratunek znalazł w lektu31
rach i aktywności pisarskiej. Pisał dużo, traktując tę czynność jako swoistą terapię .
Jej rezultatem jest znaczny, publikowany i pozostający w rękopisach dorobek, na
32
który składają się zarówno prace medyczne , jak i krytycznoliterackie. Drukowane
były one w kijowskiej „Gwieździe”, wileńskim „Pamiętniku Naukowo-Literackim”
i w warszawskim „Przeglądzie Naukowym”. Mieczysław Inglot często cytuje Łowickiego w swej monografii czasopiśmiennictwa ziem wschodnich Rzeczpospolitej
(chociaż nie umiał rozwiązać jego pseudonimu — „Adolf spod Bielska”), nazywając
go czołowym krytykiem „Pamiętnika Naukowo-Literackiego” oraz stwierdzając,
że „nie ustępował dojrzałością swoich poglądów na realizm czołowym krytykom
33
ówczesnym w kraju i za granicą” .
Leopold Niemirowski, utalentowany malarz pejzażysta, uczestniczył jako
rysownik w kilku wyprawach naukowych, dla zarobku malował też portrety i uczył
34
dzieci rysunku; zachował się jego bogaty dorobek . Wolfgang Szczepkowski, zdolny
muzyk i skrzypek, nie tylko udzielał lekcji muzyki, lecz także z powodzeniem koncertował i komponował (niestety jego dorobek kompozytorski nie zachował się).
Muzykował również Konstanty Sawiczewski, który sprowadził do Kiachty, gdzie
35
36
przebywał, fortepian i dawał koncerty . Z kolei Antoni Wałecki , któremu aresztowanie i zesłanie uniemożliwiło ukończenie studiów w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie, czas swojego wygnania poświęcił badaniu przyrody Zabajkala
31
32
33
34
35
36

AGAD, Teki H. Skimborowicza, XXII, 4/23, cz. 2, M. Łowicki, „Pisma z Syberii”.
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(dorabiał nauczaniem). Śladem tych zainteresowań jest zarówno przysłany z Syberii
37
debiutancki artykuł , jak i opublikowana już później, po powrocie do kraju, a będąca
38
efektem wieloletnich obserwacji praca o miejscowych antylopach . Ta realizowana
przez wiele lat zesłania pasja pozwoliła mu stać się cenionym badaczem zoologiem
i przyrodnikiem, który już w kraju, od 1862 r., był kustoszem Gabinetu Mineralogicznego Szkoły Głównej (od 1869 r. — Uniwersytetu).
Oczywiście bardzo ważne były zajęcia przynoszące korzyści materialne. W tym
przypadku najczęściej spotykana była profesja nauczycielska, ale były też inne. Ponie39
waż wszystkich nie sposób tu wymienić, ograniczmy się do niektórych . W czasie,
o którym mówimy, Syberię Wschodnią ogarnęła „gorączka złota”, odkryto bowiem
wiele miejsc występowania złotonośnych piasków. Obok kopalni państwowych, gdzie
pracowali katorżnicy, powstawały też prywatne, zatrudniające robotników wolnonajemnych. Pojawiło się zapotrzebowanie na ludzi kierujących ekipami poszukującymi złota, a następnie wydobywającymi je. Tego typu praca wykonywana w bardzo
trudnym terenie oraz konieczność zapanowania nad wynajętymi pracownikami, którzy często mieli „niespokojne” charaktery, wymagała szczególnych predyspozycji.
Finansujący takie przedsięwzięcia bogaci kupcy — z Irkucka, Kiachty czy z okręgu
nerczyńskiego — chcieli mieć pewność, że będą mieli do czynienia z ludźmi odpowiedzialnymi i zaufanymi. Wielu zesłańców z grupy „konarszczyków” podjęło się właśnie
takich zadań. Jednym z nich był Napoleon Nowicki, który po nieudanej próbie uru40
chomienia cukrowni w Irkucku , finansowanej przez irkuckiego kupca Gerasimowa,
podjął pracę związaną z wydobyciem złota. Sabiński 23 lutego 1847 odnotował:
[...] oprócz dogodnych warunków przyjętej przez Nowickiego posady (2 tys. rub.
as. rocznie, przy mieszkaniu i wszelkich życia wygodach), tenże będzie miał do
czynienia z człowiekiem uczciwym i światłym, jakim jest jego teraźniejszy pryncypał, pan Butatz, rodem Węgier, pułkownik inżynierów, pełnomocny rządca kopalni
41
złota za Bajkałem należących do kompanii kilku petersburskich magnatów .

Podobne zajęcie znalazł i wspominany wyżej Eugeniusz Żmijewski, który,
począwszy od 1844 r., opłacany przez bogatych kupców przez kolejnych kilkanaście
lat stał na czele grup poszukujących miejsc obfitujących w złoto. Sam tak napisał
o tym w swoich pamiętnikach:
Przez czternaście lat ostatnich mego pobytu w Syberii Wschodniej [...] zwiedziłem prawie wszystkie pustynie tej dalekiej krainy [...]. Rozbijałem mój namiot na
37

WAŁECKI 1844, s. 272–280.
WAŁECKI 1859, s. 159–180.
39
NOWIŃSKI 1995, s. 253–302; GAPONIENKO, SIEMIONOW 2006.
40
Miał w tej dziedzinie niejakie doświadczenie, przed swoim zesłaniem pracował bowiem w cukrowni w Koreliczach (gub. Mińska), a w 1837 r. wydał w Wilnie u J. Zawadzkiego książkę O domowem
wyrabianiu i rafinowaniu cukru z buraków, oraz o uprawie buraków w Litwie (anonimowo).
41
SABIŃSKI 2009, II, s. 262.
38
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pograniczu Chin i w północnych pustyniach Jeniseju, w górach Sajańskich i nad
brzegami Leny i Olekmy: słowem, odbyłem podróże, którymi błądzący po zdobyciu Troi Ulysses i poszukujący go syn Telemak, słusznie pochlubić się mogli42.

Praca ta, obok niewątpliwej satysfakcji, przynosiła mu przyzwoity zarobek43.
Piotr Borowski, który był niegdyś administratorem kopalni złota w Witim44
skiej Tajdze , w późniejszym okresie (nie wrócił bowiem do kraju i pozostał na
Syberii) posiadał już własną kopalnię w okręgu barguzińskim. Współwłaścicielem
kopalni złota był też Konstanty Sawiczewski. W 1847 r. znalazł zatrudnienie u kupca
w Kiachcie, I. Spieszyłowa, a w 1850 r. uzyskał zgodę na wpisanie do drugiej gildii kupieckiej. Jak wspominał Kacper Maszkowski: „zyskał tak dalece wziętość
u kupców, że zasięgali rad jego, przeto całym handlem Rossyi z Chinami kierował,
45
posiadał stąd kredyt i przyszedł do znacznej fortuny” . Pod Kiachtą miał on dwie
wytwórnie — mydlarnię i olejarnię przerabiającą orzeszki cedrowe. Już po powrocie
z zesłania jeździł parokrotnie na Syberię w celu doglądania swoich interesów.
46
Zgodnie z przepisami dotyczącymi zesłańców w latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. zarówno tym, którzy byli skazani na osiedlenie, jak i tym, którzy
zostali na nie przeniesieni dopiero po odbyciu kary katorgi, przysługiwał nadział
15 dziesięcin (ok. 16,4 ha) ziemi. Z możliwości tej nie wszyscy mogli i nie wszyscy
chcieli skorzystać. Do założenia gospodarstwa nie wystarczyły bowiem grunt i para
rąk. Potrzebne były poważne nakłady — ziemię, do tej pory dziewiczą, należało pod
uprawę przygotować, niezbędne były narzędzia, zabudowania gospodarcze i mieszkalne, a także zwierzęta. Niezbędne były też nawyki i umiejętności, którymi zesłańcy
nie dysponowali, bowiem doświadczenia nabyte przez nich w kraju nie zawsze się
sprawdzały, a w odmiennych warunkach klimatycznych Syberii mogły być wręcz
przeszkodą. Wreszcie — prowadzenie gospodarstwa przez jedną osobę jest rzeczą
trudną czy raczej niemożliwą.
Mimo tych niewątpliwych przeszkód „konarszczycy” z możliwości, jakie stwarzało owych 15 dziesięcin, korzystali, w różny zresztą sposób. Na przykład Julian
Sabiński, któremu jako miejsce osiedlenia wyznaczono wieś Granowskoje, nigdy
tam nie dotarł, mieszkając nieprzerwanie w Irkucku. Za poradą księcia Siergieja
Wołkońskiego, zesłańca dekabrysty, wystąpił o wydzielenie mu owej ziemi i poprosił, by całość stanowiły łąki („sianożęć”), których nie musiał sam uprawiać, a tylko
dzierżawił miejscowym chłopom. Zysk był adekwatny do wysiłku. „Dziś podpisałem zrobioną przezeń umowę — zapisał 8 kwietnia 1845 — mocą której ustąpiłem
sianożęć tą na 3 lata, za cenę 100 r. as. Te zaś pieniądze z góry odebrać mam w ciągu

42
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ŻMIJEWSKI 1859, s. 1.
SABIŃSKI 2009, II, s. 458.
BOROWSKI 1857, s. 785–796.
MASZKOWSKI 1861, s. 386.
KODAN 1980, s. 77–79, 84–85.
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bieżącego tygodnia. Lepiej rydz jak nic. Wolę 100 r. niż próżny tytuł mniemanej
47
gruntu własności, z której sam użytkować nie mogę” .
Mimo tych zastrzeżeń „konarszczycy” stworzyli jednak kilka gospodarstw,
z których każde miało inny charakter. W Gornej wspólnie gospodarzyli koledzy
z jednej sprawy, członkowie SLP: Kacper Maszkowski, Justynian Ruciński, Fortunat
Grabowski, Adolf Roszkowski, ks. Karol Haas i Maurycy Kisiel (skład ten z czasem
się zmienił).
W Gornej urządziliśmy się na zasadach zupełnej braterskiej równości. Wszystkie
dochody, skądkolwiek i dla kogokolwiek z nas w ciągu roku wpływające, szły do
kasy ogólnej i używane były na zaspokojenie wspólnych naszych potrzeb. Postanowiliśmy nie mieć żadnej usługi. [...] Wszystko ujęte było w karby porządku
i rygoru prawie wojskowego. Najmniejsze uchybienie, zaraz było spostrzeżone.
Koleżeństwo rozwinęło się potężnie48.

Trochę inaczej wyglądało to w przypadku Michała Gruszeckiego, który dzięki
środkom nadesłanym z domu założył folwark niedaleko Kułtumy. Opisał go Agaton
Giller:
Folwark złożony z dwóch domków, młyna wodnego, łaźni i budynku dla czeladzi,
samotnie w pięknej dolinie przy ujściu potoku Siwaczekanu do Gazimuru położony, ma gospodarstwo w lepszym stanie niż zwykłe syberyjskie... [...]. Spokojnie, zgodnie i cicho w tutejszym domku. Polskie książki, obrazy, światła rozmowa,
uprzyjemnia pobyt podróżnemu, któryby chciał zawrócić do chaty wygnańczej
i poznać jej gospodarzy. Mieszka tu obecnie kilku wygnańców politycznych49.

Owi wymienieni przez Gillera „wygnańcy polityczni” to uczestnicy powstania listopadowego Adam Litwiński i Adam Zwoliński oraz zesłani później: Florian Danowski (Związek Bratni Młodzieży Litewskiej), Teofil Stojkowski (spisek
ks. Piotra Ściegiennego), Michał Mucha i Józef Piaskowski. Zwraca uwagę, że nie
było wśród nich przedstawicieli stanu szlacheckiego (z wyjątkiem, jak się zdaje,
Feliksa Zdanowskiego), grupę tę tworzyli bowiem włościanie i mieszczanie. Trudno
orzec, w jakim charakterze przebywali oni w gospodarstwie Gruszeckiego, prawdo50
podobnie jednak byli tam zatrudnieni. Z zachowanego pamiętnika właściciela folwarku zdaje się wynikać, że zajmował się on głównie polowaniem, a nie rolnictwem.
51
Wspólne gospodarstwo mieli też bracia Olizar i Narcyz Jarzynowie . Istnienie opisanych wyżej posiadłości dawało gronu bliskich sobie ludzi możliwość wspólnego
spędzania czasu, zapewniając im tym samym ochronę przed poczuciem samotności,

47
48
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51

SABIŃSKI 2009, II, s. 128.
RUCIŃSKI 1895, s. 99–101.
GILLER 1867, I, s. 79.
GRUSZECKI 1873.
SABIŃSKI 2009, II, s. 226.
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a ponadto stwarzało okazję do podejmowania różnego typu wypełniających czas
zajęć codziennych. Korzyści materialne, które trudno oszacować, nie miały — jak
się zdaje — w tym przypadku kluczowego znaczenia.
Na tym tle miejsce zupełnie wyjątkowe zajmuje dom i folwark Józefa Antoniego
Beaupré. Ten bez przesady niezwykły człowiek odegrał w życiu społeczności zesłańczej rolę szczególną. Znakomity lekarz, skazany na karę śmierci przez powieszenie,
dopiero pod szubienicą dowiedział się, że w drodze „łaski” wyrok został zamieniony
na 20 lat ciężkich robót. W owym czasie na Syberii brakowało lekarzy, zwłaszcza
dobrych, i chociaż pozbawiony prawa wykonywania zawodu, Beaupré niemal od
pierwszego dnia swej „katorgi” pracował jako medyk. Tak pisał o tym Agaton Giller:
Największą reputację jako lekarz, ma tutaj Antoni Beaupré [...], ponieważ zesłany
jest na wygnanie za sprawę Konarskiego, więc mu wzbronionem było leczenie
i podpisywanie się na receptach. Rozkaz jednak cara, który pozbawia człowieka
nauki, a ludność pożytku z niej, nie skutkował, ludność tutejsza garnie się do Beaupré z prośbą o rady, zwożą do niego chorych z dalekich stron, o tysiąc i więcej
wiorst, apteki wydają lekarstwa za jego receptami i bez podpisu52.

Dawało to Beauprému niezły zarobek (kolegów zesłańców leczył bezpłatnie),
ale też wysoką pozycję u miejscowych władz. Gubernator Syberii Wschodniej trzykrotnie (w 1844, 1846 i 1847 r.) wnioskował o zwolnienie go z katorgi, jednak za
każdym razem III Oddział Kancelarii Cesarskiej odpowiadał odmownie. Dopiero
w 1853 r. został przeniesiony na osiedlenie. Administracja katorgi nerczyńskiej ukrywała, że skazaniec wykonuje zawód lekarza — w oficjalnych, wysyłanych do stolicy
sprawozdaniach wykazywany był on jako stróż szpitalny w Wielkim Nerczyńskim
53
54
Zakładzie . Dysponując odpowiednimi funduszami , Beaupré kupił i rozbudował dom z ogrodem w Wielkim Nerczyńskim Zakładzie, a w końcu 1846 r. nabył
obszerny, dochodowy folwark położony koło pobliskiej wsi Czaszczyna. Wszystko
55
to z woli właściciela służyło jego kolegom — zesłańcom .
Dzięki szczęśliwie zachowanym a przez kilkanaście lat skrupulatnie prowadzonym wykazom wydatków i wpływów wspomnianego domu i folwarku możemy
56
dobrze poznać zakres prowadzonych w nich aktywności . Rola właściciela nie ograniczała się do zapewnienia dachu nad głową i miejsca przy stole potrzebującym tego
zesłańcom. Oto bowiem, jak pisał „Gaspar” Maszkowski w liście do swej siostrzenicy a wdowy po dr. Beaupré, Seweryny z Iwanowskich:

52

GILLER 1867, II, s. 209.
Politiczeskaja 1993, s. 93.
54
Oprócz dochodów z praktyki lekarskiej były to pieniądze przysyłane mu przez siostrę, Ksawerynę Salomeę Bécu a matkę jego przyjaciela z czasu studiów, Juliusza Słowackiego, a także innych osób
(Feliksa Ciszewskiego i Karola Drzewieckiego).
55
ŻMIJEWSKI 1885.
56
BOss, rkps 6500; TRYNKOWSKI 1998b, s. 217–231.
53
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W jego domu zbieraliśmy się kilkakrotnie do roku na sesje poważne, gdzie ważne
załatwiano interesy. W jego domu licznie zebrani, po czterdziestu i pięćdziesięciu
obchodziliśmy święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. On ponosił koszta,
wielkie trudy i niepokoje. On założył bibliotekę, wpływał na młodych kolegów,
którzy się pod jego kierunkiem wysoko kształcili; on rozdawał wszystkie dochody,
jakie miał z rozległej doktorskiej praktyki, na potrzeby ogółu. On założył rolne
parobkowe gospodarstwo [...]. W jego domu odbywały się śluby i chrzciny, bo do
kilku wygnańców przybyły z kraju narzeczone, a do Jerzego Brynka córka Józefa,
co poszła potem za Karola Podlewskiego57.

Zwracają uwagę owe „śluby i chrzciny”, zesłania nie sprzyjały bowiem życiu
rodzinnemu. Skazani na katorgę z reguły pozbawiani byli praw stanu, co oznaczało, że
szlachcic przestawał być szlachcicem, lekarz nie miał prawa wykonywania swojego
zawodu, a małżonek tracił swe prawa małżeńskie. Podtrzymanie oficjalnego związku
zależało w tym przypadku wyłącznie od woli pozostałej w kraju żony. Większość
kobiet z danej sobie możliwości nie korzystała, bo tego nie chciała, część zapewne nie
wiedziała nawet, że ja ma. Ważniejsze jednak było, że opuszczania takiego związku
nie akceptował Kościół, a opinia publiczna zdecydowanie je potępiała. Niekiedy
jednak takie przypadki się zdarzały. Dotknęło to wspominanego wyżej konarszczyka Maszkowskiego, którego żona, przechodząc na prawosławie, wyszła za mąż
za swojego plenipotenta, Wyszkowskiego. Inne małżeństwa trwały, ale w rozłące. Ci
z zesłańców, którzy jeszcze żon nie mieli, na Syberii znaleźć ich nie mogli. Panien
katoliczek praktycznie tam nie było, natomiast małżeństwo z prawosławną Rosjanką,
zgodnie z obowiązującym prawem, wymagało ślubu cerkiewnego, a dzieci z takiego
związku byłyby prawosławne. Tego typu małżeństwa spotykały się z kategorycznym
potępieniem opinii zesłańczej. „Odmawiamy szacunku publicznego tym rodakom,
którzy pożenili się z Moskiewkami. Oni pomagają rządowi do wynarodowienia Pola58
ków, niech się więc nie dziwią, że w sercu mamy dla nich pogardę” .
Takim trudnościom omawiana grupa zesłańców usiłowała się przeciwstawić —
jak się wydaje, z powodzeniem. Pokonując różnorodne i rozliczne przeszkody, do siedmiu z nich (Jerzego Brynka, Joachima Leśniewicza, Fryderyka Michalskiego, Adolfa
Roszkowskiego, Justyniana Rucińskiego, Waleriana Rzążewskiego i Wojciecha Umińskiego) przyjechały żony, do dwóch (Karola Hildebrandta i Władysława Rabcewicza)
— narzeczone. Karol Podlewski ożenił się natomiast z panną Józefą Brynk, córką
Jerzego, która przybyła na Syberię razem z matką. Tych dziesięć zesłańczych, katolickich małżeństw uznać trzeba za ewenement, gdy pamiętamy, że mowa o bardzo nielicznej grupie ludzi (tym mniejszej, że należało do niej pięciu księży). W omawianym
59
okresie na całej Syberii tego typu małżeństw, prócz wymienionych, było zaledwie 17!
Nikt z interesującego nas grona nie poślubił kobiety miejscowej (prawosławnej).
57
58
59

List z 1882 r., w: LASOCKI 1933, s. 132.
GILLER 1867, I, s. 32.
TRYNKOWSKI 2006, s. 359–375.
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W strategii zesłanych „konarszczyków”, nakierowanej na przetrwanie w możliwie godziwych warunkach, nie było miejsca na myśl o ucieczce z Syberii. Uciekinier
zamykał przed sobą możliwość powrotu w rodzinne strony, a właśnie to było ich
60
celem. Udana ucieczka (w 1851 r.) Tomasza Mrozowskiego nie może być postrzegana jako zaprzeczenie powyższej zasady. Mrozowski był hazardzistą, który grał
(szczęśliwie) o wysokie stawki z miejscowymi urzędnikami i kupcami, co spotkało
się z potępieniem grona „konarszczyków” i wykluczeniem go z ich grona.
Dzięki zorganizowanemu wysiłkowi („Ogóły”) i staraniom jednostek „konarsz61
czycy” potrafili zapewnić sobie więcej niż znośne warunki przetrwania lat zesłania .
Aktywność ich w tym względzie nie ograniczała się do własnego grona. Do obu
„Ogółów” — nerczyńskiego i irkuckiego — przyjmowanych było wielu z tych, którzy przybyli na zesłanie później (choć „urzędnikami” obu organizacji cały czas byli
wyłącznie członkowie SLP). Konarszczycy udzielali im wszechstronnej pomocy,
wykorzystując swoje miejscowe wpływy czy udzielając zapomóg finansowych.
Wśród ich „podopiecznych” znaleźli się również przybyli tam wcześniej uczestnicy
powstania listopadowego.
To, co udało się osiągnąć „konarszczykom”, uznać należy za wyjątkowe. Łatwo
się o tym przekonać, porównując ich zesłańczy los z dolą zesłanych uczestników
powstania listopadowego. Na podstawie słownika Wiktorii Śliwowskiej można
stwierdzić, że w tym samym czasie i na tym samym terenie było ich znacznie więcej, bo 224. Nie budzi to zdziwienia — nawet największa konspiracja pierwszej
połowy XIX w., jaką było SLP, nie mogła równać się liczebnością powstańców.
W tym drugim przypadku w zdecydowanej większości mamy do czynienia z szeregowymi żołnierzami (chłopami). Również to nie dziwi, oficerowie (szlachta),
którzy wpadli w ręce rosyjskie, byli bowiem przetrzymywani, ale krótko i nie na
Syberii, a głównie w guberni wiackiej, po zwolnieniu zaś wracali do Warszawy,
62
gdzie po ponowieniu przysięgi homagialnej nie podlegali dalszym represjom ;
żołnierze byli natomiast zsyłani na „katorżne roboty” (wcale niepozorowane) lub
wcielani do wojska. W pierwszych latach wielu z nich, nie godząc się z sytuacją,
w której się znaleźli, próbowało ucieczki; wiemy o 33 takich przypadkach — nie
wszystkie okazały się udane. W latach następnych ucieczki ustały, a zesłańcy, po
przenosinach na osiedlenie, często zawierali małżeństwa z Sybiraczkami. Znamy
35 takich rodzin.
Justynian Ruciński, który mógł ich los obserwować bezpośrednio, pisał:

60

ŚLIWOWSKA 2005, s. 136–147.
Nie wszystkim udało się przetrwać, wielu w ciągu 18 lat zesłania zmarło, w tym: M. Olszewski
(zm. 1840 r.), J. Olesza (zm. 1841), M. Podhorodeński (zm. 1846), J. Gołyński (zm. 1846), F. Michalski
(zm. 1848), L. Michalski (zm. 1848), ks. L. Trynkowski (zm. 1849), L. Jarzyna (zm. 1850), J. Leśniewicz (zm. 1852), A. Wężyk (zm. 1853) i W. Szczepkowski (zm. 1857). Wszyscy odeszli z przyczyn
naturalnych (choroby, wiek), trudno osądzić, czy pośrednią przyczyną było zesłanie.
62
BIELECKI 1995–1998.
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Zastaliśmy w nerczyńskich kopalniach wielu rodaków zesłanych za wojnę
1830 roku. Jedni byli sołdatami w batalionie i w inwalidach, drudzy w ciężkich
robotach. Nieszczęsny ich ogół, niezjednoczony przeszłością, różniący się wychowaniem i rodzinnymi tradycjami, nie mając żadnych stosunków z krajem poniewierał się i przepadał. Niektórzy pożenili się z miejscowymi dziewczętami i stali się
na zawsze Sybirakami; inni zmuszeni nędzą służyli jako parobcy u włościan; małej
liczbie rzemieślników z profesji działo się lepiej63.

Zwróćmy uwagę, że w tej skrótowej opinii kryje się nie tylko ocena sytuacji,
lecz także diagnoza zjawiska. Diagnoza, którą Ruciński mógł postawić tym łatwiej,
że sam znalazł się w grupie zesłańców złożonej z uczestników SLP — jednorodnej
pod względem pochodzenia społecznego, poziomu wykształcenia, połączonej więzami pokrewieństwa, powinowactwa czy zwykłego koleżeństwa, często powstałego
jeszcze w szkolnej ławie i umocnionego dalszymi kolejami życia. W sformułowanej
przez niego ocenie skrywa się satysfakcja, którą jej autor musiał niewątpliwie odczuwać, należąc do tej właśnie społeczności.
„Konarszczycy”, którzy przetrwali lata zesłania, mogli wrócić do kraju dzięki
64
„łaskom” związanym z manifestem koronacyjnym z 26 sierpnia 1856 . Wrócili, ale
wolności nie odzyskali — nie dlatego, że po powrocie poddawani byli nadzorowi policyjnemu czy innym ograniczeniom, a przez to, że wrócili do kraju, który wolnym nie
był. Dobrze sobie z tego zdawali sprawę, ale zarazem — mimo 18 lat zesłania — nadal
się z tym nie godzili, czego najlepszym dowodem są postawy przyjmowane przez nich
w obliczu powstania styczniowego oraz poprzedzających je manifestacji patriotycznych. Przynajmniej dziewięciu z tego grona brało w tych wydarzeniach udział. Przyszło im za to zapłacić wysoką cenę — sześciu zostało ponownie zesłanych.
Cytowany na początku Rufin Piotrowski, który chwalił sobie katorgę w Jekateryńsku (Syberia Zachodnia), twierdząc, że żyło mu się tam lepiej niż na emigracji we
Francji, wytrzymał w tym „dobrobycie” 17 miesięcy, a następnie uciekł... do Paryża.
WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE I MATERIAŁY NIEPUBLIKOWANE

AGAD [= Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie], Teki H. Skimborowicza, XXII,
sygn. 4/23, cz. 2
BOss [Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu], rkps 6500, „Rachunki domu prowadzonego na
Syberii w okręgu Nerczyńskim...”
BN [= Biblioteka Narodowa w Warszawie], rkps Akc. 8759, „Księga adresowa Polaków
zesłanych do Rosji w latach 1825–1849”

63
64
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Freedom in Siberia? The case of the “Konarski men”
The author analyses narratives — present in quite great numbers in the sources and literature
on the subject — concerning the fate of Siberian exiles, participants in a conspiracy
headed by Szymon Konarski, the leader of a Polish underground organisation seeking
to topple the Russian government in the eastern regions of the former Polish-Lithuanian
Commonwealth, who was executed in 1839. The martyrological tone dominating these
accounts should be revised to some extent. During their forced stay in the Asian part
of Russia in the 1840s and 1850s, the Polish political prisoners largely took advantage of their
good or fairly good relations with the local authorities and local Russian communities. Their
education and competences enabled them to work as teachers, doctors, members of merchant
companies, craftsmen etc., which sometimes brought them a considerable income
and significant position in the social hierarchy. This was also facilitated by solidarity among
the Poles, who were a uniform group in terms of social background, education as well as
political views and attitudes, and were usually capable of strengthening the already existing
social ties among them. However, many exiles struggled with the difficult living conditions,
diseases as well as longing for their homeland, affecting especially those who for various
reasons were isolated from their fellow exiles.
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Przestrzenie sprzeciwu. Działalność Ligi Obrony Praw
Człowieka i Obywatela w II Rzeczypospolitej*
Słowa klucze: Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela, II Rzeczpospolita, prawa człowieka, autorytaryzm, inteligencja
Key words: League for the Defence of Human and Civil Rights, Second Republic of Poland,
human rights, authoritarian regime, intelligentsia

W piątek 16 kwietnia 1937 na biurko polskiego posła w Pradze Kazimierza Papéego
spłynął protest czechosłowackiej Ligi Obrony Praw Człowieka przeciwko zawieszeniu przez polskie władze działalności siostrzanej organizacji — Ligi Obrony Praw
Człowieka i Obywatela (dalej: LOPCiO). Działacze czechosłowaccy pisali bez ogródek: „Jeżeli Liga dla Obrony Praw Człowieka została w jakimś państwie rozwiązana,
było to dotychczas znakiem, że to państwo odchyliło się od demokracji”, i przestrzegali, że „krok polskich władz wywoła zapewne w demokratycznej zagranicy nieprzy1
chylne wrażenie” . Poselstwo skierowało pismo do warszawskiej centrali, z której po
miesiącu spłynęła odpowiedź naczelnika Wydziału Organizacji Międzynarodowych
2
Tadeusza Gwiazdoskiego . Uznał on to wystąpienie za wysoce niewłaściwie i domagał się odpowiedniej reakcji wobec czechosłowackiego MSZ. Wierzbowa informowała również, że polska Liga wraz ze wszystkimi oddziałami terenowymi została
3
zawieszona ze względu na „antypaństwową i komunistyczną działalność” . Papée
doszedł jednak do wniosku, że odpowiadanie na protest byłoby „poniżej godności oficjalnego przedstawicielstwa RP”, dlatego ograniczył się do anegdotycznej wzmianki
na ten temat w prywatnej rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Czechosłowa4
cji Kamilem Kroftą, w której — jak pisał — potraktował „rzecz ironicznie” . Kore* Za cenne uwagi do wcześniejszej wersji tekstu dziękuję Łukaszowi Bertramowi i prof. Andrzejowi
Friszkemu.
1
AAN, MSZ, sygn. 2143, Protest Czechosłowackiej Ligi Praw Człowieka z 16 kwietnia 1937, k. 4–5.
2
Tadeusz Gwiazdoski pełnił funkcje wicedyrektora Departamentu Polityczno-Ekonomicznego
i naczelnika Wydziału Organizacji Międzynarodowych w polskim MSZ.
3
AAN, MSZ, sygn. 2143, Pismo wicedyrektora Departamentu Politycznego do poselstwa RP
w Pradze z 19 maja 1937, k. 2.
4
AAN, MSZ, sygn. 2143, Pismo posła w Pradze z 9 czerwca 1937, k. 6.
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spondencja pomiędzy Gwiazdoskim i Papéem, uwikłana dodatkowo w napięte relacje
państwowe na linii Warszawa–Praga, była jedynie odpryskiem sprawy LOPCiO
i przemian zachodzących w życiu politycznym II Rzeczypospolitej. Dotykała jednak
kluczowych zjawisk tego czasu — krzepnącego autorytaryzmu rządów sanacji i radykalizacji życia publicznego w Polsce lat trzydziestych.
Założona u progu niepodległości Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela
była organizacją niewielką i dość elitarną, zrzeszającą przedstawicieli różnych
ugrupowań politycznych i środowisk z kręgu inteligencji postępowej, związanych
przede wszystkim z Polską Partią Socjalistyczną (dalej: PPS) i Polskim Stronnictwem Ludowym „Wyzwolenie” (dalej: PSL „Wyzwolenie”). O jej znaczeniu decydowała obecność we władzach osób pełniących ważne funkcje w życiu publicznym
— posłów, senatorów, dyplomatów, prawników i ludzi kultury, takich jak m.in. Stanisław Posner, Stanisław Thugutt, czy później Andrzej Strug i Dorota Kłuszyńska.
Zadaniem organizacji, jak głosił statut, była obrona i upowszechnianie praw człowieka, przeciwdziałanie wszelkim rodzajom dyskryminacji oraz szerzenie tolerancji
5
i rozwijanie świadomości obywatelskiej . W latach dwudziestych Liga jako inicjatywa oddolna wspierała wysiłki kształtującego się dopiero nowoczesnego państwa
w budowaniu zrębów demokracji. Wskazując na zjawiska i obszary, w których wolności obywatelskie narażone były na szwank, brała udział w negocjowaniu granic
autonomii jednostki i jej relacji z państwem i wspólnotą. W latach trzydziestych
przekształciła się natomiast w platformę działalności opozycyjnej i tworzyła przestrzeń obywatelskiego oporu lewicowej inteligencji wobec niedemokratycznych
praktyk obozu rządzącego. Z biegiem czasu, niosąc na sztandarach sprzeciw wobec
dyktatury, stała się nie tylko platformą zbliżenia między socjalistami i komunistami,
lecz także obiektem działań ruchu niedemokratycznego, którego rdzeniem była
Komunistyczna Partia Polski (dalej: KPP).
Dotychczas LOPCiO nie doczekała się w polskiej historiografii gruntownego
opracowania, a do jej aktywności odnoszono się zazwyczaj na marginesie biografii
6
jej członków czy przy okazji omówień innych zjawisk polityczno-społecznych bądź
7
badano jedynie pewien wycinek prowadzonej przez nią działalności . Niewątpliwie
jednak fenomen Ligi zasługuje na bardziej wnikliwe rozpoznanie, gdyż analiza form
zaangażowania związanego z nią środowiska i obieranych przez nie działań może
rzucić nowe światło nie tylko na funkcjonowanie „republiki inteligenckiej” — jak
8
II RP określili w swych badaniach Tomasz Zarycki i Rafał Smoczyński — lecz

5

Statut 1921, s. 3–4
Przyczynkiem do historii Ligi jest artykuł mojego autorstwa: MRZYGŁÓD 2017, w którym obszerniej omawiam stan badań i bazę źródłową.
7
Nieco więcej uwagi poświęcili Lidze badacze zajmujący się międzywojennym ruchem pacyfistycznym w Polsce oraz środowiskiem wolnomularskim, cf. FIEDOR 1980; FIEDOR 1994; FIEDOR
2003; CHAJN 1984.
8
SMOCZYŃSKI, ZARYCKI 2017.
6
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także przynieść świeże spojrzenie na proces kształtowania się reżimu autorytarnego
i ewolucję ideową środowisk lewicowych i demokratycznych Polski międzywojennej. Prześledzenie aktywności LOPCiO oraz analiza jej relacji z władzami państwowymi i różnymi środowiskami politycznymi wraz z wynikającymi z tego napięciami
będzie celem niniejszego artykułu.
KORZENIE I POCZĄTKI

Zanim LOPCiO została 23 lutego 1921 wpisana do rejestru stowarzyszeń i związ9
ków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zaprezentowała się szerokiej publiczności
10
jej powstanie anonsowano na łamach prasy . Oczekiwania, które wiązano z nowopowstającą organizacją, były ogromne — miała nie tylko krzewić oświeceniowe ideały wywiedzione z Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz wspierać budowę
praworządnego państwa, lecz także przyczynić się do odnowy moralnej po okresie
wojennej i powojennej zawieruchy oraz wzmacniać „idące do demokracji szerokie
11
masy polskie” . Jak zapewniał dr Józef Zieliński, lekarz i działacz robotniczy, LOPCiO powstała „po licznych zebraniach, po długich gorących dyskusjach, po zwalcze12
niu wielu przeszkód” . Zieliński był jednym z inicjatorów Ligi i — jak twierdziła
13
jego żona Iza — głównym orędownikiem powstania organizacji , choć wydaje się,
że spiritus movens całego przedsięwzięcia został Stanisław Posner, działacz PPS
14
dysponujący rozległymi kontaktami w sferach francuskiej kultury i nauki .
Wpływy i inspiracje francuskie odegrały niewątpliwie kluczową rolę w powstaniu organizacji, co najpełniej oddaje treść depeszy do Ferdynanda Buissona, prezesa
francuskiej Ligi Praw Człowieka, odczytanej przez Posnera w trakcie inauguracyj15
nego zgromadzenia LOPCiO zwołanego 10 marca 1921 w sali Towarzystwa Higienicznego w Warszawie. Założyciele stowarzyszenia, wśród których obok Posnera
i Zielińskiego znaleźli się również Stanisław Patek, Stanisław Thugutt, publicysta
Witold Giełżyński, adwokat Stanisław Staniszewski i działaczka kobieca Teodora
Męczkowska, pisali wówczas z emfazą: „Z polecenia zgromadzenia 500 obywateli
polskich komunikujemy panu, że w dniu dzisiejszym powołana została do życia
9

Statut 1921, s. 15.
Vide KIERSKI 1920, s. 1–2; SÈAILLES 1921, s. 2–3.
11
KIERSKI 1920, s. 2.
12
ZIELIŃSKI 1921, s. 5.
13
BUW, DR, sygn. 1447, List do L. Krzywickiego z 22 marca 1929, k. 758. Za udostępnienie listu
dziękuję dr. Aleksandrowi Łaniewskiemu.
14
BUW, DR, sygn. 1447, List do L. Krzywickiego z 22 marca 1929, k. 758. Cf. AAN, ZR, R-143,
Relacja Adolfa Dąba, k. 2.
15
Konferencja inauguracyjna początkowo miała się odbyć 1 marca 1921, została jednak odroczona,
vide Liga 1921a, s. 15; Liga 1921b, s. 16. Plakat zapowiadający zgromadzenie w pierwotnym terminie:
AAN, LOPCiO, sygn. 180/I-6.
10
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w Warszawie Polska Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Działalność sławnej
Ligi Francuskiej będzie wzorem dla jej młodej siostrzycy. Cześć i sława wielkim
założycielom i przywódcom Ligi Francuskiej, która kroczyła zawsze pod sztanda16
rem postępu, demokracji, tolerancji i dostojeństwa człowieka” .
Francuska Ligue des droits de l’homme et du citoyen (dalej: LDH), utworzona
17
w 1898 r. w obronie Alfreda Dreyfusa , była organizacją dobrze znaną polskim
socjalistom i demokratom, którzy przed I wojną światową znaleźli się na emigracji we Francji. Józef Zieliński wraz z żoną Izą, prekursorzy polskiego anarchizmu,
nawiązali z nią współpracę od razu w roku jej założenia, a Zielińska tematykę praw
18
człowieka wprowadziła na stałe do swej publicystyki . W oczach polskiej anarchistki „pamiętny ruch ideowy” w związku ze sprawą Dreyfusa „miał w dziejach
postępu ludzkiego olbrzymie znaczenie”, a działająca na wielu polach Liga — zasługi
19
w obronie ofiar niesprawiedliwości i krzewienia „wolnej myśli” . Posner także
utrzymywał bliskie kontakty z Ligą Praw Człowieka, a w czasie I wojny światowej
20
z sukcesem zabiegał o jej poparcie dla idei niepodległości Polski . Te przyjacielskie relacje przyniosły również LOPCiO automatyczny akces do Międzynarodowej
Federacji Praw Człowieka (Fédération internationale des droits l’homme) powstałej
21
w 1922 r., w której potężna Liga francuska grała pierwsze skrzypce .
Relacje między obiema organizacjami opierały się także na transnarodowych
kontaktach lóż masońskich. Pięciu z siedmiorga założycieli LOPCiO było wolnomularzami, podobnie jak wielu członków i późniejszych czołowych działaczy, włącz22
nie z kolejnymi prezesami : Eugeniuszem Śmiarowskim, Stanisławem Thuguttem
23
i Andrzejem Strugiem . Leon Chajn stwierdził wręcz, że: „Liga była nie tylko preparandą czy przybudówką wolnomularstwa. [...] stanowiła zewnętrzne forum, na
którym wolnomularstwo, a zwłaszcza jego radykalno-postępowy odłam, jako ruch
16

Liga 1921c, s. 7.
O historii francuskiej Ligi Praw Człowieka przed II wojną światową vide: IRVINE 2007;
NAQUET 2014.
18
ŁANIEWSKI 2016, s. 182–183.
19
Doskonałe rozeznanie w pracach francuskiej Ligi pokazuje korespondencja Zielińskiej z Francji
dla „Prawdy”: ZIELIŃSKA 1906.
20
PACHOLCZYKOWA 1983, s. 688–689; CHAJN 1984, s. 342.
21
MANCERON 2017.
22
Struktura Ligi w latach dwudziestych jest trudna do ustalenia ze względu na szczupłość materiałów archiwalnych, w przeciwieństwie do tej z lat trzydziestych, dla których dysponujemy materiałami
policyjnymi. Na podstawie doniesień prasowych udało mi się ustalić, że pierwszym prezesem LOPCiO
był Eugeniusz Śmiarowski, a jego zastępcą Stanisław Posner; od 1931 r. przewodniczył organizacji
Stanisław Thugutt, a zastępował go ludowiec prof. Stanisław Kalinowski, ostatnim prezesem był zaś
Andrzej Strug z prof. Zygmuntem Szymanowskim jako zastępcą. Cf. Liga 1931, s. 3; Z Ligi 1934, s. 4.
23
Wolnomularzami byli na pewno: Giełżyński, Patek, Posner, Thugutt i Staniszewski, nie ma natomiast stuprocentowej pewności, czy do loży należał również Józef Zieliński. Leon Chajn zalicza go
w poczet wolnomularzy, czego jednak w swoich opracowaniach nie potwierdza Ludwik Hass. Cf.
CHAJN 1984, s. 185, 342; HASS 1999; HASS 1973, s. 65.
17
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społeczny, wyrażało swe poglądy w interesujących go sprawach”24. Z jednej strony
zakorzenienie w środowisku wolnomularskim wzmacniało pozycję Ligi, dając jej
silne zaplecze społeczno-ideowe, a sieć kontaktów umożliwiała lobbowanie za pożądanymi decyzjami i zmianami. Z drugiej jednak strony konotacje te wikłały organizację w sieć wyobrażeń i teorii spiskowych związanych z masonerią i narażały na
25
ciągłe oskarżenia ze strony środowisk zachowawczych, szczególnie katolickich .
Konferencja zwołana w Warszawie na 10 marca miała na celu zaprezentowanie organizacji szerokiemu audytorium i zyskanie poparcia dla celów LOPCiO, co — jak relacjonował w kilka dni później Józef Zieliński — doskonale się
26
udało, bo publiczność przybyła licznie . Obok twórców Ligi wystąpili wtedy
m.in. socjalista Bolesław Limanowski, działaczka pedagogiczna Władysława Weychert-Szymanowska i ludowiec Tomasz Nocznicki, demonstrując swoje poparcie
dla organizacji, a jednocześnie wpisując jej zadania w kontekst współczesnych
zagadnień społecznych — np. Weychert-Szymanowska podniosła problem rzeczywistego równouprawnienia kobiet w życiu publicznym, które odpowiadałoby sta27
nowi prawnemu . Po zebraniu założycielskim odbyły się promujące organizację
wiece i odczyty, takie jak zorganizowane w maju zgromadzenie Związku Inwali28
dów Wojennych w Gnieźnie czy wystąpienie Stanisława Thugutta w Lublinie na
29
zaproszenie tamtejszego Związku Strzeleckiego . W Warszawie przy ul. Kanonia
30
8 ulokował się sekretariat Zarządu Ligi . Niestety dla pierwszego dziesięciolecia funkcjonowania LOPCiO nie zachowała się dokumentacja archiwalna, dlatego
trudno ustalić, na ile skutecznie pozyskiwano w tym czasie nowych członków i jak
duża była liczebność organizacji.
Założenie LOPCiO u progu niepodległości uznać można za głos środowiska
postępowej inteligencji w toczącej się wówczas debacie nad kształtem ustroju państwa
i zasadami porządku społecznego. Akurat w okresie, gdy powoływano Ligę do życia,
Sejm Ustawodawczy kończył prace nad konstytucją, przyjętą ostatecznie 17 marca
1921. Kilka lat wcześniej Stanisław Posner w broszurze omawiającej historię Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz propagującej idee Rewolucji Francuskiej pisał:
Konstytucja i deklaracja praw żyć musi w świadomości całego narodu, w całym rusztowaniu prawnym, w każdej cegiełce gmachu ustaw i instytucji prawnych. Wtedy

24

CHAJN 1984, s. 344.
Mieczysław Skrudlik w książce „Z tajemnic masonerii” uznawał LOPCiO za jedną z głównych
ekspozytur masońskich w Polsce, a w 1936 r. nakładem Księgarni i Drukarni Katolickiej w Katowicach
ukazało się tłumaczenie z francuskiego książki Labrousse-Mollière’a, która demaskowała masońskie oblicze Ligi francuskiej i jej zakulisowe działania. Cf. SKRUDLIK 1927; LABROUSSE-MOLLIÈRE 1936.
26
ZIELIŃSKI 1921, s. 5.
27
Liga 1921c, s. 7.
28
Wiec 1921, s. 2.
29
BN, DŻS, sygn. DŻS XVIIC 1c, [Afisz] We czwartek 21 października 1921.
30
ZIELIŃSKI 1921, s. 6.
25
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deklaracja posiada pełnię siły [...]. I dlatego rzeczywistą wartość, rzetelną powagę
posiadają deklaracje praw, poprzedzające konstytucję, wywalczone i ofiarami całego
narodu poparte i utrwalone, nie zaś deklaracje praw, stanowiące ozdobę krasomówczą aktów konstytucyjnych narzuconych (oktrojowanych) czy darowanych31.

Można zatem przypuszczać, że w intencjach swych twórców LOPCiO miała
wspierać wysiłki młodego państwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i —
jak pisał Posner w artykule na łamach socjalistycznego „Robotnika” — zabiegać
o to, aby prawa obywateli faktycznie były zabezpieczone, a obowiązki społeczne
32
zostały utrwalone w świadomości zbiorowej .
Powstanie LOPCiO wpisywało się również w szereg podobnych inicjatyw
w innych krajach. Po zakończeniu I wojny światowej ligi praw człowieka powstały
także w: Grecji (1918), Bułgarii i Niemczech (1922), Luksemburgu i Rumunii
33
(1923) . Pojawienie się organizacji stojących na straży praw obywatelskich można
wiązać z powojenną falą demokratyzacji, która szybko miała opaść i ustąpić pola
rządom autorytarnym. U progu lat dwudziestych jednak niemal wszystkie państwa
europejskie posiadały konstytucje gwarantujące demokratyczne wybory parlamen34
tarne i ochronę praw mniejszości .
STRAŻ DEMOKRACJI

W zakres zainteresowań Ligi od początku jej funkcjonowania wchodziły różne
zagadnienia z zakresu życia publicznego. Organizacja reagowała na bieżące wypadki,
zajmując stanowisko w kwestiach spornych, komentowała decyzje administracyjne
i inicjatywy ustawodawcze. Gros działań Ligi w latach dwudziestych koncentrowało
się jednak na trzech głównych obszarach: sytuacji więźniów politycznych, praw
mniejszości narodowych oraz zabezpieczenia swobód i wolności obywatelskich
w prawodawstwie. Aktywność LOPCiO biegła różnymi drogami. Z jednej strony
prowadzono w jej ramach działalność edukacyjną i informacyjną poprzez organizowanie odczytów i zebrań, z drugiej — Liga mobilizowała opinię publiczną wokół
palących spraw politycznych i społecznych oraz dążyła do wywarcia presji na władze państwowe, a jej działacze — aktywni na niwie parlamentarnej — zabiegali
o pożądane rozwiązania prawne.
Na podstawie doniesień prasowych można wnioskować, że przez pierwsze lata
swego istnienia Liga działała niezwykle dynamicznie, wytracając powoli impet po
1924 r. Już w 1921 r. Thugutt i Śmiarowski ruszyli na Chełmszczyznę zbadać z polecenia Zarządu położenie ludności ukraińskiej, z odbytej podróży przygotowali spra31
32
33
34

POSNER 1907, s. 33.
BEZMASKI 1921, s. 4.
SCHMALE, TREIBLMAYER 2017, s. 17.
Cf. MANN 2004, s. 37.
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wozdanie35; jesienią tego roku wydano też rezolucję potępiającą wydalenie rosyjskich
i ukraińskich emigrantów politycznych z terenu Polski jako pogwałcenie konstytucji
36
i prawa azylu . Żądano również wyciągnięcia konsekwencji wobec policji za napaść
na pochód inwalidów wojennych domagających się poprawy ich położenia materialnego oraz sprzeciwiano się projektowi „tymczasowych zarządzeń dla zwalczania
37
akcji przeciwpaństwowej”, ograniczających prawa obywatelskie . W następnym
roku Liga zabierała głos przy okazji wyborów parlamentarnych, wystosowując apel
O czystość wyborów, w którym wzywała do poszanowania zasad demokracji i sprze38
ciwiała się używaniu przemocy w życiu politycznym , po wyborach zaś oprotesto39
wała aresztowanie posła komunistycznego — Stanisława Łańcuckiego.
Głośnym echem odbił się w 1923 r. protest Ligi przeciwko wprowadzeniu numerus
40
clausus na uczelniach wyższych . LOPCiO zorganizowała 22 marca w Warszawie wielki
meeting przeciwko projektowanemu ograniczeniu liczby studentów pochodzenia żydowskiego. Przemawiali wówczas m.in. prezes Śmiarowski i Weychert-Szymanowska, senator
41
Limanowski i przedstawiciele młodzieży filareckiej . Niedługo później sprawa numerus
clausus poruszyła opinię międzynarodową, a organizacje żydowskie z Wielkiej Brytanii
42
i Francji wystosowały protest na ręce Ligi Narodów . Głos zabrała również francuska
Liga Praw Człowieka, publikując raport o antysemityzmie w Polsce oraz interweniując
u ministra spraw zagranicznych Francji, aby ten wywarł presję na polskie władze. Wywołało to reperkusje w kraju, a minister spraw zagranicznych rządu Chjeno-Piasta, Marian
Seyda, w czasie debaty sejmowej o stosunkach polsko-francuskich rzucił podejrzenie na
LOPCiO jakoby „zwracała się do swej siostrzycy w Paryżu, by w myśl ducha traktatu
43
wersalskiego interweniowała przeciw wprowadzeniu normy procentowej w Polsce” . Na
Ligę spadł grad krytyki, a Stanisław Posner stanął przed sądem honorowym Senatu, który
badał sprawę stawianych mu zarzutów sprowokowania francuskiej interwencji. Ostatecz44
nie uznano, że wiceprezes Ligi nie przyczynił się do wystąpienia LDH ; wcześniej rów45
nież sama LOPCiO zaprzeczała, jakoby zwracała się do Francuzów w tej kwestii .
35

Liga 1921d, s. 9; THUGUTT 1939, s. 77–78.
Echa 1921, s. 3.
37
Liga 1921d, s. 9.
38
O czystość 1922, s. 3.
39
Protest 1922, s. 4.
40
W 1923 r. Związek Ludowo-Narodowy przedstawił projekt wprowadzenia numerus clausus na
wyższych uczelniach. Po burzliwej debacie sejmowej projekt został przyjęty przez Komisję Oświatową
i choć nie został poddany pod głosowanie, to minister Stanisław Głąbiński wystosował okólnik, który
zezwalał radom wydziałów na wprowadzenie ograniczeń w przyjmowaniu na studia Żydów. W 1927 r.
ministerstwo wydało okólnik cofający to zarządzenie.
41
Wiec 1923, s. 2.
42
Cf.: GRABOŃ 2000; KRZYWIEC 2016.
43
Potworny 1923, s. 3; Co światłe 1923, s. 1.
44
Kronika 1923, s. 3.
45
W sprawie 1923b, s. 3; Sprawa 1923, s. 3.
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W 1923 r. LOPCiO zajęła również stanowisko w sprawie amnestii, zwracając
uwagę, że nieobjęcie nią więźniów politycznych, w tym komunistów, zaprzecza zasadzie łaski i nie przyczynia się do uspokojenia nastrojów w kraju. Dodawano przy tym,
że „Amnestia powinna wstrząsnąć sumieniem zbiorowem szerokich mas, obudzić
w duszach większe i coraz większe przywiązanie do państwowości polskiej, do Rzeczy46
pospolitej demokratycznej, opartej na zasadach sprawiedliwości i miłości społecznej” .
Kwestia traktowania więźniów politycznych znajdowała się — obok problemu
funkcjonowania państwowego monopolu przemocy i wymiaru sprawiedliwości
— w samym centrum zainteresowania Ligi. Traktowana była jako probierz funkcjonowania demokracji i humanitaryzmu. Przyświecające Ligowym obrońcom przeświadczenie doskonale oddał Mieczysław Szerer w broszurze wydanej w 1939 r.,
w której tak pisał o roli sądów:
można, godząc boleśnie w jednostkę, zachować dla niej coś pomiędzy litością
a szacunkiem dla iskry mistycznej, która czyni z nas ludzi — coś, co będzie ukłonem w stronę godności człowieka. [...] Sędzia okazuje tam człowiekowi, że nie
rzuca nim, jak kamieniem na szaniec Sprawiedliwości czy Państwa, lecz traktuje go
jako istotę tak wywyższoną swym człowieczeństwem, iż nie można posługiwać się
nim bezceremonialnie, niby mechanicznym środkiem do celu. A okazując to, sędzia
sugeruje człowiekowi i utwierdza w nim poczucie godności, tę wspaniałą świadomość, która rozstrzyga o zachowywaniu się jednostki w życiu, a zatem i o wartości całego społeczeństwa. [...] W ten sposób sądownictwo staje się najlepszym
nauczycielem i najpewniejszym piastunem jednej z głównych zasad demokracji.
Jest w tym zakresie bezkonkurencyjne47.

Jednocześnie ideały te LOPCiO starała się zaszczepić wśród obywateli, organizując odczyty i prelekcje, jak np.: Postawa ideowa a polityka w pracy oświatowo48
wychowawczej z 11 lutego 1923 , Nietykalność osobista na tle konstytucji polskiej
49
Stanisława Posnera z 13 grudnia 1923 czy konferencja z 12 marca 1924, W obronie
50
czci człowieka i obywatela . Na podstawie jedynie wzmianek prasowych trudno
niestety określić ich frekwencję i popularność, a także przeanalizować zawartość
merytoryczną.
51
Bardzo wcześnie ukonstytuowała się również w ramach LOPCiO sekcja prawna ,
która zrzeszała liczne grono adwokatów i prawników (m.in. Śmiarowski, Patek czy Bronisław Sobolewski). Prowadzone przez nich sprawy polityczne trudno niekiedy oddzielić od działalności samej organizacji. I tak na przykład Śmiarowski podjął się w 1925 r.
obrony Stanisława Steigera, studenta prawa oskarżonego o dokonanie we Lwowie
46
47
48
49
50
51

W sprawie 1923a, s. 3.
SZERER 2014, s. 179.
Liga 1923a, 2.
Liga 1923b, s. 2.
BEZMASKI 1924, s. 2.
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próby zamachu na życie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Komentując swoją
mowę obrończą, adwokat powiedział dziennikarzom: „Ponieważ jestem przewodniczącym Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela, uważałem za swój obowiązek podjąć
52
akcję na rzecz oskarżonego i stanąłem w szeregach obrońców” . Ostatecznie Steiger
został uniewinniony przez sąd apelacyjny, choć wcześniej groziła mu kara śmierci.
PRZEWRÓT POJĘĆ

Nacisk kładziony przez Ligę na uświadamianie społeczeństwa i kształtowanie krytycznego oglądu rzeczywistości oraz przyjęcie roli sumienia demokracji upominającego się o obywatelskie pryncypia prowadził ją niekiedy do starć z przedstawicielami
rządu na tle rozumienia polskiej racji stanu, jak działo się w przypadku interwencji
w sprawie więźniów politycznych czy traktowania mniejszości narodowych. Spory
te odbywały się jednak w przestrzeni pluralistycznej debaty publicznej. Po zamachu
majowym w 1926 r., gdy reguły życia politycznego zaczęły się zmieniać, poważny
konflikt stał się nieuchronny: to państwo miało uzyskać pierwszeństwo przed narodem
i społeczeństwem, także przed prawami jednostki, a autorytet silnej władzy skupionej w rękach Piłsudskiego i jego otoczenia miał odgrywać kluczową rolę w kształ53
towaniu życia publicznego . Paradoks polegał na tym, że w 1926 r. wielu działaczy
Ligi poparło działania Piłsudskiego, postrzegając go jako zabezpieczenie przed siłą
Narodowej Demokracji i jej nacjonalistycznym programem oraz szansę na dokonanie dalszych reform społecznych. Zamach na demokrację miał się w ich przekonaniu
54
przysłużyć demokratyzacji w przyszłości . Zresztą wielu prominentnych działaczy
Ligi, takich jak Śmiarowski, Thugutt, Strug czy Kosmowska, należało przed 1918
r. do obozu lewicy niepodległościowej i czuło się silnie związanych z Marszałkiem.
Pierwszym sygnałem, że pomimo poparcia udzielonego Piłsudskiemu w maju
1926 r. przez środowiska radykalnej inteligencji jej wartości i postulaty nie będą realizowane, a środowisko LOPCiO czekają rozliczne trudności, była sprawa opublikowanej w 1927 r. broszury Głos Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela w sprawie
więźniów politycznych, pod którą podpisy złożyło 14 osób, w tym Śmiarowski,
Thugutt, Posner, Zielińska, a także Leon Berenson, Maria Dąbrowska, Karol Irzykowski, Bolesław Limanowski, Zofia Nałkowska i Andrzej Strug. W sposób niezwykle wyważony poddano w niej krytyce system penitencjarny i rozwiązania prawne
dotyczące więźniów politycznych, wzywając jednocześnie władze do podjęcia w tej
55
materii odpowiednich działań naprawczych . Ponownie domagano się amnestii dla
więźniów politycznych, przede wszystkim młodocianych, ale także karania za czyny
przestępcze, a nie — jak w przypadku komunistów — za samą przynależność par52
53
54
55

Proces 1925, s. 2.
KULESZA 1985, s. 287–288.
O postawach postępowej inteligencji m.in.: NAŁĘCZ 1994; PLACH 2006.
Głos 1927.
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tyjną czy głoszenie swoich przekonań. Ponadto oczekiwano zmiany metod śledztw
policyjnych, surowego nadzoru nad personelem więziennym i karania „zamachów
56
na prawa obywatelskie ludności” .
Wystąpienie Ligi można z jednej strony czytać jako próbę rehabilitacji w oczach
opinii publicznej po uchybieniu, którym było niewzięcie udziału w akcji amnestyj57
nej w 1926 r., co wytknęła organizacji Stefania Sempołowska , z drugiej — była to
odpowiedź na płynące z zagranicy, wymierzone w polskie władze zarzuty stosowania
terroru politycznego, skierowanego w głównej mierze przeciw komunistom. Sygnatariusze apelu wyraźnie dystansowali się przy tym zarówno od wystąpień środowisk
komunistycznych, jak i od zarzutów o „biały terror” formułowanych przez byłego prezesa francuskiej Ligi Praw Człowieka, Ferdynanda Buissona. W zakończeniu pisali:
„Gardzimy oszczerstwem, które nieszczęść ludzkich używa do walki z Polską, mało
dbamy o opinię zagranicy, jeśli nie opiera się ona na gruntownym zbadaniu sprawy.
58
Ale przemilczeć świadomie zło byłoby również przestępstwem” . Henryk Wajn
w swych badaniach interpretuje wystąpienie Ligi jako objaw rozczarowania pomajowym porządkiem, wydaje się jednak, że wyważona forma była raczej świadectwem
kredytu zaufania wciąż jeszcze udzielanego władzom państwowym, a może nawet
próbą osłonięcia polskiego rządu przed atakami z zagranicy. Publikacja szybko została
jednak skonfiskowana przez Komisariat Rządu, a sygnatariuszy miano pociągnąć do
59
odpowiedzialności . Decyzja władz musiała być dla środowiska postępowej inteligencji niezrozumiała. Maria Dąbrowska, która podpisała odezwę jako członkini Związku
Zawodowego Literatów, zanotowała: „Bardzo się zdziwiłam, bo odezwa stała na grun60
cie państwowym” . W prasie natomiast rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrał
również Śmiarowski. Interpretował on zamach majowy jako „wyzwolenie społeczeństwa z kłamstwa i nieprawości i prowadzenie go ku jasności i prawdzie”, a następnie zwracał uwagę, że konfiskata broszury Ligi i ograniczanie wolności słowa stoi
61
w sprzeczności z ideą dokonanego przewrotu . W najbliższych latach miało się jednak
okazać, że sanacja postrzega sytuację w zupełnie inny sposób, a ideałów LOPCiO nie
da się pogodzić z zasadami rządzącymi reżimem Piłsudskiego. Oznaczało to też dramatyczne rozejście się dróg przedstawicieli dawnego obozu lewicy niepodległościowej.
PRAKTYKI SPRZECIWU

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych działalność Ligi przygasła. Bardziej
wyraziste inicjatywy skierowane były na zewnątrz, jak np. seria odczytów o stosun56
57
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59
60
61

Głos 1927, s. 7–8.
Cf. WAJN 1969, s. 102.
Głos 1927, s. 7.
Antypaństwowa 1927, s. 8; Jakże 1927, s. 2.
DĄBROWSKA 2009, s. 30.
ŚMIAROWSKI 1927, s. 3–4.
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kach polsko-niemieckich zorganizowana w duchu pojednania w 1929 r. wspólnie
62
z niemiecką Ligą Obrony Praw Człowieka . Wyraźną zmianę kursu i ożywienie organizacji przyniosła sprawa brzeska, kiedy to na jaw wyszedł fakt brutalnego traktowania 18 posłów opozycji uwięzionych przez władze podczas kampanii wyborczej
1930 r. (co samo w sobie było już pogwałceniem ideałów, o które walczyła Liga). Wraz
z innymi organizacjami społecznymi LOPCiO wystosowała 4 stycznia 1931 protest
w tej sprawie i jednoznacznie potępiła działania obozu Józefa Piłsudskiego. Doma63
gała się również ukarania winnych nadużyć , a grono związanych z nią adwokatów
na czele ze Śmiarowskim zaangażowało się w obronę oskarżonych w czasie procesu
64
brzeskiego . Sprawa brzeska, która wzburzyła opinię publiczną i wywołała protesty
różnych środowisk, stanowiła niewątpliwie moment przełomowy dla szerokich kręgów inteligencji postępowej, a takie środowiska jak LOPCiO ustawiała w opozycji do
rządu. Od tamtej pory Liga sprzeciwiała się różnym poczynaniom sanacji, dążącej do
sprawowania coraz większej kontroli nad życiem publicznym i do ograniczenia praw
obywatelskich. I tak w 1931 r. LOPCiO wypowiedziała się krytycznie na łamach
„Robotnika” o nowym regulaminie więziennym, który znosił kategorię więźniów
politycznych i ich uprawnienia65. W dobie przygotowań do wprowadzenia reformy
szkolnictwa z 1932 r. wystąpiła wraz z innymi organizacjami lewicowymi w obronie
niezależności szkoły i wolności zawodu nauczyciela od nacisków politycznych66. Rok
później włączyła się zaś w kampanię przeciwko sądom doraźnym67, a w 1935 r. oprotestowała nową ordynację wyborczą jako zamach na wolności obywatelskie — jej
oświadczenie wraz z całym nakładem „Robotnika” zostało skonfiskowane, a w kolejnym wydaniu po konfiskacie usunięte ze szpalt pisma68.
Kwestia postępowania doraźnego i odbywającego się w dniach 2–8 września
1933 procesu w tym trybie była jednym z impulsów, które pozwoliły działaniom Ligi
nabrać nowej dynamiki. Przed sądem w Kobryniu stanęła wówczas Regina Kapłan, działaczka Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, i ośmiu miejscowych chłopów, biorących udział w zbrojnym ataku na posterunek Policji Państwowej we wsi Nowosiółki.
62

Wywiad ze Stanisławem Thuguttem na ten temat: W imię 1929, s. 3. Vide także: Nie chcemy
1929, s. 3; Czy grozi, s. 6.
63
Protest 1931, s. 3.
64
O spotkaniach obrońców politycznych w okresie procesu brzeskiego wspomina Wacław Barcikowski: BARCIKOWSKI 1981, s. 329–331.
65
Oświadczenie 1931, s. 1. Cf. APW, KR, sygn. 35, Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela
— informacje, k. 46.
66
W obronie 1932, s. 1.
67
W 1931 r. po zabójstwie Tadeusza Hołówki wprowadzono rozporządzenie o sądach doraźnych,
umożliwiające sądom powszechnym na terenie całego kraju prowadzenie postępowania w przyspieszonym i zaostrzonym trybie w przypadku określonej kategorii przestępstw. W 1932 r. po wprowadzeniu
ujednoliconego kodeksu karnego zarządzenie zostało powtórzone. Cf. CICHORACKI 2007, s. 160.
68
APW, KR, sygn. 35, Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela — informacje, k. 46. Cf. Wydanie „Robotnika” z 23 VI 1935.
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Oskarżonym postawiono zarzut działalności komunistycznej, dążenia do wszczęcie akcji
mającej na celu oderwanie województw północno-wschodnich od Polski i przyłączenia
ich do ZSRR, Kapłan oskarżono zaś o podżeganie do zbrojnego powstania. Zarzuty postawiono z par. 1 art. 93 KK dotyczącego zbrodni stanu i ta kwalifikacja czynu wzbudziła
protesty opinii publicznej, a socjalistyczny „Robotnik” rozpoczął całą kampanię prasową
przeciwko sądom doraźnym. Oddzielną akcję propagandową wokół procesu prowadzili
komuniści69. LOPCiO zabrała głos w sprawie procesu 4 września, kierując depeszę do
prezydenta Ignacego Mościckiego i zwracając jego uwagę na „groźbę szubienicy wiszącą
nad dziewięcioma ideowymi oskarżonymi”70. Wcześniej działacze Ligi zbierali podpisy
pod głośnym protestem pisarzy w tej sprawie71, m.in. we współpracy z Czerwoną Pomocą
w Polsce — sekcją Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom, ekspozyturą
72
Międzynarodówki Komunistycznej , a na ławie obrończej zasiedli współpracujący z Ligą
adwokaci Teodor Duracz, Karol Winawer, Jan Dąbrowski i Stanisław Benkiel. Na początku
1934 r. ukazała się nakładem Ligi książka Winawera Postępowanie doraźne, we wstępie do
której autor pisał: „sądownictwo doraźne, jako instytucja codziennego użytku, może być
73
wszystkiem — tylko nie wymiarem sprawiedliwości” . Choć trudno ocenić, na ile decyzja rządu była podyktowana presją opinii publicznej, to w marcu 1934 r. zapadła decyzja
o zniesieniu sądów doraźnych we wszystkich sprawach z wyjątkiem szpiegostwa74.
Od lutego tego roku toczył się z kolei głośny proces łucki, w którym działaczy Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy sądzono za zdradę stanu. W jego
trakcie wyszło na jaw stosowanie wobec oskarżonych tortur i przymusu fizycz75
nego, co powtórnie zelektryzowało opinię publiczną . Wtedy to ukazał się Okólnik
wewnętrzny numer 1 — poufny druk skierowany do członków Ligi, w którym
szczegółowo opisywano sprawę łucką i nadużycia, których w jej czasie dopuściły
się organa państwowe. We wstępie pisano: „Do ostatniej chwili swego istnienia protestować będziemy przeciwko oddawaniu oskarżonych, czy skazanych w ręce bestyj,
przeciwko haniebnym gwałtom, których potem z reguły ani wyśledzić ani ukarać
76
nie można” . Miało to być pierwsze z serii pism analizujących stosunki wewnętrzne
w Polsce i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
69

Genezę i przebieg zajść na terenie gminy Nowosiółki oraz procesy sądowe i reakcje opinii publicznej wyczerpująco opisuje Piotr Cichoracki. Cf. CICHORACKI 2007, s. 140–171.
70
W sprawie 1933, s. 1.
71
Protest podpisany m.in. przez Wacława Berenta, Karola Irzykowskiego, Marię Kuncewiczową,
Irenę Krzywicką i Zofię Nałkowską miał zostać opublikowany w wydaniu „Robotnika” z 3 września
1933. Vide CICHORACKI 2007, s. 161–162.
72
AAN, ZR, R-143, Relacja Heleny Zatorskiej, k. 74.
73
WINAWER 1934, s. 6.
74
Cf. CICHORACKI 2007, s. 169.
75
Cf. BOJKO 2016.
76
AAN, LOPCiO, sygn. 180/I–3, Okólnik wewnętrzny nr 1, k. 1. Pojawienie się pisma „kolportowanego przez pocztę” odnotowały również władze bezpieczeństwa. Cf. APW, KR, sygn. 35, Notatka
informacyjna z załącznikiem, k. 1–6.
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Zwraca uwagę wyrażona w cytowanym fragmencie niepewność co do przyszłości Ligi oraz fakt, że analizy rozsyłano z zastrzeżeniem, że „nie mogą być nikomu
udzielane, ani przedrukowywane”. Według relacji Adolfa Dąba, ówczesnego aplikanta adwokackiego i członka PPS, działacze powracającej do większej aktywności
LOPCiO obawiali się, że nieuregulowany status organizacji (nieopłacone składki,
niepełna ewidencja członków i brak większej aktywności) może stać się powodem
likwidacji Ligi na mocy nowego ustawodawstwa o stowarzyszeniach z 1932 r., które
zwiększało kontrolę państwową nad organizacjami społecznymi, dawało władzom
prawo wglądu w ich dokumentację i możliwość likwidacji stowarzyszeń, które nie
77
spełniały warunków formalnych .
Atmosferę zagrożenia potęgowały także zachodzące w Europie zmiany polityczne. Triumf reżimów autorytarnych, postępująca radykalizacja życia politycznego i dojście Adolfa Hitlera do władzy w 1933 r. skłaniały działaczy lewicowych
do zwierania szeregów i podejmowania akcji antyfaszystowskich. 18 maja 1933
Liga wraz z Towarzystwem Uniwersytetu Robotniczego i Towarzystwem Oświaty
Demokratycznej zorganizowała zebranie protestacyjne w sali Towarzystwa Higienicznego pod hasłem „Kultura” faszyzmu. Jego celem było przeciwstawienie się
„histerii powojennej, zdziczeniu i barbarzyństwu, które znalazło najjaskrawszy
wyraz w Niemczech, a czego symbolem jest palenie na stosie dzieł naukowych i lite78
rackich, najcenniejszych przejawów kultury wszechświatowej” . Była to oczywiście
odpowiedź na wydarzenia w III Rzeszy z 10 maja, kiedy w największych miastach
niemieckich demonstracyjnie palono zakazane książki.
RADYKALIZACJA SUMIEŃ

W 1934 r. ukonstytuował się kolejny zarząd Ligi, na którego czele stanął pisarz
Andrzej Strug, autorytet środowisk lewicowych, a jego zastępcą został biolog i członek PPS prof. Zygmunt Szymanowski. W zarządzie obok osób wspierających organizację jeszcze w latach dwudziestych, takich jak Iza Zielińska czy Tomasz Nocznicki,
znaleźli się działacze, którzy dołączyli już po 1930 r., w tym m.in. adwokat Karol
79
Winawer . Pod przewodnictwem Struga Liga zaczęła działać bardzo prężnie, ożywiły się albo powstały oddziały terenowe w: Katowicach, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Sosnowcu, Wilnie i Włocławku80. Socjalista Julian Maliniak wspominał
jednak: „Nigdy nie było czasu, żeby się zorganizować, ażeby tworzyć jakieś syste77

AAN, ZR, R-143, Relacja Adolfa Dąba, k. 2–4. Cf. Rozporządzenie 1932, art. 26.
Przeciwko 1933, s. 2.
79
Z Ligi 1934, s. 4. Dwa lata później skład Zarządu nieco się zmienił, starsi działacze odeszli, a pojawili się Julian Maliniak, Jan Nepomucen Miller i Adolf Dąb. Cf. APW, KR, sygn. 35, Liga Obrony
Praw Człowieka i Obywatela — informacje, k. 19, 49.
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APW, KR, sygn. 35, Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela — informacje, k. 50. Cf. AAN,
ZR, R-143, Relacja Adolfa Dąba, k. 27–28.
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matycznie pracujące biuro ze wszystkimi agendami [...]. Główna praca polegała na
tym, że reagowało się na wydarzenia, które przynosiło życie, a tych wydarzeń było
81
co niemiara” . Ten brak regularnej struktury oraz niekompletność zachowanych
materiałów archiwalnych uniemożliwiają dokładne odtworzenie procesu decyzyjnego i zasad funkcjonowania Ligi. Choć w latach trzydziestych niektóre oddziały
prowincjonalne LOPCiO próbowały rozszerzyć swoją działalność na środowiska
82
robotnicze , to jednak organizacja nigdy nie nabrała masowego charakteru i do
83
końca pozostała dość elitarna, co wydaje się zresztą świadomą decyzją Struga .
Oddział warszawski w 1936 r. liczył 266 członków, a zarząd oceniał ten wynik jako
84
duże osiągnięcie organizacyjne .
W tym czasie LOPCiO z organizacji odzwierciedlającej szeroki wachlarz przekonań demokratycznych i postępowych zaczęła przekształcać się w reprezentację
lewicy socjalistycznej. Nawiązała również w duchu jednolitofrontowym współpracę
ze środowiskami komunistycznymi85, a z czasem osoby związane z Komunistyczną
Partią Polski poczęły uzyskiwać coraz większy wpływ na działania organizacji.
W związku z tym, że aktywność w ruchu komunistycznym, a nawet sama przynależność do niego, była — pomimo braku formalnej delegalizacji KPP — traktowana
jako nielegalna i zagrożona surowymi represjami, organizacje takie jak Liga były
wykorzystywane przez kowmunistów jako swoisty parasol ochronny i sposób na
dotarcie do nowych środowisk86. Współpraca z komunistami sprzyjała też radykalizacji postaw działaczy socjalistycznych i demokratycznych coraz krytyczniej nastawionych do istniejącego porządku społeczno-ekonomicznego, podmywanego przez
fale kryzysu gospodarczego, oraz obserwujących erozję systemów politycznych
w Europie. Wszystko to prowadziło członków Ligi do zredefiniowania roli LOPCiO
jako przestrzeni aktywności obywatelskiej i reinterpretacji jej misji. Po kilku latach
Andrzej Strug w wywiadzie dla wileńskiego „Poprostu” tak podsumowywał zachodzące zmiany:
Dotychczas Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela były jak gdyby adwokatem pokrzywdzonych przez nadużycia władzy. Ta rola należy już na ogół do przeszłości. Możliwa ona była tam, gdzie władza państwowa […] zmuszona była […]
z mocy samego prawa ścigać nadużycia i chronić swobody konstytucyjne. Dziś
w państwach o ustroju faszystowskim lub zbliżonym do faszystowskiego rządy
przestały być instancją prawa w jakimkolwiek sensie — są one stroną bezpośrednio
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AAN, ZR, R-143, Relacja Juliana Maliniaka, k. 40.
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O atmosferze jednolitego frontu vide: AAN, ZR, R-143, Relacja Adolfa Dąba, k. 20–21.
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Na temat strategii komunistycznych członków Ligii: AAN, ZR, R-143, Relacja Mieczysława
Bibrowskiego, k. 107; Relacja Juliusza Burgina, k. 123.
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walczącą, posługującą się bezwzględną przemocą. Dziś nie ma przed kim zaskarżać aktów nadużyć, przemocy i tyranii. Dlatego dziś rola Ligi nie może się ograniczyć do roli adwokata.87

Do dalszej konsolidacji kręgów lewicowych i radykalizacji sprzeciwu skłaniały
kolejne działania autorytarnego reżimu i utworzenie w 1934 r. miejsca odosobnienia
w Berezie Kartuskiej, gdzie zamykano bez wyroku sądu przeciwników politycznych.
LOPCiO od początku potępiała powstanie „obozu izolacyjnego”: już w październiku
Irena Kosmowska i prof. Szymanowski jako delegaci Ligi interweniowali u premiera Leona Kozłowskiego w sprawie Berezy i metod stosowanych wobec internowanych88. W 1935 r. Liga zorganizowała akcję protestacyjną i zmobilizowała w tej
sprawie opinię publiczną — 16 października rezolucję z żądaniem likwidacji Berezy
oraz ogłoszenia całkowitej amnestii dla więźniów politycznych podpisało wraz z nią
89
osiem innych organizacji społecznych . Swoje apele i komunikaty w sprawie miejsca odosobienia, „symbolu pohańbienia godności ludzkiej”, Liga powtarzała również w 1936 r.90, łącząc je z protestami przeciwko aresztowaniom i brutalności policji
wobec uczestników demonstracji we Lwowie, Krakowie i Częstochowie91. Gdy na
początku 1936 r. ogłoszono amnestię w związku z wejściem w życie nowej konstytucji, przy Lidze utworzono Komitet Niesienia Pomocy Więźniom Amnestionowanym,
blisko współpracujący z MOPR. LOPCiO zaangażowała się bardzo mocno w prowadzoną szerokim frontem akcję amnestyjną, zapewniała pomoc finansową i materialną zwolnionym z więzień, dostarczała leki i organizowała zbiórki pieniężne92.
W naturalny sposób więc stała się adresatką próśb o pomoc ze strony uwięzionych
i ich rodzin. Barcikowski wspominał: „Wkrótce po tych wystąpieniach zaczęły
napływać do Ligi pisane gęsto, drobnym niebieskawym drukiem, na wspaniałym
93
cienkim papierze blokowego formatu, szczegółowe opisy wydarzeń w Berezie” .
Zdarzało się, że odpowiedzią na te listy były interwencje działaczy Ligi u przedstawicieli władz w sprawie poszczególnych uwięzionych94.
W raportach policyjnych z lat trzydziestych zaangażowanie LOPCiO na tym
polu postrzegano jako dowód silnych wpływów komunistycznych w obrębie orga-
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Wywiad 1953, s. 48.
Liga 1934, s. 2.
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AAN, LOPCiO, sygn. 180/I-2, Rezolucja, k. 1. Cf. POLIT 2003, s. 188–203.
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AAN, LOPCiO, sygn. 180/I-4, Komunikat, k. 1; sygn. 180/I-5, O „miejscu odosobienia” w Berezie Kartuskiej, k. 3.
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AAN, LOPCiO, sygn. 180/I-2, Rezolucja, k. 2; sygn. 180/I-5, Obywatele!, k. 2.
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AAN, ZR, R-143, Relacja Mieczysława Bibrowskiego, k. 105; Relacja Artura Karaczewskiego,
k. 140–141. Działania oddziału sosnowieckiego vide AAN, LOPCiO, sygn. 180/II-4, Protokół z posiedzenia Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela oddziału Zagłębia Dąbrowskiego, odbytego dn. 16 lutego 1936, k. 13, 20.
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AAN, ZR, R-143, Relacja Wacława Barcikowskiego, k. 64.
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Tamże, k. 64–67. Cf. BARCIKOWSKI 1965, s. 395–396.
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nizacji czy wręcz jej kompletnego zinfiltrowania95. Jednak jeszcze w czerwcu
1936 naczelnik wydziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Władysław Czapiński,
osoba dobrze zorientowana w działalności organizacji społecznych i stowarzyszeń,
pisał w odpowiedzi na zapytanie MSZ, że Liga: „Podlega silnym i bezpośrednim
wpływom Polskiej Partii Socjalistycznej. [...] Jest dość żywotna, urządza często zgromadzenia publiczne oraz zebrania dla swych członków, a choć liczba jej
członków jest nie duża, to jednak zakres jej promieniowania należy uznać za dość
96
znaczny, ze względu na poziom jej przywódców” . Wydaje się więc, że przynajmniej
na poziomie Zarządu Głównego właściwie do końca działalności ligowej pierwsze
skrzypce grała nadal lewica PPS97, choć w łonie samej organizacji nie brakowało
konfliktów i napięć98. Trudno jednak na tym etapie badań jednoznacznie rozstrzygnąć, jak duży wpływ na Ligę uzyskała KPP, tym bardziej, że zarówno w środowiskach socjalistycznych, jak i demokratycznych, silne w tym czasie były tendencje
tworzenia antyfaszystowskiego frontu ludowego. Wspomnienia pisane i gromadzone
w okresie PRL-u tylko zaciemniają ten obraz. Zwraca uwagę, że w relacjach składanych w 1964 r. w Zakładzie Historii Partii widoczna jest rozbieżność między przedwojennymi socjalistami i komunistami w ocenie roli KPP i charakteru ideowego
LOPCiO po 1933 r. Wśród byłych członków Ligi wywodzących się ze środowiska
socjalistycznego, takich jak Julian Maliniak czy Adolf Dąb, dominowało przekonanie o niezależności Ligi oraz jej dużej roli jako platformy wymiany myśli, w przeciwieństwie do oceny kapepowców w rodzaju Juliusza Burgina, którzy postrzegali
LOPCiO jako środowisko podporządkowane inicjatywie ich partii.
Jakkolwiek rozkładały się wpływy i napięcia w samej organizacji, to władze
coraz baczniej przyglądały się Lidze i podejrzliwie traktowały wszystkie związane
z nią osoby. W 1935 r. zarząd LOPCiO zmuszony był odwołać zebranie w Warszawie
w sprawie amnestii, gdyż cofnięto pozwolenie na organizację zgromadzenia, policja
nie dopuściła również członków władz organizacji do lokalu, w którym miało się
odbyć wewnętrzne spotkanie w tej sprawie. W lipcu 1936 r. policja przeprowadziła
rewizję w lokalu Związku Myśli Wolnej przy ul. Królewskiej 16, w którym znajdo99
wał się także sekretariat LOPCiO. Przy tej okazji skonfiskowano dokumentację Ligi .
W tym czasie władze państwowe zaczęły się również coraz bardziej nieufnie odnosić
do środowiska wolnomularskiego, a zmasowana kampania antymasońska w kolejnych
100
latach doprowadziła do rozwiązania lóż w listopadzie 1938 r.

95

APW, KR, sygn. 35, Jednolity front ludowy w Polsce — informacje, k. 24–25; Notatka informacyjna z 25 czerwca 1936, k. 26; Notatka informacyjna z 27 czerwca 1936, k. 27.
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AAN, MSZ, sygn. 2142, Pismo naczelnika Wydziału Administracyjnego MSW w sprawie informacji o Lidze Obrony Praw Człowieka i Obywatela, k. 5.
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Cf. AAN, ZR, R-143, Relacja Adolfa Dąba, k. 20–21; Relacja Jana Nepomucena Millera, k. 82.
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Wspomnienia 1968, s. 161.
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Kontakty z komunistami oraz ich obecność w oddziałach terenowych LOPCiO
podrywały również zaufanie do Ligi w społeczeństwie. Zaczęto ją postrzegać jako
organizację skomunizowaną, np. w Zagłębiu Dąbrowskim lokalne władze PPS z tego
101
powodu wydały w 1936 r. zakaz przynależności członków partii do Ligi . 6 września
tego roku Antoni Słonimski na łamach „Wiadomości Literackich” opublikował głośny
felieton, w którym zapytywał, jak LOPCiO zareaguje na wyroki śmierci zasądzone
w ZSRR na dawnych przeciwników Stalina w partii bolszewickiej. Pisał: „Milczenie
Ligi Praw Człowieka będzie jednoznaczne z solidarnością tej instytucji i jej zależnością od gepistów moskiewskich. Nie będziemy już mieli żadnych wątpliwości, co
sądzić o «humanitarnych» wystąpieniach Ligi i o tym, gdzie kończy się i komu służy
102
«obrona praw człowieka»” . Działacze Ligi odebrali to jako atak i część oszczerczej
kampanii. Kilka dni wcześniej, 29 sierpnia, LOPCiO wydała bowiem oświadczenie,
opublikowane dzień później w „Robotniku” i przedrukowane w innych pismach,
w którym przebieg i wyrok pierwszego z tzw. procesów moskiewskich uznała za urągające „wszelkiemu poczuciu ludzkości oraz „obraz niesłychanego sponiewierania
i upokorzenia człowieka”. Wyraziła również swoje przekonanie, „że wyzwolenie ludz103
kości może i powinno być osiągnięte bez posługiwania się podobnymi metodami” .
Jednoznaczne potępienie praktyk sowieckich na niewiele mogło się już jednak
zdać. Coraz bardziej zdecydowane wystąpienia przeciwko sanacyjnym władzom
doprowadziły w końcu 26 maja 1937 do rozwiązania Ligi przez Komisariat Rządu
na m.st. Warszawę. Decyzję tę poprzedziło wprowadzenie 8 kwietnia zakazu działal104
ności dla lokalnych oddziałów Ligi oraz zawieszenie całej organizacji . W piśmie
odwoławczym, opublikowanym również na łamach prasy, Andrzej Strug wyjaśniał,
że w swojej działalności i dążeniu do ugruntowania praw człowieka
Liga kierowała się głębokim przeświadczeniem, że tylko Państwo, posiadające
świadomych swych praw obywateli — szanujących swą wolność oraz godność
ludzką i obywatelską, może liczyć na spełnianie przez nich obowiązków wobec
społeczeństwa i Państwa, że tylko takie Państwo, stanowiące zespół ludzi —
pełnych poczucia obywatelskiego, może być silnym i zdrowym organizmem
105
społecznym .
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Próbując ratować organizację, Strug starał się zatem wejść w dialog z autorytarną wykładnią państwa jako silnej i spójnej struktury. Jednak zarówno odwołanie
od tego postanowienia, jak i protest czechosłowackiej Ligi Obrony Praw Człowieka
nie odniosły skutku. Decyzja o likwidacji Ligi została podtrzymana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w rozporządzeniu z 15 listopada 1937, a w urzędowym
uzasadnieniu napisano, że „działalność Ligi wykracza przeciwko obowiązującemu
106
prawu” i „zagraża bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu” . W ten
107
sposób LOPCiO zniknęła z polskiego życia publicznego , a lewicowa inteligencja straciła przestrzeń politycznej wolności i wyrażania obywatelskiego sprzeciwu,
którą tworzyła Liga. Swoją rolę odegrała tu niewątpliwie dokonująca się radykalizacja części jej członków, choć trudno przyjąć, że niewielka, elitarna organizacja
faktycznie zagrażała porządkowi i bezpieczeństwu państwa. Część członków Ligi,
jak chociażby Julian Maliniak, zaangażowała się w tym czasie w inicjatywy środowisk demokratycznych i lewicy legionowej, z której wyrosły Kluby, a następnie
Stronnictwo Demokratyczne.
Likwidacja LOPCiO, podyktowana względami czysto politycznymi, podobnie
jak rozwiązanie bliskich jej lóż masońskich, świadczyło nie tylko o postępującej
polaryzacji politycznej, lecz także o krytycznym stanie, w jakim znalazło się życie
publiczne w autorytarnym systemie, w którym przestrzeń sporu dramatycznie się
skurczyła, a konflikty ideowe przestały być rozstrzygane za pomocą narzędzi politycznych, w miejsce których wprowadzono środki przymusu i rozwiązania prawno108
-karne . W losach polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela swoje odbicie
znalazł więc ogólnoeuropejski kryzys porządku polityczno-społecznego, rozsadzanego w latach międzywojennych przez radykalne ideologie i przemoc.
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Spaces of opposition. The work of the League for the Protection of Human
and Citizen Rights in the Second Polish Republic
The League for the Protection of Human and Citizen Rights, founded in 1921, was an elite
organisation bringing together representatives of various political groupings and progressive
intellectuals, associated primarily with the Polish Socialist Party and the Polish Peasant
Party “Liberation”. The aim of the organisation was to defend and spread human rights, fight
all forms of discrimination as well as promote tolerance and develop civic awareness. As
a grassroots initiative, in the 1920s the League supported the state’s and society’s efforts
to build the foundations of democracy. In the 1930s, on the other hand, it was transformed
into a platform for opposition activities, creating a space of protest of left-wing intellectuals
against the non-democratic practices of the ruling camp. With time it became a platform
bringing together socialists and communists.
The League has not yet been studied thoroughly by Polish historians and its activities
have usually been referred to in passing in biographies of its members and in discussions
of other political and social phenomena. The aim of the present article is to follow the work
of the League and to analyse its relations with the state authorities, various political
milieus as well as the resulting tensions. An analysis of the forms of engagement of people
associated with it and their actions sheds light on the emergence of the authoritarian regime
and ideological evolution of progressive intellectuals in the Second Polish Republic.
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Oswajanie okupacji: kontynuacja życia przez polską
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Gubernatorstwo
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Kazimierz Wyka, jeden z najwybitniejszych literaturoznawców swoich czasów, po
wojnie spisywał przemyślenia na temat tego, co działo się od września 1939 r. Jego
refleksje odznaczają się oczywiście literacką formą, patetyzmem przystającym do
ówczesnych czasów i okoliczności, niemniej są cennym zapisem, jak intelektualista
patrzy na nie tak odległe wydarzenia, których sam był świadkiem. Jako humanista,
filolog, krytyk był dobrym obserwatorem i miał zdolność pogłębionej analizy rzeczywistości, co niewątpliwie wpływa na jakość jego zapisków. „Ujrzeliśmy — wspominał — że człowiek jest jak piłka gumowa, z której los może wszystką prężność
wycisnąć, a ona wytrzyma, powróci kiedyś do stanu pierwotnego, byle jej nie naciąć
1
śmiertelnie” . Zanotował też, że: „Człowiek posiada zdumiewającą siłę nagięcia się
i przystosowania i człowiek w okolicznościach, które powinny przeorać go do głębi,
2
okazuje się taki sam, niezmienny w podstawach i znamionach swojego charakteru” .
Te uwagi dobrze obrazują przeżycia okupacji niemieckiej; sytuacja, zdawałoby się
— graniczna, z czasem stała się oswojoną rzeczywistością, w której człowiek musiał
nauczyć się funkcjonować, najczęściej po prostu kontynuując swoje przerwane
aktywności, dostosowując je do nowych warunków. Jednym z takich przykładów
było życie kulturalno-towarzyskie, co może zdawać się paradoksalne, zważywszy,
że nie jest to jedna z podstawowych potrzeb ludzkich, ale to właśnie kultura w wielu
wypadkach nie tyle odciągała uwagę ludzi od rzeczywistości okupacyjnej, ile pomagała ją oswajać poprzez próbę powrotu do dawnych zwyczajów czy szukania takich

* Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej: „Oswajanie i oswojenie okupacji na podstawie dzienników polskiej inteligencji. Generalne Gubernatorstwo X 1939–VII 1944”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Kochanowskiego, obronionej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego.
1
WYKA 2011, s. 17. W artykule cytowane źródła zachowują oryginalny zapis.
2
WYKA 2011, s. 16.
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przestrzeni życia, które można niejako odtworzyć w nowych warunkach, tak aby
przypominały przerwaną codzienność.
Niniejszy tekst ma na celu ukazanie jednego ze zjawisk z zakresu problematyki oswajania okupacji — kontynuację życia kulturalnego i nierzadko równocześnie towarzyskiego polskiej inteligencji przebywającej na terytorium Generalnego
Gubernatorstwa na podstawie dzienników spisywanych przez przedstawicieli tej
grupy społecznej.
OSWAJANIE

Temat codzienności okupacyjnej na ziemiach Polski został już niejednokrotnie opisany. Badano ją pod wieloma kątami, niniejszy tekst odwołuje się do opisanych
już wcześniej mechanizmów i prawidłowości tego czasu, ale ma na celu pokazanie
procesu i zjawiska do tej pory nienazwanego i nieprzeanalizowanego — oswajania
okupacji oraz ostatecznej formy tego procesu, czyli oswojenia. Na potrzeby artykułu
ograniczę się do tej strefy życia, która związana jest z kulturą. Warto dodać, że sam
problem adaptowania się do realiów okupacji pojawiał się już w pracach poświęconych wojennej rzeczywistości, np. Jerzy Kochanowski, pisząc o strategiach przetrwania inteligencji, użył określenia „oswajanie”: „Proces oswajania okupacji, często
podświadomy, był jak się wydaje równie ważny dla przetrwania, jak zdobywanie
żywności czy opału. «Udomowianie» okupacji mogło przybierać różne formy, od
adaptowania nowego języka po uodpornienie się na najtragiczniejsze nawet przejawy
3
terroru” . Leksem „oswojenie” pada również w dziennikach z czasów okupacji, co
wskazuje na istnienie świadomości tego procesu wśród osób, które go przechodziły.
Słownik języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka słowo „oswajać”
4
definiuje: „przyzwyczajać do kogoś, do czegoś, zaznajamiać, zapoznawać z czymś” .
Najnowszy Wielki słownik poprawnej polszczyzny podaje: „przyzwyczajać kogoś coś
5
do czegoś” . Proces oswajania bardziej adekwatnie do warunków II wojny światowej i okupacji określiła Aviva F. Blumberg w wywiadzie dla „Polityki”: „Ludzie są
w stanie przyzwyczaić się prawie do wszystkiego. Ta rzeczywistość [getta — M.D.]
stała się naszą codziennością, nie była dla nas niczym niezwykłym. Po jakimś czasie
przestaje się zauważać, reagować, ponieważ w przeciwnym razie nie możesz żyć
6
dalej. To jest coś w rodzaju mechanizmu obronnego” . Oczywiście sytuacja Żydów
w getcie była różna od sytuacji polskiej inteligencji pozostającej z drugiej strony
muru. Niemniej proces jest podobny: przyzwyczajenie, które prowadzi do zobojętnienia, aby przetrwać, móc żyć i funkcjonować w nowych okolicznościach. Również
współcześnie można zauważyć podobne formy adaptowania się do sytuacji nieco3
4
5
6

KOCHANOWSKI 2015, s. 794.
SZYMCZAK 1984, s. 560.
MARKOWSKI 2015, s. 730.
BLUMBERG 2016, s. 69.
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dziennych, konfliktów, okupacji ziem. Etgar Keret w reportażu Pawła Smoleńskiego
przytoczył znacznie bliższą naszym czasom historię oswajania codzienności (z grudnia 2001 r.):
Spotkał [Keret] go kiedyś w Europie i zadał to samo pytanie: — Jak możesz żyć
w Bejrucie? Arab odrzekł: — Przyzwyczaiłem się. Etgar nie uwierzył. Ale teraz?
Też się przyzwyczaił. Ogląda w CNN zdjęcia z Bośni, ogląda wiadomości z Izraela
— tam jatka, tu jatka. I co? Jakoś z tym wszystkim żyjemy.
Co to znaczy — przyzwyczaić się?
Po prostu. W okolicach jego domu w ciągu ostatnich kilku lat było co najmniej
pięć zamachów bombowych. Co może z tym zrobić? Nic. Idzie po papierosy albo
na drinka i nie myśli, że go zaraz wysadzą w powietrze. To lepsze niż strach7.

Badanie dzienników inteligencji z czasów okupacji przynosi wiele spostrzeżeń
8
na temat podobnego procesu do tego, który przedstawił Keret. Alicja Iwańska opisała ten mechanizm w komentarzu do Wojennych odcinków:
Liczne zebrania (czasami ponad 50 słuchaczy) były na pewno bardzo niebezpieczne
ale nikt na to wówczas nie zwracał uwagi. Czasem tylko ogarniało nas ostre przerażenie tak jak wówczas gdy Niemcy nakryli tajny kurs socjologii i zlikwidowali
wszystkich... Ale następnego dnia życie wracało do „normy”. Głód nauki i wolności
był zbyt silny a lekceważenie niemieckiego terroru stało się głęboką wewnętrzną
potrzebą9.

Powyższe wspomnienie zostało dopisane przez Iwańską, kiedy była już dyplomowanym socjologiem — analizowała więc swoje zapiski z perspektywy czasu,
korzystając z nabytej wiedzy akademickiej; podczas okupacji w listach do swojego
męża na bieżąco notowała jednak spostrzeżenia z życia codziennego Warszawy,
z których część dokumentowała efekty procesu oswajania, np.: „Pali się getto...
ciągłe eksplozje. A ludzie chodzą spokojnie ulicami pełnymi słońca i zapachu fiołków. Nikt nie odwraca nawet oczu słysząc strzały i wybuchy. Stoją zabawne wozy
10
na Placu Zamkowym. Jeździ się nimi na Żoliborz” . Iwańska postawiła się zatem
w roli obserwatora (jak w większości listów) i opisała cudze reakcje i zachowania.
Kochanowski zauważa: „Przykładem skuteczności szczepionki uodporniającej na
okupacyjną codzienność są zapisywane na gorąco w okupowanej Warszawie spostrzeżenia poetki i socjolożki Alicji Iwańskiej, bez wątpienia dysponującej zarówno
11
wrażliwością, jak instrumentarium pozwalającym widzieć więcej i głębiej” . Mniej
7

SMOLEŃSKI 2015, s. 127–128.
Alicja Iwańska (1918–1996) — poetka, filozof i socjolog, która w czasie wojny prowadziła quasi-korespondencję z mężem Janem Gralewskim, po wojnie zebrała te zapiski i opublikowała, dopisując
do nich swoje przemyślenia.
9
IWAŃSKA, GRALEWSKI 1990, s. 52.
10
IWAŃSKA, GRALEWSKI 1990, s. 184.
11
KOCHANOWSKI 2015, s. 794.
8
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społecznie, a bardziej personalnie problem przywyknięcia do terroru postrzega Zofia
Nałkowska, pisząc o codziennych łapankach, rozstrzelaniach, konkluduje, że jest to
codzienność, do której zdążono się przyzwyczaić:
Ta rzecz odbywa się wciąż — na tej lub innej ulicy, odbywa się publicznie. Nazajutrz
megafon ogłasza nazwiska i imiona tych, na których to przyszło. Jeżeli potrwa tak
dłużej, to nikt tego nie uniknie, nie będzie tutaj nikogo. [...] Te łowy to nie jest już
obóz albo roboty, to jest jutrzejsza lista rozstrzelanych. Ulice są pustawe, w tramwajach luźno — jednak ludzie idą do pracy, idą jedni do drugich, coś sprzedają albo
kupują. jest już to, co było u tamtych — i wtedy przejmowało nas zgrozą i współczuciem, i nawet zdziwieniem. Zachowujemy się w sposób, którego u tamtych nie
umieliśmy zrozumieć. Żyjemy pomimo to, żyjemy obok tego i w tym. Powtarzają
się zamachy i powtarzają się te odwety. Życie adaptuje się do tego, co jest. Oto
uprzątam szufladę biurka, w której zamokły papiery od wody cieknącej przez okno
w dachu. Zmywam talerzyki i filiżanki [...]. Myślę o ludziach i o książkach. Więc
jest przystanie i na to, co jest, i na to, co jeszcze przyjdzie zgoda na los12.

W tym jednym wpisie zawarła się cała esencja zjawiska oswajania okupacji.
Nałkowska poprzez rozważania o swoim życiu pokazuje również podejście innych.
Postawienie banalnej czynności, jaką jest zmywanie naczyń, w ciągu narracji
o wszechobecnej śmierci pokazuje, jak w oczach pisarki równorzędny status zyskują
przeżycia graniczne, tragiczne i te codzienne. Nałkowska wprost konkluduje, że
przecież życie dostosowuje się do tego, co jest — oswajanie rzeczywistości jest
naturalnym procesem, który zachodzi nawet w skrajnej sytuacji, w czasach terroru.
Podobną prawidłowość, choć nie zawsze nazwaną wprost, można zauważyć również w innych dziennikach z czasów okupacji. Do przemocy dochodzi na co dzień,
dokoła, więc trzeba się do niej przyzwyczaić; to dzień powszedni, nie można temu
zaprzeczać. Inna pisarka, Maria Dąbrowska, ma do załatwienia codzienne sprawy
— choćby zdobycie żywności. Nauczyła się ignorować łapanki, a nawet potrafiła
racjonalnie sobie perswadować, że przecież kobiet nie zabierają, więc nie ma się
czym martwić — to zapewne dodawało jej pewności siebie i pozwoliło żyć w miarę
normalnie. Podobnie na (nie)codzienne wydarzenia reagował aktor Marian Wyrzy13
kowski . Na początku stycznia 1943 r. w jego zapiskach pojawiają się informacje
o nasileniu łapanek. Wspominał o nich jednak jak o czymś zwyczajnym, po prostu
postanawiając nie ruszać się z domu. Nie przysporzyło mu to zresztą szczególnych
niedogodności, ponieważ aktor potrafił zorganizować sobie czas: „Miałem zamiar
wyjść wcześniej na miasto, ale miałem kilka telefonów, abym nie wychodził. Znów
dzisiaj polowanie, i to na wielką skalę. Wobec tego po porządkach domowych zabra-

12

NAŁKOWSKA 1970, s. 291–292.
Marian Wyrzykowski (1904–1970) — polski aktor, przed wojną występował przede wszystkim
na deskach warszawskich teatrów (m.in. Teatru Narodowego, Teatru Nowego, Teatru Kameralnego), od
1941 r. pracował jako kelner w kawiarni U Aktorek.
13
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łem się do Irydiona”14. Zwraca uwagę, że Wyrzykowski został w odpowiednim
momencie ostrzeżony, co dowodzi istnienia sieci kontaktów, solidarności społecznej; w tym kontekście znaczenie miała zapewne przynależność autora dziennika do
określonej grupy społecznej, a co za tym idzie łączące go z nią silne więzy. Niemniej
zdaje się, że pozostanie w domu, nawet spowodowane tak (nie)codzienną sytuacją,
przynosi Wyrzykowskiemu korzyść — ma on pretekst, żeby posprzątać i poczytać.
Podobnie reagował na pojawienie się w mieście nowych patroli legitymujących
Polaków. Wspomina o nich, a zaraz potem stwierdza, że w lokalu, w którym się
15
akurat znajdował, był duży ruch — obie te informacje potraktowane zostały równorzędnie i podane bezpośrednio po sobie. Na marginesie zastanawia, czy wspomniany
duży ruch nie był spowodowany właśnie nagromadzeniem patroli — ludzie mogli
się przed nimi chować właśnie w restauracjach.
Podane powyżej przykłady pokazują, jak ciekawym i bogatym źródłem może
być dziennik osobisty, choć trzeba mieć na uwadze, że opisuje on głównie odczucia,
przemyślenia konkretnej jednostki, a nie fakty historyczne. Niniejszy artykuł został
16
zainspirowany metodologią Marcina Zaremby zastosowaną w Wielkiej Trwodze .
Ja również nie będę skupiała się na wydarzeniach czy działaniach, które wywołały
konkretne sytuacje historyczne. Ważniejsze będą dla mnie reakcje ludzi, ich emocje i postawy wobec wydarzeń, które bezpośrednio wpłynęły na ich życie. Historia
wydarzeniowa czy instytucjonalna nie będzie zatem odgrywać dużej roli, istotniejsza
dla mnie będzie historia społeczna i mikrohistoria.
RAMY ARTYKUŁU

Wybór miejsca — Generalnego Gubernatorstwa, został podyktowany przede wszystkim względami praktycznymi, jak również możliwościami, jakie wiążą się z badaniem właśnie tego terytorium. Przyczyny pragmatyczne to przede wszystkim liczba
źródeł, czyli dzienników tam powstałych. Stamtąd właśnie pochodzi ich najwięcej,
biorąc pod uwagę granice Polski sprzed II wojny światowej. W tym przypadku należy
wziąć pod uwagę także wojenny podział administracyjny ziem II RP, np. zapiski
z Kraju Warty będą się znacznie różniły od tych powstałych w GG pozostającym
poza granicami III Rzeszy. Stąd ograniczenie badanego obszaru do jednego okręgu
administracyjnego.
Ramy chronologiczne niniejszego artykułu — od października 1939 do lipca
1944 r. — są warunkowane sposobem postrzeganiem upływu czasu na wskazanej
wcześniej przestrzeni. Terytorium okupowane przez Niemców i de facto stworzone
przez nich w administracyjnym kształcie oficjalnie miało stolicę w Krakowie, nie-

14
15
16

WYRZYKOWSKI 1995, s. 76.
WYRZYKOWSKI 1995, s. 82.
ZAREMBA 2012.
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mniej Warszawa pozostała nieformalną stolicą kulturową, a co ważniejsze — to
właśnie w niej skupiły się działania organizacji Polskiego Państwa Podziemnego.
Cezura rozpoczynająca w moim artykule czas okupacji pokrywa się z oficjalnym
ustaniem działań militarnych na terenie GG. Od początku października 1939 r.
zaczęto podejmować próby organizacji życia społecznego, przystosowania się do
nowych warunków. Oczywiście w pierwszym okresie obywatele mieli nadzieję na
szybkie zakończenie wojny, wierzyli, że włączenie się do niej Francji i Wielkiej Brytanii — sojuszników Polski, doprowadzi do upadku III Rzeszy, a nad Wisłę powróci
status quo ante bellum. Po nadejściu informacji o klęsce Polacy musieli przetworzyć
17
i zrozumieć ostatnie wydarzenia . Rozczarowanie i rozżalenie po militarnej porażce
paradoksalnie znalazło pocieszenie w wieściach o podbijaniu przez Niemców kolejnych państw:
Kampania francuska była bowiem czymś w rodzaju rehabilitacji. Z przerażeniem
na widok błyskawicznego rozpadu machiny wojennej anglo-francuskiej mieszało
się uczucie o takim mniej więcej wyglądzie: a przecież nie okazaliśmy się najgorsi,
przecież w proporcji sił wrzesień polski znaczy tyle co sześć tygodni francuskiego
oporu. W ciemności nastającej u kresu pierwszej wojennej jesieni było w tym
porównaniu jakieś światełko — zupełnie bezsilne zrazu. Jeszcze nie wyjaśniające
tego przewrotu w oczekiwaniach wojennych światełko, które dopiero po napaści
Niemiec na Związek Radziecki, po Stalingradzie szczególnie, stało się zrozumiałe18.

Wyka dostrzegł, że czas okupacji dzieli się na etapy, na których można było
obserwować różne sposoby jej oswajania. Podobne uwagi o zmianach w sposobie
19
podejścia do sytuacji zanotował Zygmunt Klukowski :
Naszym wielkim szczęściem było to, że od samego początku wojny łudziliśmy
się, a nawet mocno wierzyliśmy, że ona długo trwać nie może, że musi prędko się
skończyć. Łatwiej nam było dzięki temu przeświadczeniu wszystko znosić. Gdyby
w pierwszych miesiącach wojny było wiadomo, że niewola i potworne niedole rozcią20
gną się na całe lata i dosięgną takich rozmiarów, wielu ludzi załamałoby się od razu .

Jest to bardzo ważne spostrzeżenie również w kontekście tematu oswajania
okupacji — stopniowe przyzwyczajanie się do nowej rzeczywistości i brak wiedzy,
kiedy ta rzeczywistość się zmieni, pozwalały adaptować się do konkretnych sytuacji.
17

Kazimierz Wyka opisał to w swoich wspomnieniach w ten sposób: „We wrześniu wszyscy w Polsce sądzili, że tylko wyjątkowe błędy i kłamstwa ukryte pod skorupą tzw. tajemnicy wojskowej, a oznaczające całkowite nieprzystosowanie militarne naszego kraju do wymagań współczesnej wojny, stanowiły przyczynę klęski”. WYKA 2011, s. 220.
18
WYKA 2011, s. 221.
19
Zygmunt Klukowski (1885–1959) — lekarz, kierował szpitalem w Szczebrzeszynie, ponadto
hobbystycznie zgłębiał historię regionalną i spisywał dzieje Zamojszczyzny, w trakcie wojny pracował
w zawodzie, a ponadto działał w ZWZ, potem AK.
20
KLUKOWSKI 2015, s. 234.
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Życie z dnia na dzień i walka o przetrwania w nowych warunkach zajmowały czas,
którego już nie starczało na strach i trwałe załamanie.
W kwestii czasu warto też wspomnieć o kilku cezurach, które pojawiają się
w dziennikach albo raczej: dają się z nich wyczytać. Niewątpliwie pierwszą i najważniejszą jest demobilizacja po kapitulacji, zakończenie działań militarnych czy
choćby zauważenie tego faktu, np. kiedy autor nie brał czynnego udziału w walkach. W poszczególnych dziennikach cezura ta ulega jednak pewnym przesunięciom, a konkretne daty warunkowane są przede wszystkim osobistymi przeżyciami
i losami twórców zapisków. Szczególnie wyraziste są te z nich, których autorów
21
objęła mobilizacja. W przypadku Tadeusza Dziera moment ten przypadł mniej więcej na 2 października 1939, pod tą bowiem datą notuje: „Rozstałem się dziś z mundurem. [...] Wczoraj musiałam rozstać się z karabinem. Wokół pełno Niemców. Konia
22
zostawiamy w młynie. Ruszamy do Lublina” . Znacznie wcześniej wojna skończyła
się dla Zygmunta Klukowskiego; 18 września powrócił do swojego miasta, Szczebrzeszyna, a przede wszystkim do swojego szpitala.
Około godziny dziesiątej wjechałem do miasta. Na placu gimnazjalnym pełno
zamaskowanych (...) samochodów niemieckich. Na ulicach ludzi mało, a ci, którzy
wyszli z mieszkań, grupują się niemal wyłącznie przed swoimi domami. [...] Dwa
tygodnie temu widzieli mnie w nowym mundurze wojskowym, a teraz patrzą na
jadącego na prostym wozie oberwańca-cywila. Zdziwienie było powszechne. Kłaniałem się na wszystkie strony, lecz sprawiało mi to dużą przykrość23.

U Zofii Nałkowskiej pojawia się wyznanie, które oddziela to, co było przed
wojną, od swojej teraźniejszości, którą niejednokrotnie opisuje jako „ruinę”, „dno”,
„dead life” (zapożyczając z Moore’a). Pisze bowiem: „to prawda, że w tym nowym
mym życiu nie uchylam się od niczego, że skwapliwie usiłuję tym odkupić to dawne,
24
niezrozumiałe dziś życie” .
Wrzesień czy też początek października 1939 r. jest więc w dziennikach pierwszą wyraźną granicą. Kolejnym istotnym, odnotowywanym w zapiskach etapem jest
pierwsza zima okupacyjna. Dokładny jej opis można znaleźć w dzienniku Nałkowskiej, która prawie codziennie chodzi po towar dla prowadzonej przez siebie trafiki,
a wieczorami, przez brak opału, musi spać w ubraniu, w futrze, a ponadto — co
musiało być szczególnie trudne dla pisarki — pali w piecu książkami.
Kolejnym ważnym wydarzeniem, różnie lokowanym w czasie w zależności od
miejsca przebywania autora, były akcje prowadzone przeciwko ludności żydow21

Tadeusz Dzier (1918–1998) — jest to pseudonim, według bibliografii Joanny Urbanek prawdziwe
dane to Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski, vide URBANEK 2009, s. 148–149. Dane dotyczące życia i śmierci podaję za: https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/tadeusz-dzierzykraj-rogalski,9447.html (dostęp:
3 grudnia 2017)
22
DZIER 1979, s. 56.
23
KLUKOWSKI 2015, s. 76.
24
NAŁKOWSKA 1970, s. 109.
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skiej25. W Warszawie najważniejsze okaże się stworzenie getta, a potem oczywiście
powstanie; informacja o tym wydarzeniu jako wstrząsającym przeżyciu pojawia się
chociażby u Wyrzykowskiego, który nie potrafi uodpornić się na hałasy dobiegające
26
zza murów oraz przestać myśleć o tym, co się za nimi dzieje . U Franciszka Cze27
kajewskiego , a więc w okolicach Częstochowy, piętno odcisnęły wywózki z tam28
tejszego getta, prowadzone we wrześniu i w październiku 1942 r. Podobne daty
będą przełomem dla Klukowskiego, 18 października 1942 odnotuje wprost: „Przed
29
paroma dniami w Zamościu wykończono Żydów do reszty” . Wcześniej wielokrotnie był świadkiem prześladowań Żydów i jako lekarz starał się im pomagać.
Jedną z ostatnich zdecydowanie przełomowych dat jest koniec roku 1943, w październiku nasilił się bowiem terror okupantów. Wyrzykowski zdaje się z początku nie
móc przystosować się do nowej rzeczywistości, 16 października 1943 pisze: „Ten
potworny nastrój terroru trwa nadal. [...] Przygnębienie ogromne”; 18 października,
w kolejnym wpisie: „Wczoraj po południu znów rozstrzelano dwadzieścia osób [...].
Nastrój coraz potworniejszy”, i w kolejnym, 24 października: „znów rozstrzeliwania,
30
zabójstwa” . Leksem „znów” może wskazywać na oswojenie tego terroru, jeżeli
coś się powtarza — powszednieje. W dziennikach wykorzystywana była leksyka,
za pomocą której możemy analizować proces przyzwyczajania się do kolejnych elementów nowej rzeczywistości, niemniej temat ten wymaga osobnego opracowania.
Końcowa cezura uwzględnionego w artykule okresu, czyli rok 1944, to przede
wszystkim moment wybuchu powstania warszawskiego. Wydarzenie to dotyczyło
przede wszystkim Warszawy i jej okolic, niemniej był to również czas, w którym
klęska III Rzeszy wydawała się nieunikniona i w którym wojska okupacyjne powoli
wycofywały się z GG; to także czas akcji „Burza”. Zarówno pierwsze z wydarzeń, jak i seria składająca się na drugie wpłynęły na zmianę postrzegania sytuacji
GG. Codzienność okupacyjna została zaburzona, w przypadku Warszawy można
mówić o quasi-wojnie. Regularne działania militarne drugi raz od początku września
1939 r. dotarły na terytorium Rzeczypospolitej. Walka z bronią w ręku, zdobywanie
i przejmowanie kolejnych punktów, ofiary zarówno wśród żołnierzy, jak i cywilów
— wszystko to zmieniało rzeczywistość. Chociaż dotyczyło to głównie Warszawy,
to była ona przecież nieoficjalnym centrum GG, dlatego właśnie wybuch powstania warszawskiego traktuję jako symboliczny koniec okupacji, a co za tym idzie —
koniec możliwości jej oswajania.
25

Więcej na temat relacji polsko-żydowskich podczas okupacji vide np.: ŻBIKOWSKI 2006;
HILBERG 2007.
26
WYRZYKOWSKI 1995, s. 79─80.
27
Franciszek Czekajewski (1890–1977) — przed wojną technik w Urzędzie Telefonów w Częstochowie, nie miał pełnego wykształcenia licealnego, niemniej spisywał podczas II wojny światowej kronikę z Częstochowy, podczas okupacji pracował w fabryce papieru.
28
CZEKAJEWSKI 2006, s. 104, 106, 109.
29
KLUKOWSKI 2015, s. 256.
30
WYRZYKOWSKI 1995, s. 91–92.
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Artykuł opiera się na źródłach31 wytworzonych przez konkretną grupę społeczną — inteligencję. Współczesna definicja inteligencji mówi, że są to osoby
32
zajmujące się pracą umysłową lub twórczą . Jerzy Jedlicki pisał o grupie „podtrzy33
mującej istnienie, poziom i rozwój tak zwanej kultury wysokiej” . W niniejszym
artykule przyjmuję kilka kryteriów, według których kwalifikuję konkretne dzienniki
jako wytworzone przez jej przedstawicieli. W czasie okupacji większość inteligencji
— czyli osób wykształconych albo chociaż tych, którzy byli w trakcie kształcenia
przed wybuchem wojny (lub w jej trakcie) — musiała podjąć pracę fizyczną, co
sprawia, że nie mieszczą się we współczesnej definicji. Niemniej czynnik wykształcenia albo właśnie — kształcenia się, jest kluczowym kryterium dokonanego przeze
mnie wyboru. Oczywiście biorę pod uwagę również kryterium pracy umysłowej czy
zatrudnienia w administracji. Ponadto do grupy tej włączam osoby, które można
określić jako artystów, czyli np. pisarzy i aktorów. Takie podejście nie zmienia sensu
pierwotnej definicji, pozwala jednak przystosować ją do realiów okupacyjnych.
Wybrane dzienniki łączy wiele podobieństw, co wynika m.in. z tego, że ich autorów łączyły ralacje osobiste. Dąbrowska, Nałkowska, Iwańska, Gralewski, Iwaszkiewicz, Wyrzykowski i Trzebiński wspominają o sobie nawzajem w swoich zapiskach
na zasadach wzajemnej równości, a przynajmniej zaznaczając przynależność do
jednej grupy społecznej, której członkowie porozumiewają się na tym samym poziomie intelektualnym, np. rozmawiając o literaturze, filozofii, spotkając się na tajnych
zebraniach poświęconym sztuce.
Inną cechą wspólną analizowanego materiału jest wszechobecność w nim tematu
literatury. Autorzy mimo okupacji, nowych warunków, nierzadko przytłoczeni walką
o przetrwanie czy nadmiarem pracy, nie zapominają o lekturze. Staje się ona dla
nich „szczepionką na okupację”, „wolną przestrzenią” — wolną od codzienności,
jak również przypominającą o dawnym, gwałtownie przerwanym życiu. Klukowski
jeszcze w trakcie kampanii wrześniowej (11 września 1939) zanotował: „Poszedłem
do publicznej Biblioteki Policyjnej i zapisałem się w poczet abonentów. Chciałem
34
wziąć Ogniem i mieczem, lecz nie było, poprosiłem więc o Popioły” . Pocieszenia w lekturze szukała również Nałkowska, która pod datą 2 listopada 1939 stwier35
dziła, że szuka oparcia w Panu Tadeuszu . Wyrzykowski wybrał natomiast Pana
36
Wołodyjowskiego, którego określił mianem „nieśmiertelnej lektury” . Alicja Iwańska z kolei opisywała, że kiedy przychodzi do biblioteki, wokół siedzą znajomi czy37
tający Kanta, historię filozofii . Literatura jest obecna w każdym z analizowanych

31
32
33
34
35
36
37

Więcej o specyfice dzienników vide: LEJUNE 2010; RODAK 2011; LELEU 1952.
MARKOWSKI 2015, s. 345. Hasło: inteligencja
JEDLICKI 2001, s. 11–14.
KLUKOWSKI 2015, s. 47.
NAŁKOWSKA 1970, s. 96.
WYRZYKOWSKI 1995, s. 69.
IWAŃSKA, GRALEWSKI 1990, s. 80–81.
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dzienników. Świadczy to o chęci ciągłego dokształcania się ich autorów, pozostawania w stanie sprawności umysłowej, świadomości istoty tej intelektualnej rozrywki.
DZIENNIKI JAKO FORMA KULTURALNEGO OSWAJANIA

Metodą oswojenia, a nierzadko ucieczki od codzienności przez przedstawicieli
inteligencji było już samo prowadzenie zapisek. W nich właśnie autorzy tworzyli
swoje prywatne, „wolne przestrzenie”. W zależności od osoby ich istnienie można
uznać albo za przejaw poczucia odpowiedzialności wynikającego z przynależności
do określonej grupy społecznej, której zadaniem powinno być zachowanie świadectwa czasów okupacji, albo za formę intymnej ucieczki, zamknięcia się we własnym
świcie, do którego nie ma dostępu ten rzeczywisty — zwłaszcza w tym drugim przypadku obserwować możemy artystyczną, literacką stronę zapisków.
Osobliwym dziennikiem jest niedawno wydany Dziennik 1939–1945 lubelskiego
sędziego Remigiusza Moszyńskiego, który własne codzienne notatki uzupełniał tymi
prowadzonymi przez swoje dzieci. Angażował je więc w proces intelektualny, tworząc
zarazem specyficzną formę kroniki czasu okupacji — rodzinną pamiątkę, a ponadto
oryginalne źródło do badań okupacji widzianej oczami dziecka. Nałkowska 15 stycznia 1943 pisała o kierującej nią motywacji następująco: „Jedynym powodem pisania
jest u mnie zawsze chęć zatrzymania życia, ustrzeżenia go przed zgubą i zniszcze38
niem” . Podobne stwierdzenie zanotowała 10 maja 1944, stwierdzając, że chciałaby
zachować to, co się dzieje. Nie myślała dla kogo, sam dziennik jest jednak zawsze,
39
z samego założenia i racji swojej formy, do kogoś adresowany . Podobnie rolę swoich zapisków widziała Dąbrowska, notując 12 lipca 1944: „na razie siedzę tylko nad
swoimi pamiętnikami w poczuciu, że in extremis, w jakich teraz żyjemy — niechby
40
to choć przynajmniej zostało” . Widać, że groza okupacji została już oswojona, myśli
kierują się ku przyszłości. Nawet jeżeli autorzy dzienników sami mieliby nie dożyć
końca wojny, to mają nadzieję, że chociaż to, co zapisywali, pozostanie i będzie tworzyć obraz ich doświadczeń. Dla potomności pisała na pewno nauczycielka Franciszka Reizer, która pod datą 22 czerwca 1941 zanotowała: „A kiedyś dzieci moje
41
będą czytać ten dziennik i inne, pisane jeszcze w Warszawie i na Wołyniu” .
Andrzej Trzebiński 10 lipca 1942 uwiecznił swoje lapidarne refleksje na temat
prowadzenia zapisków w ogóle: „pisanie pamiętnika jest — zajęciem drańskim.
42
w takich czasach — szkoda czasu!” . Natomiast w ostatnim swoim wpisie zauważył, że z postępem okupacji i własnego zaangażowania w działalność konspiracyjną — w dużej mierze na obszarze kultury — zaczęło mu brakować czasu na
38
39
40
41
42

NAŁKOWSKA 1970, s. 267.
NAŁKOWSKA 1970, s. 337.
DĄBROWSKA 1988, s. 439.
REIZER 1984, s. 50.
TRZEBIŃSKI 2001, s. 131.
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prowadzenia dokładnych notatek. 25 listopada 1942 zauważył: „na dwóch stronicach — cały miesiąc! cały listopad. Piszę coraz lapidarniej, może nawet i czuję,
43
i przeżywam — coraz lapidarniej, to znaczy coraz kamienniej” . Życie stało się
monotonne, a więc oswojone, znane, autor nie ma więc o czym pisać, bo wszystko,
co wcześniej wydawało się zbyt ekstremalne, budzące strach, teraz stanowi
codzienność, do której przywykł.
Prowadzenie dziennika było dla przedstawicieli inteligencji przede wszystkim
sposobem na pozostanie w formie — pisarskiej i intelektualnej. Regularne opisywanie przeżyć i refleksji było rodzajem narzuconej sobie dyscypliny pracy umysłowej.
Skoro Nałkowska na co dzień prowadziła sklep z tytoniem, zajmowała się rachunkami, dostawą towaru, chorą matką, zaopatrzeniem własnego domu i nie miała czasu
na pisanie powieści czy opowiadań, to spisywanie dziennika tymczasowo zastępowało dawną aktywność literacką. Podobnie — jak można domniemywać — myślał
Witold Kula, który 1 listopada 1939 zanotował:
Dziwnie czuję się dziś przy biurku, nad zeszytem, z piórem w ręku... Minął już
miesiąc od chwili, gdy Warszawa kapitulowała. Przez ten czas, będąc pozbawiony
pracy, nic właściwie nie zrobiłem. Dziś chcę temu „położyć kres”. Nie wiadomo,
jak to jeszcze długo może potrwać — a okres, w którym ma się czas, należy wykorzystywać, choćby nawet był przepędzany wśród ruin i zgliszcz44.

Chyba najciekawiej, w kontekście omawianego tematu, o prowadzeniu i roli
dzienników pisał Klukowski 1 września 1940:
Mija dziś rok od dnia wybuchu wojny. Mimo woli sięgamy myślą wstecz i robimy
swoisty roczny bilans. Przeglądam od początku swój pamiętnik i widzę, jak nawet
z tak krótkiej perspektywy różne zjawiska i wydarzenia nabierają innego zabarwienia i znaczenia. Przekonuję się równocześnie, o ile większą wartość, jako dokument
historyczny, mają dzienniki, nieraz mało krytyczne, lecz pełne wrażeń świeżych
i bezpośrednich [podkreślenie — M.D.], aniżeli wspomnienia pisane po upływie
chociażby nawet krótkiego czasu, który jednak zawsze wpływa na nastawienie
45
piszącego i zmienia koloryt jego przeżyć .

Właśnie ze względów wskazanych przez Klukowskiego niniejszy artykuł oparto
na dziennikach. Spisywanie przez autorów wydarzeń na bieżąco pozwala dostrzec,
jak to, co jednego dnia wydaje się czymś wstrząsającym, wkrótce staje się codziennością, z którą twórcy zapisek nauczyli się żyć — którą oswoili. Cytowanie wybranych fragmentów ma na celu oddanie głosu tym, którzy brali bezpośredni udział
w życiu okupacyjnym — tym zwyczajnym, nierzadko zresztą zaskakującym na tle
wyobrażeń utrwalonych w pamięci społecznej.

43
44
45
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Ostatecznie oswajanie i oswojenie to dość osobliwe procesy, które nierzadko
trudno precyzyjnie wskazać w analizowanym tekście, tworzą one jednak pewien
obraz okupacji, nieraz już w pracach historycznych zarysowywany. Skupienie się
na przykładach z życia inteligencji, a więc i okupacyjnego świata kultury, pozwala
na zarysowanie konkretnej problematyki, a co za tym idzie — spojrzenie z bliska
na daną grupę w określonych sytuacjach. Autorzy dzienników pomimo przeszkód
uczą się żyć w nowej okupacyjnej rzeczywistości, poznają ją, czasem próbują do niej
wprowadzić zwyczaje przedwojenne, tworzą „wolne przestrzenie” i dostosowują
się do nowej sytuacji, ergo dochodzi wtedy do oswojenia, ponieważ jak wiadomo
z Małego Księcia — poznaje się tylko to, co się oswoi.
OSWAJANIE NOWEJ CODZIENNOŚCI

Główne problemy nowej codzienności pojawiające się w większości dzienników to
przede wszystkim problemy z żywnością, mieszkaniem, pracą i zdobywaniem podstawowych środków do życia. Niemniej — mimo trudów okupacyjnej rzeczywistości — autorzy, ich znajomi i obserwowani przez nich ludzie jak się zdaje radzili
sobie, wynajdując pomysłowe rozwiązania, które pozwalały im prowadzić względnie — jak na panujące warunki — normalne życie.
Jednym z problemów było zakwaterowanie, jak również ciągła związana z tym
46
niepewność. Do częstych przeprowadzek zmuszony był Andrzej Trzebiński ,
np. 16 sierpnia 1942 notował, że ma za sobą kolejną zmianę miejsca zamieszkania, ale wpis zakończył stwierdzeniem, że może to i lepiej. Zdanie to potwierdził
1 września, kiedy, przebywając już w nowym lokalu, napisał, że jest to piękne
47
48
i ciche miejsce . Problem z mieszkaniem miał również Witold Kula . Jak możemy
się dowiedzieć z jego zapisków z 30 maja 1941, od początku okupacji do tego
49
właśnie momentu przeprowadzał się już siedem razy . O niepewności związanej z dotychczasowym miejscem zamieszkania 30 września 1940 pisała również
Dąbrowska: „Każdy dzień, który żyjemy jeszcze na swoich śmieciach, może być
ostatnim. Całe przedpołudnie aż do obiadu z Rysiem dozorcy myję i opatruję okna,
ale na co i dla kogo to robię — nie wiem, bo nie wiem, czy zimę dadzą nam w domu
50
przepędzić” . Na podstawie przytoczonych zapisków można więc wnioskować, że
46

Andrzej Trzebiński (1922–1943) — pisarz, krytyk, poeta, maturę zdawał już podczas okupacji,
rozpoczął studia na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim, związany z pismem „Sztuka i Naród”,
działał w konspiracji. Należy do jednego z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia określanego
mianem Pokolenia Kolumbów.
47
TRZEBIŃSKI 2001, s. 136, 139.
48
Witold Kula (1916–1988) — historyk, przed wojną obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, służył w AK, podczas okupacji zaangażowany w tajne nauczanie.
49
KULA 1994, s. 23.
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niepokoje związane z zakwaterowaniem stanowiły w warunkach okupacyjnych niezwykle istotny problem. Niemniej — jak widać — dało się do tego przywyknąć.
Można domniemywać, że skoro Witold Kula już siedem razy znajdował rozwiązanie, również kolejna przeprowadzka nie okaże dla niego przeszkodą nie do pokonania. Franciszek Wyszyński w styczniu 1942 r. podsumował, że dotychczas radził
sobie nie najgorzej: „Dzisiaj mija rok jak mieszkam u siebie na swoich śmieciach
51
i prowadzę własne gospodarstwo. Pod tym względem zdałem egzamin” . W zapi52
skach Remigiusza Moszyńskiego pojawia się z kolei problem zajmowania mieszkań przez Niemców, 4 maja 1941 zapisał: „Znowu wyrzucają z domów na 3 Maja,
na Kościuszki i na Konopnickiej. Opróżniają domy dla wojska. Gwałtowne prze53
54
prowadzki” . Również w dzienniku Wandy Wertenstein pojawia się wzmianka
o niebezpieczeństwie zajęcia domu przez Niemców, 5 marca 1940 notuje bowiem:
„Dziś po południu znów Niemcy oglądali dom na sztab. Byli bardzo grzeczni, ale
55
nic nie postanowili” . Intruzi wrócili 7 marca, co tym razem wzbudziło w autorce
większy niepokój. Kilka linijek dalej przedstawiła natomiast sytuację znajomych,
którzy potrzebowali pomocy w zakwaterowaniu swojej krewnej, sieć kontaktów
zadziałała: „Ma do nas zjechać «teściowa po osiemnastu latach». Jest to p. Śliwińska, matka [Anny] Iwaszkiewiczowej, z którą nie znały się wcale. Teraz Śliwińska,
zostawszy bez środków do życia, zwaliła się Iwaszkiewiczom na głowę i ponieważ
nie chcą jej trzymać, więc nam ją podrzucają. Jeszcze nie przyjechała, ciekawam
56
jaka ona będzie?” .
Większość autorów dzienników, nawet jeżeli miała przejściowe problemy
ze znalezieniem lokum, radziła sobie z tym, przyzwyczajając się do sytuacji, oswajając ją i szukając rozwiązań na bieżąco.
Kolejnym wyzwaniem było zaopatrzenie, szczególnie w żywność i opał.
57
Jedzenia brakowało, a racje żywnościowe (coraz bardziej ograniczane ) nie były
wystarczające. O problemach aprowizacyjnych najwięcej informacji można znaleźć
58
w zapiskach Wyszyńskiego i Czekajewskiego. Wyszyński prawie w każdym wpisie podaje ceny podstawowych produktów, notuje zależności między dynamiką ich
wzrostu a sytuacją wojskowo-polityczną, a ponadto obserwuje giełdę. Czekajewski
również skrupulatnie odnotowuje ceny i sposoby zdobywania żywności, jak rów-

51

WYSZYŃSKI 2007, s. 43.
Remigiusz Moszyński (1897–1965) — sędzia, czas okupacji spędził z rodziną w Lublinie,
w swoich zapiskach odnotowuje też fragmenty z notatek swoich dzieci.
53
MOSZYŃSKI 2014, s. 181.
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Wanda Wertenstein (1917–2013) — krytyczka filmowa, reżyserka, scenarzystka, podczas okupacji mieszkała pod Milanówkiem razem z rodziną.
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WERTENSTEIN 1999, s. 12.
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nież pomysłowe rozwiązania problemu jej niedostatku59. Szczegółowe informacje na
60
temat budżetu swojej rodziny podaje Moszyński .
Inną koniecznością było znalezienie pracy, która pozwoliłaby utrzymać siebie,
a nierzadko również rodzinę. Sukces odniesiony na tym polu dowodził elastyczności
i zdolności adaptacyjnych. O ile na wsi czy w fabrykach życie zawodowe po pewnym
czasie wróciło do względnej normalności, o tyle artyści czy przedstawiciele inteligencji (zwłaszcza zatrudnieni przed wojną w służbie publicznej czy szkolnictwie)
musieli znaleźć odpowiedź na pytanie, z czego mają się utrzymać. Szukanie nowego
zatrudnienia, nie zawsze związanego z wyuczonym zawodem, było w czasie okupacji popularnym, często po prostu koniecznym rozwiązaniem. Przykładem mogą być
nie tylko liczni aktorzy pracujący jako kelnerzy, lecz także Nałkowska i jej handel
tytoniem czy to, o czym pisała Dąbrowska: „Po południu byli u mnie trzej poeci,
61
którzy poszukują pracy, choćby fizycznej pracy robotników” . Zatarciu uległa więc
granica pomiędzy przedstawicielami poszczególnych grup społecznych, robotnik
mógł pracować razem z inteligentem przy pracy typowo fizycznej, a ceniona pisarka
prowadzić trafikę.
Nowe warunki, z początku zapewne przytłaczające — szczególnie dla raptownie pozbawionej możliwości wykonywania dawnych zajęć i zmuszonej do przekwalifikowania inteligencji — z czasem stały się znośniejsze dzięki pomysłowości
i zaradności. Istotną rolę odgrywała również sieć kontaktów społecznych — przyjaciele, znajomi, rodzina czy wreszcie stowarzyszenia pomagające np. artystom.
Kapitał społeczny, którym dysponowała inteligencja, był nieporównanie większy
niż w przypadku innych grup społecznych, co niewątpliwie ułatwiało jej przedstawicielom dostosowanie się, a nawet znalezienie nowych „wolnych przestrzeni” —
wspólne spotkania, dyskusje, ale i wzajemne wsparcie pomagały nawet w pewnym
stopniu odbudować dawne życie.
ROZRYWKI, ŻYCIE TOWARZYSKIE I KULTURALNE

Mimo trudnych warunków okupacyjnych wszelkie rozrywki kulturalne i towarzyskie wciąż były powszechne. Można wręcz stwierdzić, że życie w tym zakresie rozkwitało. Świadczyła o tym chociażby liczba działających kawiarni, barów,
62
restauracji i cukierni . Tomasz Szarota na podstawie wydawanych przez okupanta
książek telefonicznych zrekonstruował przybliżoną liczbę działających w Warszawie
63
lokali gastronomicznych. 15 sierpnia 1940 było ich 157, a 1 sierpnia 1942 — 906 .
59
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Otwieranie kolejnych lokali gastronomicznych było również — oczywiście — źródłem dochodów. Więcej na ten temat vide STRZEŻEK 2012.
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Warszawskie restauracje, bary, kawiarnie i cukiernie dysponujące aparatem telefonicznym badała też Anna Strzeżek. Z jej analizy wynika z kolei, że na przełomie
64
1939 i 1940 r. było razem 225 lokali z dostępem do telefonu, a w 1942 r. — 273 .
Były to miejsca, w których nie tylko pito kawę czy się pożywiano, lecz także spotykano — towarzysko, przy okazji organizowanych tam wydarzeń kulturalnych, ale
65
również w celach konspiracyjnych . Otwieranie punktów gastronomicznych było
jednak przede wszystkim trafionym pomysłem biznesowym, po który sięgnęło bardzo wiele osób. O tym osobliwym zjawisku — modzie na otwieranie kawiarni i ich
cieszącej się popularnością załodze, pisał Dzier już 2 grudnia 1939:
Ludzie jednak nie rezygnują z rozrywki i możności spotykania się. Wejdźmy
np. w podwoje „Café Bodo”. Miejsce zawodowych kelnerów zajęli popularni artyści warszawscy. Przysłowiowe „pół czarnej” przynosi z miłym uśmiechem Marysieńka Malicka lub Karolina Lubieńska. W „kawiarni Artystów” można spotkać
Romanównę, Lindorfównę i Ćwiklińską. Paniom usługuje mistrz Leszczyński,
Dymsza, Wesołowski. Na ulicy Jasnej jest gospoda sportowa „Pod Kogutkiem”.
Piliśmy tam z Adamem Rzewuskim herbatę w towarzystwie kelnerów-olimpijczyków: Janusza Kusocińskiego, Jadzi Jędrzejewskiej, Marysi Kwaśniewskiej. [...]
Wkrótce ma nastąpić otwarcie baru dziennikarzy66.

Takie kawiarnie oferowały zarówno pracę artystom67, jak i rozrywkę gościom.
Aktorzy nie występowali już w teatrach, można było ich jednak spotkać w innych
miejscach, gdzie nie tylko pracowali jako kelnerzy, lecz nierzadko dawali także
występy. Niewątpliwie była to kolejna z metod przystosowania się do nowych
warunków — pomysłowa a przy tym intratna.
W okupacyjnych dziennikach inteligentów nie brakuje również wspomnień
o prywatnych spotkaniach, większych przyjęciach organizowanych przez znajomych, częstych wyjściach do lokali, na koncerty i spotkania np. o literaturze. Życie
w bibliotekach, kawiarniach i podczas prywatnych domowych spotkań było kontynuowane — w tym zakresie powrócono do zwyczajów sprzed wybuchu wojny. Prowadziło to czasami do paradoksalnych sytuacji, w których na zbyt intensywne życie
intelektualne zaczynano wręcz narzekać, czego przykładem komentarze m.in. Iwań68
skiej . Aktywność towarzyska i kulturalna była z pewnością jednym z mechani64

STRZEŻEK 2012, s. 81.
STRZEŻEK 2012, s. 81.
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DZIER 1979, s. 81.
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Więcej o sytuacji artystów podczas okupacji vide np.: MARCZAK-OBORSKI 1967; MAJEWSKI 2005; LACHOWICZ 1988; DZIĘBOWSKA 1972.
68
IWAŃSKA, GRALEWSKI 1990, s. 80: „Spotkałam tu [w bibliotece — M.D.] znajomych i muszę obok innych siedzieć. Czuję się skrępowana i bezsensownie zależna. Straciłam samotność wśród
ludzi, której potrzebuję jak wody i chleba. Na lewo ode mnie siedzi Władzio i czyta Kanta po niemiecku. Na prawo ode mnie siedzi Marysia i czyta Historię Filozofii księdza Pastuszki. Oboje są bardzo
poważni i robią pilne notatki. Ja siedzę w środku na przedłużeniu łączącej ich linii prostej i czytam
65
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zmów obronnych w warunkach codziennego zagrożenia, a zapewne również próbą
intensyfikacji życia; przedstawiciele inteligencji w większości mieli swoje własne
zajęcia związane z kulturą, a w sytuacji, w której każdego dnia można stracić życie,
wysiłek wkładany czy to w pisanie, czy przygotowywanie roli rośnie. Przejawem
życia kulturalnego, sposobem na rozrywkę i odskocznią od codzienności, a zarazem
próbą jej oswojenia — zapisania i przetworzenia, był oczywiście również sam proces
spisywania dzienników.
Powszechnym zjawiskiem były również wieczory autorskie, spotkania poświęcone konkretnym twórcom, tomikom poezji, wierszom. Wieczoru autorskiego
doczekał się Trzebiński, wcześniej uczestniczący m.in. w spotkaniu z Czesławem
Miłoszem. 2 czerwca 1942 wspomniał, że urządzono mu prawdziwy wieczór
autorski, na który przybyło aż piętnaście osób, co nie tylko zrobiło wrażenie na
nim samym, lecz także dowodziło, że większe zgromadzenia w celach kulturalno-towarzyskich się zdarzały i raczej pod względem organizacyjnym nie były niczym
69
wyjątkowym . W zapiskach Trzebińskiego można znaleźć informacje o urządzaniu
konkursów literackich. 23 czerwca 1942 autor przedstawił „sprawozdanie” z przebiegu takiego wydarzenia — pojawiło się dziewięciu poetów, dwóch jurorów i około
70
piętnastu osób w charakterze publiczności . Wydaje się, że było to grono dość
liczne, które zapewne nie obawiało się o swoje bezpieczeństwo — oswoiło strach
przed codziennością; wątpliwe bowiem, żeby konkurs był legalnym wydarzeniem.
Spotkania kulturalne odbywały się także w mniejszych gronach, w mieszkaniach. W takim spotkaniu 23 lutego 1941 uczestniczył Iwaszkiewicz: „Jestem
zresztą zaproszony na dość wczesną kolację do pewnej czarującej aktorki. Nie gra
71
ona teraz na scenie, ale za to kształci się w śpiewie. Ma nam śpiewać” . Później
opisuje, że zabawa się udała, był dobrze zaopatrzony stół, dużo alkoholu, skutkiem czego musiał udać się do domu mieszkającego bliżej znajomego, żeby zdążyć
przed godziną policyjną. Tym samym dochodzimy do kolejnej, bardzo w tym okresie popularnej rozrywki — alkoholu. Niemal w każdym tygodniu wspomina o nim
72
Rembek , skrupulatnie notując ceny (co ma też kontekst ekonomiczny). O spotkaniach, które niemal zawsze związane były ze spożyciem napojów procentowych
Chestertona, opartego dla wygody o wielki Dziennik Ustaw. Zdumienie moich bibliotecznych sąsiadów
było niebywałe. — ‹‹Cóż ty czytasz? Chestertona i Dziennik Ustaw? Dziennik Ustaw i Chestertona?››
— Nie odpowiedziałam nic. — ‹‹Cóż za bezsensowne lektury... ›› — mruknął Władzio i wrócił do Kanta. Czytam, a raczej przeżywam uczucie czytania, co jest czymś nieco innym. Przeżywam siebie na tle
dziejącego się dnia”. Niektórzy intensyfikację życia społecznego postrzegali nawet jako nadmierną.
TRZEBIŃSKI 2001, s. 66 (25 lutego 1942): „halina pisze wiersze, ma mi przeczytać jutro. marek ma
przyprowadzić mi jakiegoś poetę. czytelnia staje się niemożliwa. gada się i spotyka znajomych. nieraz
jest się zmęczonym i chciałoby się mieć tylko dwóch — trzech ludzi — przyjaciół”.
69
TRZEBIŃSKI 2001, s. 110–111.
70
TRZEBIŃSKI 2001, s. 126.
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IWASZKIEWICZ 2007, s. 176.
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REMBEK 2000.
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piszą m.in. Trzebiński, Iwaszkiewicz, Dąbrowska, Wertenstein czy Klukowski73.
Ten ostatni 2 grudnia 1943 stwierdził wręcz: „Poza tym — wódka, wódka i wódka.
Takiego nadużywania alkoholu nigdy przedtem nie było, nawet w pierwszych latach
wojny mniej pito niż teraz. Piją nie tylko w restauracjach, lecz wszędzie, gdzie
74
się da” . Zdaje się, że alkohol pełnił funkcję okupacyjnej szczepionki — sposobu na
75
ucieczkę od codzienności, a zarazem rozrywki . W domu Iwaszkiewicza odbywały
76
się też częste spotkania na brydża, o czym kilkakrotnie wspomina Wertenstein .
O innym rodzaju osobliwej odskoczni pisał Wyszyński: „Był u mnie Strzałkowski
i m.in. opowiadał, że na jakimś seansie spirytystycznym otrzymano na pytanie, kiedy
się skończy wojna, odpowiedź, że 28/XI będzie zawieszenie broni, a 15/I będzie
77
podpisany pokój” . Znane i popularne przed wojną seanse spirytystyczne w czasie
okupacji nabrały nowego znaczenia; znana zabawa pozwalała oswoić nową codzienność, a przewidywanie w jej ramach przyszłości pomagało przetrwać kolejne dni
i miesiące — poczucie, że istnieje przewidziana data zakończenia konfliktu wprowadzało pewnego rodzaju stałą.
Nie ustały również wszelkiego rodzaju uroczystości rodzinno-przyjacielskie.
O imieninach znajomej, które wypadły w Zielone Świątki, wspomina Wyszyński,
78
odnotowując, że zaproszeni spędzili czas w ogródku przy letniej pogodzie . Jednym z najważniejszych wydarzeń w towarzystwie warszawskim był zapewne ślub
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Barbary Drapczyńskiej, opisany przez jednego
z gości — Iwaszkiewicza, który zauważył przy tym, że śluby są wydarzeniem dość
79
popularnym; równie częste miały być też chrzciny . Większości inteligencji udało
się zachować ciągłość świętowania i nawet jeśli na co dzień brakowało pewnych
produktów, to dni świąteczne obchodzono bardzo uroczyście. Starano się utrzymać
tradycję dawania prezentów, nie brakowało też wtedy ani alkoholu, ani jedzenia.
80
O świątecznych podarkach pisał m.in. Wyrzykowski . Kontynuowanie tradycji
świąt — od chrzcin, przez imieniny, po Boże Narodzenie, wydaje się próbą wprowadzania codzienności przedwojennej do realiów okupacji. Tym samym — raz jeszcze
— jest to świadectwo oswojenia nowych czasów poprzez wprowadzenie do nich
elementów z dawnych lat; przyjęcie znanego do nowego — nieznanego, czy zwyczajnie — kontynuacja.
Kolejnym ważnym elementem, który wskazuje na oswojenie okupacji, a nawet
szukanie „wolnych przestrzeni” na zniewolonym terytorium, jest mobilność autorów
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O roli alkoholu podczas okupacji vide BURYŁA 2006, s. 205–230.
KLUKOWSKI 2015, s. 240.
Więcej vide KOCHANOWSKI 2015, s. 795–796; JANICKI 2012.
WERTENSTEIN 1999, s. 21, 23, 29, 45, 60, 122.
WYSZYŃSKI 2007, s. 420.
WYSZYŃSKI 2007, s. 120.
IWASZKIEWICZ 2007, s. 197–198.
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dzienników. Intensywne życie towarzyskie podczas okupacji prowadził Czekajewski, z tym że to najczęściej do niego przyjeżdżali znajomi. Da się wręcz zauważyć, że duża część czynionych przez niego wpisów zawiera informacje o kolejnych
gościach, którzy odwiedzają jego dom, nie tylko z okazji świąt, lecz także czysto
przypadkowo. Mogło to oczywiście wynikać choćby z miejsca zamieszkania —
Częstochowy i niewielkiej odległości jego lokum od świętego miejsca katolickiej
81
większości Polaków — klasztoru na Jasnej Górze . Podróżował zresztą również
sam Czekajewski, np. do Radomska czy Kłomic w powiecie częstochowskim (co
prawda w 1944 r. miał już problemy z takimi eskapadami, ale w poprzednich latach
nie stanowiły one poważniejszego wyzwania). Kontrole niemieckie czy niepewność
losu zostały zatem na tyle oswojone, że podróż nie jawiła się jako coś niebezpiecznego, a chęć wyjazdu, poznania nowych miejsc lub odwiedzenia tych już znanych
czy po prostu odpoczynku w innym mieście pozwoliła przemóc obawy. Zdarzało się
też oczywiście, że mobilność była w jakiś sposób wymuszana, co nie oznacza, że
wyłącznie uciążliwa. Na przykład Wertenstein mieszkał pod Milanówkiem i wraz
z rodziną często bywał w Warszawie — zarówno w celach praktycznych, jak i towa82
rzyskich. O przyjemności płynącej z krótkiej wyprawy pisze Arnold Szyfman :
Ostatnio przeżyliśmy kilkadziesiąt radosnych godzin. Wybraliśmy się mianowicie do sąsiadów, do Grodkowic za Wisłę. Przejazd promem przez Wisłę, jazda
w piękny wrześniowy dzień przez lasy niepołomskie, nagrzane słońcem i pachnące
żywicą, naoczne stwierdzenie, że tartak w Kłaju jest spalony i nie funkcjonuje —
wszystko to napawało nas radością i było przyjemnym odprężeniem dla znużonych
nerwów83.

Poza odwiedzinami u znajomych w innych miastach podczas okupacji podróżowano też zwyczajnie dla rozrywki czy wypoczynku. Na taką wprawę wybrali się
Iwaszkiewicz i Jerzy Andrzejewski. 7 października 1940 popłynęli do Kazimierza
84
nad Wisłą. Iwaszkiewicz opisuje tę wyprawę jako egzotyczną, niesamowitą . Na
swojej drodze w Dęblinie natrafili na patrol, który dokonał rewizji ich statku, nie81

CZEKAJEWSKI 2006, s. 76: „W niedzielę po południu niepodziewanie złożyli nam wizytę małżeństwo Taszyccy z Warszawy wraz z ciocią Mielczarkową z Radomska. Młoda Taszycka będąc przed
niedalekim rozwiązaniem, zapragnęła złożyć hołd Jasnogórskiej Pani i wyprosić sobie szczęśliwe wydanie na świat pierwszego potomka”.
82
Arnold Szyfman (1882–1967) — polski reżyser, dramaturg, krytyk teatralny, twórca Teatru Polskiego w Warszawie. Pochodził z rodziny żydowskiej, podczas okupacji ukrywał się pod przybranym
nazwiskiem.
83
SZYFMAN 1988, s. 220.
84
IWASZKIEWICZ 2007, s. 171–172: „Płynęliśmy przeszło dwadzieścia cztery godziny, jak Jerzy
mówi «okrętem». Nic bardziej egzotycznego od tej podróży. [...] Płynie się jak przez jakąś pustynię, do
tego stopnia wszystko jest odsunięte od rzeki. [...] Wypłynęliśmy w czas cudownej jesiennej pogody,
o południu Miłoszowie nas odprowadzali, aby zobaczyć, jak to się podróżuje. Podróż jest teraz czymś
tak egzotycznym, wyjechać z Warszawy wydaje się rzeczą niemożliwa; co prawda z pewnym trudem
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mniej wzmianka ta nie zakłóca ciągu pozytywnego opisu wycieczki. Ta podróż —
jak zauważa sam autor — była formą odpoczynku od warszawskiej codzienności
okupacyjnej.
Na wycieczki wybierał się też m.in. Wyrzykowski, np. 4 listopada 1941 pojechał
85
do Skolimowa , również żeby odpocząć od codzienności warszawskiej. Podobne
86
wypady organizowały Dąbrowska (głównie dzięki wsparciu znajomych ze „Społem”) i Nałkowska. Osobliwy kierunek obierał Klukowski — na urlop jeździł do
87
Warszawy . Nie były to jednak typowe podróże, w Warszawie szukał on rozrywek
i odskoczni od powszednich zajęć, ale w aktywnej umysłowo formie, jak sam odnotował 4 sierpnia 1942: „Urlop spędziłem w Warszawie. Odetchnąłem tam w zupełnie
innej atmosferze. Zetknąłem się z ludźmi ze świata intelektualnego, których wojna
i warunki dzisiejszego życia nie załamały, którzy pracują umysłowo, oddają się
88
swoim zainteresowaniom [...]. Kapitalnie odświeżyłem się duchowo” .
Rozrywką, która pojawia się prawie we wszystkich analizowanych dziennikach,
jest oczywiście lektura. Czytanie książek, pisanie o nich i dyskutowanie ze znajomymi o przeczytanych pozycjach zajmuje w zapiskach sporo miejsca. Były to niewątpliwie jedne z najważniejszych kulturalnych rozrywek okupacji, niezależnie od
89
czasu i miejsca (nawet podczas kampanii wrześniowej ). Nad wyborem swoich lektur 12 października 1941 rozmyślał Iwaszkiewicz. W 1939 r. czytał przede wszystkim Pana Tadeusza (ku pokrzepieniu serc?, z sentymentu?, z chęci oderwania się od
ponurej rzeczywistości?), a w styczniu 1940 r. zaczął szczegółowo studiować dość
osobliwy tekst, bo Baśnie tysiąca i jednej nocy. Kolejne pozycje to już klasyczne
dzieła literatury światowej, m.in. Flaubert, Stendhal, Dostojewski, Czechow, Balzak,
90
jak również międzywojenne powieści Nałkowskiej .
Rozmowy o literaturze dawały Dąbrowskiej pewnego rodzaju komfort niepamiętania o codzienności, tworzyły wolną przestrzeń. 26 lutego 1943 r. zanotowała,
że rozmowa o Annie Kareninie była sposobem na zapomnienie o szarej, smutnej

i przymusem zdecydowaliśmy się na ten wyjazd. Ale trzeba to było zrobić po prostu, aby oderwać się
trochę od koszmarnego życia”.
85
WYRZYKOWSKI 1995, s. 53.
86
DĄBROWSKA 1988, s. 377. Na przykład w kwietniu 1942 r. wyjeżdża do Częstochowy na
Zjazd Kooperatyw eksterytorialnych.
87
KLUKOWSKI 2015, s. 181–182: „Ogólne wrażenie Warszawa sprawiła nieco inne niż w zeszłym roku. Oko oswoiło się trochę z ruinami, daje się zauważyć wyraźne ożywienie handlu, przybyło
sporo nowych sklepów. Artykułów spożywczych wszędzie dużo i można wszystko dostać, trzeba tylko
mieć pieniądze, bo ceny są bardzo wysokie. Tak samo drogie są ubrania i obuwie, których zresztą na
wystawach sklepowych nawet nie widać. Inne rzeczy natomiast są stosunkowo tanie, na przykład rozmaite szkła, kryształy, drobiazgi damskie, jakieś broszki, wisiorki, bransoletki, torebki. Książki są
znacznie droższe niż w zeszłym roku”.
88
KLUKOWSKI 2015, s. 292.
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Cf. KLUKOWSKI 2015, s.47.
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codzienności91. Podobnie konstatuje Nałkowska 13 stycznia 1941: „Rozmowa
gładka i zajmująca o towianizmie, Mickiewiczu — jakby nie było wojny i nieszczę92
ścia” . Co naturalne dla inteligencji lektura czy rozmowa o niej przywoływała na
myśl dawne czasy, bez wojny, okupacji, terroru — stanowiła lekarstwo na nieprzyjazną rzeczywistość. Była też — jak zauważa Nałkowska — formą „ciągłości życia
93
w zachwianej rzeczywistości” .
Osobliwie wygląda wpis Witolda Kuli, który 6 maja 1941 zastanawiał się, na
co wydawać nadwyżkę pieniędzy — na jedzenie czy na książki. Po chwili decy94
duje, że jedzenie i tak trudno kupić, więc wybierze literaturę . Jest to o tyle zaskakujące, o ile spojrzy się na realia tamtych czasów — brakowało żywności, ludzie
uprawiali własne przydomowe ogródki. Zakup książek może się więc początkowo
wydawać zachowaniem ekstrawaganckim, niemniej tłumaczenie Kuli jest w jakiś
sposób logiczne — książki z pewnością łatwiej było dostać niż jedzenie, szczególnie
że w podziemiu wychodziła nowa literatura, a więc wciąż jej przybywało. Zresztą
książka mogła się okazać pewnego rodzaju inwestycją. Podobnie jak Kula myślał
Wyrzykowski, który 22 stycznia 1942 zrelacjonował następującą sytuację: „Poszedłem z Żunią do księgarni na Mazowiecką i tu znalazłem Pismo Święte z ilustracjami
Dorégo. Zapaliłem się niezmiennie i pomimo olbrzymiej sumy — dwieście złotych
95
— kupiłem. Trudno, trzeba będzie oszczędzać na obiadach, a dobrze to mieć” .
Miłośnikowi literatury zachowanie takie wydaje się pewnie nawet zrozumiałe,
niemniej, biorąc pod uwagę realia okupacji, można uznać je za lekkomyślne i nieodpowiedzialne. Niemniej dowodzi ono, że codzienne trudności nie wpływały na
zachowanie Wyrzykowskiego, zdążył on oswoić rzeczywistość, rozumiał, że będzie
musiał ograniczyć inne wydatki, ale najwyraźniej uznał, że nie zagrozi to jego życiu.
Badane dzienniki wyróżniają się pojawiającymi się w nich licznymi wątkami
związanymi w różny sposób z kulturą. Jako elitarna grupa społeczna inteligencja
nawet podczas okupacji nie zapomniała o tym ważnym aspekcie swojego życia. Nierzadko same notatki dotyczące codzienności ubierane są w literacką formę — co
zapewne pomaga artystom oswoić nową codzienność, wpasować ją w znany sobie
świat literatury. Iwaszkiewicz np. tak opisuje warszawskie ulice: „W tej chwili słyszałem bijące serce Warszawy i mimo woli ociągałem się wśród ludzi, aby jeszcze trochę pobyć z nimi i razem z nimi odczuwać ten miejski letni wieczór. Gwar
panował i rozruch, a każdy był tak sobą i swoimi troskami zajęty, że mimo woli
96
odczuwało się samotność zagubionego w tłumie” . Z jednej strony widoczna jest
więc chęć przebywania w tłumie, na warszawskich ulicach, żeby nie być samemu; na
91
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ulicach, które były jednak w tym czasie dość niebezpiecznym miejscem. Z drugiej
strony okazuje się, że poeta pośród tłumu czuje się sam. Co ciekawe wpis nie zawiera
żadnych przesłanek, które świadczyłyby o tym, że właśnie trwa wojna, terror. Oczywiście może to wynikać z artystycznej konwencji wpisu, został on bowiem zmieniony na opowiadanie Ikar — stąd zapewne jego literackość. Podobny zabieg można
dostrzec w jednym z popularniejszych opowiadań z tamtych czasów — Pożegnaniu
z Marią Tadeusza Borowskiego. Poetyzacja rzeczywistości, a zwłaszcza związku
Tadka i Marii, pozwala do pewnego stopnia na odcięcie się od realiów. Autor-narrator ucieka w świat wykreowanej onirycznej wizji literackiej, żeby nie musieć pamiętać o terrorze, strachu, brutalnej rzeczywistości.
Przyzwyczajenie Iwaszkiewicza do nasilonego terroru widać też w przedstawionym przez niego opisie egzekucji, o której opowiedziała mu znajoma. Brzmi on tragicznie, autor kwituje jednak całe zajście jednym, dość osobliwym stwierdzeniem:
97
„Scena dla przyszłego Goi” . I znów widać, że na okrucieństwo okupacji patrzy jak
twórca, szuka porównań do znanych sobie motywów, wcześniej do obrazu przedstawiającego upadek Ikara, teraz — do stylistyki Goi.
Całkowicie nowym elementem codzienności była godzina policyjna, której ramy
98
czasowe, uzależnione od różnych czynników, zmieniały się w czasie okupacji . Jak
można jednak wywnioskować z badanych zapisków, była to szykana, do której dość
łatwo się przyzwyczajano. Narzucone przez okupantów regulacje zostały przyjęte, co
wynikało z racjonalnej konstatacji, że jeżeli okupowani dostosują się do zaleceń, to okupanci nie będą wyciągać konsekwencji, złamanie przepisów miało być zaś karane (i było,
co tym bardziej odstraszało od ich ignorowania). O akceptacji tej obopólnej umowy
świadczyć może chociażby jeden z wpisów Wyrzykowskiego z 25 grudnia 1941:
Na godzinę siedemnastą poszedłem z wizytą do pani Marii Dąbrowskiej, posiedziałem tam godzinkę i potem do Kazika Gołaszewskiego. Zebrało się tam kilka osób,
wszystko znajomi, i zaczęło się małe pijaństwo. [...] Humor mam świetny, śpiewam, mówię wiersze, bawię się doskonale wraz z całym towarzystwem. Minęła
dawno godzina policyjna i trzeba zostać na noc. [...] Znów się znalazł jakiś alkohol
99
i czytając Norwida siedzieliśmy długo w noc .

Nie jest to jedyny taki wpis Wyrzykowskiego, a wymieniane przez niego osoby
to kolejni przedstawiciele inteligencji, nierzadko jak sam autor — artyści.
Próba powrotu do normalnego (w specyficznych jednak okolicznościach) trybu
życia wiązała się również z uruchomianiem kursów uniwersyteckich, prowadzeniem
wykładów, uczęszczaniem na seminaria. Zamykanie się w ścianach prywatnych
mieszkań i dyskusja o zdawałoby się zupełnie nieprzystających do rzeczywistości
rzeczach (np. o wersyfikacji, filozofii, etyce) były jednym ze sposobów ucieczki od
97
98
99

IWASZKIEWICZ 2007, s. 242.
Vide SZAROTA 1995, s. 98–107.
WYRZYKOWSKI 1995, s. 60.
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rzeczywistości, a zarazem próbą jej oswojenia — powrotu do codziennego, normalnego toku zajęć, w tym wypadku — do wyższej edukacji. Iwaszkiewicz 20 stycznia 1942 wspomina swój pierwszy wykład dla młodzieży skupionej wokół pisma
„Płomienie”, zauważając: „tak strasznie jest trudno mówić o poezji. Jeszcze w tych
warunkach, gdzie mimo woli mówienie o poezji jest odrywaniem się całkowitym
100
od życia” . Pytanie, czy jest to oderwanie czy akceptacja nowej sytuacji w takim
stopniu, że można kontynuować codzienne sprawy. Również nauczycielka szkolna
— Reizer, która podczas wojny znalazła się we wsi Albigowa i do swoich zadań
powróciła dość szybko, sama zauważyła, że mimo terroru, niepewności, lęku o swoje
101
życie ludzie cały czas myślą o przyszłości swoich dzieci .
Jak widać, życie podczas okupacji nie składało się tylko z terroru, strachu czy
innych negatywnych emocji. Nawet jeżeli się one pojawiały, autorzy analizowanych
dzienników potrafili je oswoić z pomocą różnego rodzaju rozrywek, elementów
życia kulturalnego. Można na to patrzeć jak na ucieczkę przed rzeczywistością, ale
równie dobrą interpretacją wydaje się właśnie próba oswojenia okupacji — skoro się
przywykło do nowej sytuacji, naturalnym będzie próba odbudowy dawnego stylu
życia. Kontynuacja życia towarzyskiego i kulturalnego, szczególnie ważnych dla
inteligencji, była wyrazem powrotu do pewnego rodzaju normalności, a jednocześnie świadectwem oswojenia okupacji.
*

Polska inteligencja zamieszkała na terytorium Generalnego Gubernatorstwa, reprezentowana w dziennikach przytaczanych w niniejszym artykule, stanowi przykład
grupy, która w trakcie okupacji musiała przyzwyczaić się do kolejnych elementów
nowej rzeczywistości, co w większości wypadków skutecznie zrobiła. Proces oswajania poszczególnych aspektów codzienności — łapanek, egzekucji, głodowych racji
żywnościowych, wywózek, godziny policyjnej, problemów z pracą, nowego prawa
i podziału administracyjnego etc. — zachodził w miarę upływu czasu, autorzy adaptowali się do kolejnych sytuacji, a nawet szukali swoistych „wolnych przestrzeni”.
Rozrywka, utrzymywanie kontaktów ze znajomymi, praca intelektualna czy spisywanie dzienników pozwalało na chwilowe przywrócenie zwyczajów sprzed wojny,
a tym samym dawało poczucie ciągłości. Dla tej grupy społecznej szczególnie ważne
okazało się życie kulturalne, co zdecydowanie widać w dziennikach od samego
początku wojny — nawet w trakcie kampanii wrześniowej. Utrzymanie sprawności
umysłowej, kontaktów towarzyskich — jak się okazało, niezwykle ważnych do przetrwania okupacji — w pewnym zakresie powrót do dotychczasowych zajęć (granie
podczas nielegalnych przedstawień, pisanie książek, prowadzenie notatek do badań
naukowych etc.) sprawiły, że aktywności inteligencji stanowią ciekawe źródło badań
procesu oswajania okupacji właśnie z punktu widzenia kultury.
100
101
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Continuing life by polish inteligentsia as a way of adjusting to the occupation.
Reconnaissance
The article is an attempt to delineate the process of adjusting and finally: adjust to the particular
elements of new reality with special regard to the field of life which is the cultural life, based on
the diaries of Polish intelligentsia from the General Government area. The German occupation
last approximately — depending on the territory — seven years, during that period of time
Polish people had to adjust to the new conditions of everyday life, which in the beginning
might seemed difficult or even — extreme. Nevertheless, even the extreme circumstances
did not restrain an intelligentsia’s attempt to restore the life which get cut short or a search
of peculiar open spaces which would allow them temporary reversion to the habits from
before the September 1939. The intelligentsia’s diaries appear — once again — a valuable
resource for the social history researches, which allows to discover particular regularities
and that is the aim of the article. Interpretation of fragments with regard to the whole diaries
and the background knowledge allows the new perception of German occupation.
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„Wolne miasto?”. Nieco inne spojrzenie na Zakopane
Władysława Gomułki, 1956–1970*
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Pomysł spojrzenia na Zakopane jako na swoistą „wolną przestrzeń” rodził się stopniowo w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Punktem wyjścia był znaleziony w warszawskim Archiwum Akt Nowych raport kierowanej przez Wiesława Mysłka grupy
partyjnych ekspertów wysłanych z Warszawy do Zakopanego wiosną 1972 r., zawierający znamienne konkluzje: „Państwo w Zakopanem zostało postawione w sytuacji
gorszej niż w kapitalizmie, bowiem zostało zepchnięte na pozycje nawet nie nocnego
stróża, ale bezpłatnego dróżnika i zamiatacza ulic”, miejscowa prywatna inicjatywa
uzyskała zaś według stołecznych specjalistów „taki stopień autonomii, którego nie
1
posiadają żadne inne instytucje w kraju” .
W miarę pełna odpowiedź na pytanie o powody i konteksty tak zaskakujących tez
wymagałaby wyjścia od analizy ogólnych uwarunkowań funkcjonowania społeczeństw
2
(wysoko)górskich , ich porównania z podhalańsko-zakopiańską specyfiką regionalną,
3
w tym mitologią , oraz rozważenia uwarunkowań historycznych, geograficznych,
4
społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych i modernizacyjnych . Nale-

* Artykuł powstał w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu UMO-2014/15G/HS3/04344 „«Wolne przestrzenie». Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między
adaptacją a eksperymentami”.
1
KOCHANOWSKI 2007, s. 86, 89. Tekst dostępny: http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_
Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n1/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n1-s71-96/Przeglad_
Historyczny-r2007-t98-n1-s71-96.pdf
2
DEBARBIEUX, RUDAZ 2015; JENTSCH 1977; FUNNEL, PARISH 2001; GRÖTZBACH 1982.
3
ROSZKOWSKI 1995; KROH 2002; HODÓRA 2002.
4
Doskonałą podstawą do zrozumienia specyfiki geograficznej, społecznej i ekonomicznej Podhala
jest LESZCZYCKI 1938. Cf. RUCIŃSKI 1981; RAFACZ 1935; o samym Zakopanem traktuje tylko
jedna, mocno już przestarzała praca zbiorowa: DUTKOWA 1991.
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żałoby prześledzić zarówno stosunek lokalnego społeczeństwa do szeroko rozumianych państwa i prawa, funkcjonowanie miejscowych sieci społecznych i klientalnych,
jak i skomplikowane relacje politycznego i gospodarczego Centrum z podhalańskimi
Peryferiami. W oczywisty sposób uwzględnienie tych wszystkich wątków w artykule jest niemożliwe, zdecydowano się więc na ograniczenie zarówno czasowe, jak
i tematyczne do lat 1956–1970, decydujących w niemałej mierze także dla obecnego
krajobrazu Zakopanego, oraz przede wszystkim do zagadnień związanych z turystyką
i czasem wolnym, w których pod Giewontem jak nigdzie indziej w Polsce kumulowały
się praktycznie wszystkie wspomniane powyżej zjawiska.
*

Grafika opublikowana w 1975 r.5 nie jest może specjalnie udana, ale doskonale ilustruje procesy zachodzące w Zakopanem w nieco przedłużonej dekadzie lat sześćdziesiątych. Chociaż Tatry wyglądają na niej jak Góry Świętokrzyskie, to wykres
pokazujący liczbę gości odwiedzających je (i Zakopane) przypomina Himalaje —
trzykrotny wzrost w ciągu zaledwie dekady był zjawiskiem wyjątkowym. Nic też
dziwnego, że od końca lat pięćdziesiątych w dyskursie publicznym systematycznie
6
pojawiało się pytanie: „Gdzie się to wszystko mieści?” . Było ono o tyle zasadne,
że od końca lat pięćdziesiątych do początku siedemdziesiątych liczba łóżek w (oficjalnych) hotelach i pensjonatach praktycznie się nie zwiększyła. Poniżej próba
odpowiedzi.

5
6

KWIATKOWSKI 1975.
[Październik] 1959.
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POWOJENNE ANTECEDENCJE: 1945–1956

Zarówno w niezniszczonym Zakopanem, jak i w okolicznych turystycznych wsiach,
np. Bukowinie, Poroninie czy Kościelisku, pensjonaty i góralskie domy od razu
po wojnie zaczęły przyjmować gości, których liczba szybko osiągnęła, a następnie przewyższyła poziom przedwojenny. Błyskawicznie zaczęto odbudowywać
prywatną infrastrukturę turystyczną. W latach 1946–1947 zarejestrowanych było
w Zakopanem ponad 250 większych przedsiębiorstw, wydano ok. 700 koncesji
na handel i usługi, działały m.in. Kongregacja Kupiecka, Zrzeszenie Prywatnych
Właścicieli Nieruchomości, Zrzeszenie Przemysłu Gastronomicznego, Zrzeszenie
7
Przemysłu Gospodniego, Korporacja Dorożkarzy . Cechą charakterystyczną zakopiańskiego rynku turystycznego było jednak niezwykłe rozdrobnienie, a „domy,
wille, parcele, pensjonaty, sklepy, warsztaty rzemieślnicze i wytwórcze oraz ponad
1500 drobnotowarowych gospodarstw rolnych, leżących w granicach administracyjnych miasta, czyli prawie 100% ziemi i nieruchomości w mieście znajdowało
8
się w rękach licznych posiadaczy” . Dla tych tradycyjnych podhalańsko-zakopiańskich aktorów społecznych, decydujących o obrazie i funkcjach miasta, powojenne porządki były zagrożeniem, nie ukrywali więc nieufności, czasami wrogości
wobec nowych władz.
Konfrontacja była nieunikniona, choć jej przebieg i konteksty nie były bynajmniej jednoznaczne. Z jednej strony nacjonalizacja sklepów czy warsztatów była
pochodną prowadzonej od 1947 r. w całym kraju „bitwy o handel”, z drugiej — decydująca dla Zakopanego miała być zainicjowana w 1948 r. zcentralizowana polityka
9
wypoczynku dla „szerokich mas” z powołanym na początku 1949 r. Funduszem
Wczasów Pracowniczych (dalej: FWP), mającym gwarantować „każdemu pracownikowi spędzenie należnego im urlopu w doskonałych warunkach wypoczynkowych
10
w Zakopanem” . Było to możliwe nie dzięki inwestycjom, a odebraniu pensjonatów
i hoteli ich właścicielom. Już w pierwszym roku działalności tzw. wczasów pracowniczych przejęto 29 „prywatnych ongiś pensjonatów”, w 1949 FWP kontrolował ich
już 39, a w końcu 1950 — 49 w Zakopanem, jeden w Kościelisku i cztery w Bukowi11
nie . Również nowe elity szybko pokochały tatrzański kurort i początkowo nie przeszkadzały im wręcz prowokacyjnie brzmiące nazwy kwater. I tak np. na początku
1946 r. Ministerstwo Administracji Publicznej zapraszało swoich urzędników do
12
odpoczynku w ponownie otwartym pensjonacie „Lwowianka” . Szybko też władze

7

AN Kr OS, MRN Z, 32/42/489, k. 2, 6.
MT, AR/NO/765, Z. Lutrosiński, Rozwój społeczno-polityczny, administracyjny i gospodarczy
Zakopanego 1945–1978.
9
Więcej: SOWIŃSKI 2005.
10
MT, AR/NO/94, A. Zys, Wartości lecznicze i wypoczynkowe Zakopanego, 12 XII 1951.
11
MT, AR/NO/94, A. Zys, Wartości lecznicze i wypoczynkowe Zakopanego, 12 XII 1951.
12
AAN, GPPLP, 66, k. 41.
8
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partyjne, ministerstwa, bezpieczeństwo oraz wojsko przejęły najlepsze zakopiańskie
hotele i pensjonaty.
Przeprowadzona już na początku lat pięćdziesiątych analiza struktury zawodowej gości zakopiańskiego FWP pokazała jak szybko i jak daleko rzeczywistość
odpłynęła od szczytnych, egalitarnych założeń — 65% osób korzystających z wczasów stanowili pracownicy umysłowi, a tylko 35% fizyczni.
Myliłby się ten — zauważano w raporcie RWE z 1954 r. — który by sądził, że
Zakopane jest stolicą „wczasów” Polski Ludowej. Reżym, który szeroko reklamuje instytucję tzw. wczasów robotniczych, troskliwie czuwa nad tym, aby wczasy
te, istotnie dostępne dla pewnej kategorii robotników, odbywały się we właściwym miejscu. W Szczawnicy, Suchej, Wiśle, Cieplicach Śl[ąskich], Tkaczach13,
Bystrzycy, nawet w Żegiestowie i w Krynicy — tak, w Zakopanem — nie! Formalnie nie ma oczywiście żadnych zakazów sprzeciwiających się „wczasom” w Zakopanem. Jednakże tak się dziwnie składa, że dla starających się wyjechać właśnie do
Zakopanego robotników, nigdy nie można tam znaleźć miejsca14.

W okresach najbardziej atrakcyjnych — od grudnia do końca lutego, w okolicach świąt wielkanocnych i w miesiącach letnich — w Zakopanem zatrzymywała się
praktycznie cała elita partyjno-rządowa, działacze związkowi, wojskowi, funkcjonariusze MO i bezpieczeństwa, nie licząc ludzi kultury, studentów czy jeszcze nie do
końca spauperyzowanych mieszczan.
Symbolizuje to, w jakim stopniu dziurawa była pokrywająca Zakopane stalinowska powłoka i jak silne były czynniki odpornościowe. Choć pensjonaty objęto przymusowym zarządem i oddano FWP albo (te lepsze) „Orbisowi”, to dawni właściciele
pozostali zazwyczaj na miejscu, często jako zarządcy, po cichu prowadząc własną
politykę „wypoczynkową”. Na przykład spośród 15 pensjonatów będących jeszcze na
początku lat sześćdziesiątych we władaniu „Orbisu”, w 12 kierownikami byli dawni
15
właściciele . Skoro prawie wszystkie pensjonaty i hotele stanowiły tzw. bazę zamkniętą
(do „otwartej” należały — teoretycznie — schroniska lub hotele PTTK, ale dostanie
w nich pokoju czy nawet łóżka graniczyło z cudem), „niezorganizowani” przyjezdni
musieli zazwyczaj szukać kwater w domach prywatnych, zarówno w samym Zakopanem, jak w sąsiednich miejscowościach, poza wszelkimi regulacjami, także finansowymi. Często byli tzw. stałymi gośćmi, przyjeżdżającymi jeszcze przed wojną, co
stanowiło formę gwarancji bezpieczeństwa dla obu stron. Za działania bardziej spontaniczne nie groziło jednak wiele, a nieformalny rynek usług turystycznych, rządzący
się własnymi prawami i skutecznie wykorzystujący przewagę popytu nad podażą, był
13

Obecnie Mýtiny w Czechach, w latach 1945–1958 w Polsce, między czeskim Harrachovem
a Szklarską Porębą. Na podstawie umowy z 10 października 1958 miejscowość została przekazana Czechosłowacji w zamian za obszar o podobnej powierzchni.
14
OSA B, DK, 1221/54, Zakopane — the St. Moritz of the Polish Communist Party, 11 II 1954, http://
storage.osaarchivum.org/low/06/4d/064d57cc-1ed8-4859-936b-a4d78ea07fb1_l.pdf (dostęp: 27 II 2018).
15
AAN, GKKFiT, 8/346, „Orbis”, protokół kontroli, 20 III 1962, k. 93–94.
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po cichu akceptowany przez władze wbrew teoretycznie rygorystycznym przepisom
16
meldunkowym . Z drugiej strony, mimo że była to forma niedotowana przez państwo
— odwrotnie niż w przypadku pensjonatów FWP czy domów „branżowych” — to
często oferowała lepsze, a na pewno bardziej intymne warunki.
Charakterystyczne, że w materiałach stalinowskiego Urzędu Bezpieczeństwa,
mającego w Zakopanem rozbudowaną strukturę, kwestia nieformalnego podnajmowania kwater „zwykłym” gościom jest praktycznie niezauważalna. Zagrożenie stanowili pogrobowcy podziemia niepodległościowego, miejscowi Słowacy,
osoby utrzymujące kontakty z zagranicą, a zwłaszcza Kościół posiadający pod
Tatrami wyjątkowo mocny przyczółek. Niższy niż w pozostałych częściach kraju
był współczynnik kolektywizacji, najwyższy natomiast — ziemi utrzymanej
17
w rękach prywatnych . Mało skuteczna okazała się także podjęta na Podhalu
ofensywa ideologiczna.
Mieszkańcy Zakopanego i jego okolic — komentowano w 1954 r. w londyńskim
„Dzienniku Polskim” — zupełnie niedwuznacznie ignorują nowy porządek. Gazda
chce dalej być gazdą, a nie jakimś „obywatelem”. Przybysz z nizin nie zyska sobie
życzliwości pytaniem o drogę do Muzeum Lenina w Poroninie. Wiadomo, że
w Poroninie, na Harendzie żył i został pochowany gazda Jan Kasprowicz, wiadomo, że w Poroninie przebywał komendant Piłsudski, ale jakiś tam Lenin? Ani
gazda, ani gość18.

Można zaryzykować tezę, że tak jak wbrew wszelkim planom i wyobrażeniom
powojennych teoretyków tradycyjne wartości inteligenckie i mieszczańskie zostały
zaabsorbowane także przez grupy z awansu społecznego, podobnie Zakopane stało
się tyglem, w którym skutecznie wymieszano „stare” z „nowym”. Odsetek dawnych,
zahibernowanych elit był tam zapewne nie mniejszy niż w Krakowie (do tego były
one skutecznie wspierane przez przyjezdnych), nic też dziwnego, że skala akceptacji
dla mieszczańskich, zwłaszcza konsumpcyjnych wzorców była nieraz zaskakująca
19
dla przybyszy z Zachodu .
ODWILŻ 1956–1958: „SAMOSTANOWIĆ I ZARABIAĆ”

Cezury nie są bynajmniej pomyłką, można bowiem założyć, że w Zakopanem
odwilż trwała ponad rok dłużej i zakończyła się w końcu 1958 prawie jednoczesnym odwołaniem wyniesionych do władzy przez Październik i reprezentujących
krańcowo różne koncepcje rozwoju miasta bezpartyjnego przewodniczącego PMRN
16

LOHMANN 1960; HIM, P-051, 05612/53, Zakopane: Rest center for the Proletariat, 29 V 1953.
GÓRZ 1994, s. 144.
18
W Zakopanem 1954.
19
OSA B, DK, 4701/56, A trip to Zakopane, 5 V 1956, http://storage.osaarchivum.org/low/6e/
c1/6ec14cd6-9558-4719-8b85-e0c9decc4629_l.pdf, (dostęp: 28 II 2018).
17
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Wiktora Pękały oraz szefa zakopiańskiej partii, Kazimierza Moździerza. Te dwa lata
miały dla Zakopanego znaczenie fundamentalne, by nie rzec — fundacyjne. Nigdy
wcześniej w tak krótkim czasie nie dostało ono tak dużego zastrzyku finansowego,
pochodzącego zarówno z kasy publicznej, jak i z prywatnych portfeli. W tym czasie
radykalnie zmieniła się jego przestrzeń symboliczna i kulturowa oraz urbanistyczno-architektoniczna, a ukształtowane wtedy podejście do ekonomii (i pieniędzy), państwa, polityki i prawa oraz zawiązane sieci społeczne funkcjonowały przynajmniej
do końca epoki gomułkowskiej.
Nie brakowało w Zakopanem grup liczących na zmiany: właściciele pensjonatów mieli nadzieję na ich odzyskanie, prywatni kupcy i restauratorzy pragnęli
wykorzystać zaczynający się turystyczny boom, górale chcieli sprawiedliwych cen
za zabieraną im ziemię. Nie ulega bowiem wątpliwości, że dużej części (mniej prominentnych) uczestników zakopiańskiej „Rewolucji Październikowej” przyświecały
20
dwa podstawowe hasła — SAMOSTANOWIĆ i ZARABIAĆ . Lepiej odczytywał to Pękała, który w odróżnieniu od partyjnego konkurenta mógł sobie pozwolić
na myślenie kategoriami nie przede wszystkim ideologicznymi, lecz społecznymi
i ekonomicznymi. Zdawał też sobie sprawę, że w pierwszej kolejności musi spłacić długi nie tyle popierającym go jesienią 1956 r. inteligentom (tzw. Grupa 40),
ile „elementom drobnomieszczańskim”, grupie nie tylko znacznie liczniejszej, lecz
21
także w niemałej mierze wspierającej jego wizję Zakopanego . O ile bowiem sekretarz KM PZPR Moździerz propagował koncepcję polegającą na podporządkowaniu
FWP wszystkich domów wypoczynkowych, również resortowych i branżowych —
co dałoby szansę na wypoczynek rzeczywiście klasie pracującej, a nie „zamożnym
22
kombinatorom” — o tyle Pękała przytakiwał wyłącznie taktycznie, w rzeczywistości uważając, że stawianie przez miasto na wczasowiczów z państwowego rozdzielnika jest tylko mnożeniem problemów i pogłębianiem biedy. Rozwiązania szukał
raczej w portfelach zamożniejszych gości — zarówno zagranicznych, jak i tuziemców — potrzebujących jednak znacznie lepszych warunków niż oferowane przez
zapuszczone, o niskim najczęściej standardzie pensjonaty FWP.
Już bowiem na przełomie lat 1956 i 1957 wyraźnie było widać zmiany, które
nie tyle przyniosła, ile uruchomiła i wydobyła na powierzchnię (po)październikowa
rewolucja. Z jednej strony społeczeństwo — i to bynajmniej nie tylko jego najzamożniejsza część — chciało odreagować purytańskie czasy stalinizmu, także w sferze czasu wolnego i wypoczynku przechodząc od nakazywanego jeszcze niedawno
kolektywizmu do indywidualizmu. Z drugiej — zmieniło się podejście do pieniędzy,
ich zarabiania, posiadania, a w końcu wydawania. Zamożność nie była już — przynajmniej przez jakiś czas — uznawana za cechę wykluczającą, okazywało się też jak
olbrzymie były nieraz dochody części społeczeństwa — legalne, półlegalne i całko20
21
22

WACOWSKA, GOSKRZYŃSKI 1957.
IPN Kr, 030/1/7, Notatka informacyjna 5 IV–15 IV 1957.
LIBMAN 1957.
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wicie nielegalne23. Jednocześnie zaczęła się wykluwać nowoczesna klasa średnia,
mająca określone potrzeby, także wypoczynkowe. Istotnym czynnikiem było również szersze uchylenie granicznych furtek i niemałe zainteresowanie Polską w świecie wskutek wydarzeń drugiej połowy 1956 r., pozwalające włodarzom Zakopanego
liczyć na turystów z zagranicy i to nie tylko na Polonusów.
Z czynnych przed wojną 218 pensjonatów ponad 80 zajęto jednak na biura
i mieszkania oraz wyłączono z obsługi ruchu turystycznego. Podobnie działo się
z hotelami, np. w „Europie” rozgościła się zakopiańska milicja, w „Starcie” — biura
„Orbisu”, natomiast budowany od 1953 r. „Dom Turysty” na początku 1957 r. był
daleki od ukończenia. Oprócz kilku propagandowych gestów również olbrzymia
większość przejętych na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych pensjonatów pozostała w gestii PZPR, rządu, związków twórczych i wojska. FWP, „Orbis”
czy PTTK pozbywały się tylko najbardziej zdewastowanych i najmniej rentownych
domów. Nie rokowało to dobrze snutym przez nowy PMRN planom przekształcenia
Zakopanego w kurort na miarę Chamonix czy Davos.
Najprostszym i najszybszym wyjściem stało się przyzwolenie na budownictwo
prywatne, zwłaszcza że Październik ożywił w całym kraju zarówno ruch budowlany,
jak i obrót nieruchomościami, wzrosły też ceny ziemi. Na Podhalu, a w szczególności w Zakopanem, różnica w stosunku do poprzedniego okresu była szczególnie uderzająca. O ile „przed Gomułką” cena hektara ziemi oscylowała tutaj wokół 1700 zł
i trudno było znaleźć nabywców, o tyle w 1957 r. wzrosła do 10–12 tys., a ceny
parcel w centrum miasta osiągały astronomiczny poziom 400–600 zł za metr kwadratowy (państwo płaciło góralom poniżej złotówki za metr!). Jakiś zakopiańczyk
mówił na początku 1957 r. współpracownikowi RWE:
W tej chwili nie tylko uruchamia się nieczynne, nawet najmniejsze pensjonaty
(które na domy wczasowe były za małe, bo nierentowne, a które zlikwidowano
systemem podatkowym dla samej zasady), ale ludzie posiadający jakie takie możliwości i doświadczenia planują budowę nowych. Tak na przykład źródło podaje, że
z grona jej znajomych dwie osoby finalizują sprawę budowy dwóch pensjonacików
na Bukowinie. Panuje dość duży optymizm na temat tych możliwości. [...] Przewiduje się nieporównywalnie szybszy niż dotychczas rozwój Zakopanego, na zasadach
prywatnej inicjatywy (jak mówią: możliwości jak przed wojną). Rada narodowa nie
24
stawia przeszkód, a wręcz zachęca do rozwijania własnej inicjatywy .

W całym 1957 r. wydano 97 zezwoleń na nowe domy, co przy wcześniejszym
braku praktycznie jakichkolwiek prywatnych inwestycji było olbrzymim krokiem
naprzód. Z zakopiańskich ulic zaczęły też szybko znikać nieruchomości wcześniej
nieukończone z obawy przed przymusowym dokwaterowaniem lokatorów. Pękała
zapewniał zaś dziennikarza „Przekroju”, że PMRN wystąpił do władz centralnych,
23
24

KOCHANOWSKI 2017, s. 277–357.
HIM, P-051, 212/57, Rumors about Cyrankiewicz’s future, 11 I 1957.
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aby w Zakopanem zwalniać od kwaterunku domy nie do 110, ale do 200 m kwadratowych powierzchni. „Chcemy — tłumaczył — żeby w każdym budującym się domu
były pokoje do wynajęcia. Powstało już kilka prywatnych hoteli po 7–8 pokoi. Oddał
je właścicielom Orbis jako nierentowne. Do lata musimy przygotować 400 miejsc
25
dla gości zagranicznych” . Z myślą o mniej zamożnych turystach w blokach budowanych przez miasto „celowo zaprojektowano wiele mieszkań większych, kilkupo26
kojowych, by ich lokatorom umożliwić podnajmowanie pokoi przyjezdnym” .
Szybko zauważono wyraźną zmianę przestrzeni publicznej, np. dominujące do
tej pory w Zakopanem warszawy, wartburgi i skody nagle zostały zdominowane
27
przez plymuthy, lincolny, alfy romeo i cadillaki . Okazało się, że nie był to wyłącznie chwilowy przejaw poluzowania stalinowskiego gorsetu lub reakcja na nagły
dopływ gotówki. Zakopane zaczęło błyskawicznie zrzucać z siebie brzemię roli
ośrodka wypoczynkowego dla mas, chcąc powrócić na przeciwległy, elitarny biegun.
Już w czasach stalinizmu przyjeżdżało tutaj niewielu przedstawicieli „klas pracujących”, a w 1957 r. stali się oni prawdziwymi rodzynkami. Obliczano, że w domach
FWP, do których państwo dopłacało rocznie ok. 30 mln zł, stanowili oni ok. 9%
wczasowiczów, resztę natomiast inteligencja techniczna, urzędnicy, nawet wysokiego szczebla, prywatna inicjatywa i inni „Wielcy tego świata, ich Krewni, Bliscy,
28
Znajomi...” . Zupełnie poza kontrolą i możliwościami przeprowadzenia jakiejkolwiek analizy składu gości było 58 domów wypoczynkowych należących do różnych
instytucji, fabryk, ministerstw, przedsiębiorstw i organizacji twórczych...
Z drugiej jednak strony zarówno zmiana gości na tych z grubszymi portfelami,
jak i bardziej racjonalna gospodarka miejska przynosiły wymierne rezultaty. Przedsiębiorstwa komunalne nagle przestały generować straty, uspołeczniona gastronomia,
która rok 1956 zamknęła ujemnym bilansem (prawie 450 tys. zł), w pierwszym półroczu 1957 przyniosła ponad 880 tys. dochodu. Nic dziwnego, że w drugiej połowie
tego roku Pękała powrócił do pomysłu oparcia reformy zakopiańskiego ruchu turystycznego nie na FWP, który zawsze byłby zależny od warszawskiej centrali, lecz na
Miejskim Przedsiębiorstwie Wczasów i Turystyki, które zajmowałoby się „wynajmowaniem na umowy. [...] Miasto z tych przyszłych zysków będzie dbało o przygotowanie miasta na przyjęcie gości zagranicznych. Gość zagraniczny musi mieć wygody
29
i dobre rozrywki” . Jednocześnie zasugerował Komitetowi Miejskiemu PZPR zajęcie
się nie tyle turystyką, ile problemami „związkowymi i bytowymi”.
Choć Pękała tak obawiał się nadzoru ze strony Warszawy, to zdawał sobie
sprawę, że bez dotacji z budżetu centralnego szanse na przekształcenie Zakopanego
w nowoczesne centrum sportu i wypoczynku są nikłe. Nie wiemy, jak przebiegały
25
26
27
28
29
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AN Kr, KM PZPR Z, 29/2272/70, Posiedzenie Egzekutywy KM PZPR, 16 IX 1957.
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warszawsko-zakopiańskie negocjacje, można jednak założyć, że władze Zakopanego
dysponowały wystarczająco dużym, umożliwiającym skuteczny lobbing kapitałem
społecznym, skoro już w grudniu 1957 r. sprawa stanęła na forum sejmowej Komisji
Zdrowia i Kultury Fizycznej, która zwróciła się do rządu o powołanie specjalnej,
30
międzyresortowej komisji mającej zająć się przyszłością Zakopanego . Dowodem
na sprawność lobbingową władz Zakopanego może być zarówno fakt, że komisja
w ogóle powstała, jak i to, że już w połowie stycznia 1958 r. zjawiła się pod Giewon31
tem . Na początku lutego 1958 r. „Trybuna Ludu” zapewniała, że do końca marca
ma zostać opracowany harmonogram wydatków infrastrukturalnych w Zakopanem
sięgający 1960 r. Obiecano rewolucję w komunikacji, radykalne unowocześnienie
infrastruktury komunalnej (na 3 tys. zakopiańskich budynków skanalizowanych
było mniej niż sto!), inwestycje w turystykę, w tym hotel dla gości zagranicznych,
32
i usunięcie z miasta sanatoriów przeciwgruźliczych . Podjęta ostatecznie przez rząd
13 czerwca 1958 uchwała nr 191 przewidywała zasilenie Zakopanego do 1960 r.
kwotą ponad 316 mln zł (przeznaczonych na 61 inwestycji). Takich pieniędzy nie
dostało wcześniej — proporcjonalnie do wielkości i liczby mieszkańców — żadne
polskie miasto. Było to prestiżowe osiągnięcie władz Zakopanego, paradoksalnie przysparzające im nie tylko zwolenników, lecz także wrogów. Tym bardziej
że już od dawna komercyjne plany Pękały dotyczące przekształcenia Zakopanego
w „zachodni” kurort wzbudzały niemałe zastrzeżenia nie tylko sceptycznie do takich
pomysłów nastawionego Krakowa i zakopiańskiej partii, lecz także części górali,
którym właśnie zacofanie i niedoinwestowanie w dostępne, tanie hotele czy schroniska pozwalało dyktować horrendalne ceny za noclegi w katastrofalnych często
warunkach, słabo funkcjonująca komunikacja miejska przysparzała zaś klientów
33
prywatnym właścicielom dorożek czy sanek . Choć brzmi to paradoksalnie, ta właśnie część zakopiańskiej prywatnej inicjatywy wspierała Kazimierza Moździerza —
nie tyle z szacunku dla PZPR, co w nadziei, że jego niekoniecznie nowoczesna wizja
34
Zakopanego zapewni im dochody na długie lata .
Ostatecznie przegrały obie strony. Nic nie wiemy o zakulisowych zakopiańskich
rozgrywkach, które w ostatnich miesiącach 1958 r. osiągnęły punkt kulminacyjny.
Na początku grudnia odwołano Kazimierza Moździerza, a 20 tego miesiąca, w dniu
oddania „Domu Turysty”, najważniejszej na lata zakopiańskiej inwestycji hotelowej — Pękałę. I Sekretarzem został odsunięty po Październiku 1956 r. Stanisław
Woźniak, uważany za zwolennika twardego kursu, natomiast następcą Pękały —
Zdzisław Lutrosiński, wcześniej II Sekretarz KM PZPR, skierowany do Zakopanego
w 1950 r. wraz z falą nowych, wiernych urzędników. Trudno powiedzieć, czy mieli
30
31
32
33
34
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IPN Kr, 030/1/7, Sprawozdanie Referatu ds. BP KM MO w Zakopanem za IV kw.1 958, 2 I 1959.
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oni nadzieję na powrót „starych czasów”. Jeżeli tak, to przyszło im się srogo rozczarować. W Zakopanem zaszły już bowiem zmiany nieodwracalne, a i rzeczywistość
szykowała sporo niespodzianek.
WIELKI SKOK: CZAS WOLNY I TURYSTYKA W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH

„Wielki skok”, jaki zrobiło Zakopane w czasach Gomułki, nie byłby możliwy bez
korzystnych uwarunkowań zewnętrznych, przede wszystkim głębokich procesów
modernizacyjnych, które w latach sześćdziesiątych, na przekór teorii o „małej stabilizacji”, gwałtownie szturmowały także Polskę. Nie ulega wątpliwości, że była to
epoka paradoksów, której dwie legendy — „czarna” i „biała” — ścierają się do dzi35
siaj . Jak zanotował w dzienniku 23 lipca 1967 Karol Estreicher: „Tak się wszystko
w naszej Ludowej Polsce ułożyło, ugniotło, ustabilizowało. Kto jaką posadę załapał — I sekretarza, ministra, dyrektora, rektora — to osiadł, opadł głęboko w fotel.
36
[...] Wszystko się ustabilizowało, scementowało, skamieniało” . Paradoksalnie owo
„skamienienie” nadbudowy, w połączeniu ze znacznie bardziej dynamiczną bazą
w niemałym (a może wręcz zasadniczym!) stopniu wpłynęło na obraz Zakopanego
lat sześćdziesiątych, w którym jak w soczewce skupiały się wszystkie polskie problemy, trendy i przemiany. Niezależnie od politycznych aspektów rządów Gomułki
olbrzymia część społeczeństwa zaczęła traktować system jako „naturalną scenerię
37
życia” (Hanna Świda-Ziemba) . Opadła już fala wielkiej migracji do miast, a osiadli
38
w nich (nie)dawni mieszkańcy wsi i miasteczek zaczęli szybko „mieszczanieć” .
Standard życia — w oczywisty sposób nieporównywalny z zachodnim — jednak rósł, wpływając m.in. na zmianę sposobu spędzania wolnego czasu, w tym urlopów. Jeżeli w 1960 r. w tzw. turystyce pobytowej uczestniczyło ok. 3,5 mln osób, to
w 1964 prawie sześć, w 1969 ponad 8,5, w 1971 — 11,2, a rok później już prawie
13 mln! Tym samym w ciągu 12 lat wzrost wyniósł 373%, a zatem znacznie więcej
39
niż przyrost liczby gości w Zakopanem w tym samym czasie! Chociaż wśród wypoczywających poza domem wciąż dominowali bardziej zasobni mieszkańcy miast,
zwłaszcza dużych, to coraz częściej wyjeżdżali także — dzięki zakładom pracy i na
własną rękę — ci gorzej wykształceni i zarabiający. W badaniach przeprowadzonych
w 1960 i 1974 r. pytano o wyjazdy z ostatnich czterech lat. W grupie robotników niewykwalifikowanych odsetek osób w ogóle niewyjeżdżających spadł w tym czasie
z 52 do 35%, a wyjeżdżających co najmniej raz wzrósł z 48% do 64%. Adekwatnie
wśród robotników wykwalifikowanych — z 31 do 18% i z 69 do 82%, oraz pracow-
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BRZOSTEK, ZAREMBA 2006, s. 30; cf. ZAREMBA 2004.
ESTREICHER 2004, s. 198.
Za: BRZOSTEK, ZAREMBA 2006, s. 30.
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ników umysłowych — z 21 do 13% i z 79 do 87%40. Systematycznie malała zarówno
liczba spędzających wakacje u rodziny na wsi, jak i korzystających z usług FWP, rosła
natomiast wynajmujących kwatery prywatne, a zwłaszcza — aż trzykrotnie w latach
41
1960–1974! — spędzających urlopy w zakładowych domach wypoczynkowych .
Atutem Zakopanego wobec boomu turystycznego były nie tylko Tatry, lecz
także specyficzne dziedzictwo: prestiż, moda czy wręcz snobizm pozwalające na
mniej krytyczne niż w innych kurortach spoglądanie w lustro. Tym bardziej że grono
pragnących się nobilitować odwiedzinami na Krupówkach czy nad Morskim Okiem
gwałtownie rosło.
Run na Zakopane był tym bardziej imponujący, że podsycany ambitnym snobizmem świeżej daty mieszczaństwa, koniecznie w Zakopanem konsumującego swój
awans społeczny. No i ogólnopolski kwiat inicjatywy prywatnej, który rozkwitał
pod niezmiennie nieżyczliwym okiem władz, też chciał pobyć w wielkim świecie
Zakopanego, otrzeć się chociażby o sławnych ludzi i oddawać urokowi wydawania
pieniędzy42.

Ale do Zakopanego chcieli pojechać także ci z cieńszymi portfelami — zarówno
młodzież, jak i robotnicy czy czasami jeszcze od nich gorzej zarabiający „szeregowi” pracownicy umysłowi. Rozwiązaniem były bezdenne kasy zakładowych funduszy socjalnych, oferujących pracownikom krótkie, nieraz zaledwie parogodzinne
wyprawy pod Giewont, a w przypadku bardziej zamożnych (i obrotnych) instytucji
— własne domy wypoczynkowe.
Pozyskanie ich (vide niżej) wymagało niemałych wysiłków, sporych pieniędzy
(o które było chyba najłatwiej), a przede wszystkim gęstej sieci znajomości i zależności, zarówno na miejscu, jak i w Krakowie czy w Warszawie. Prościej było wysłać
pod Giewont wycieczki, które już w latach pięćdziesiątych stały się dominującym
elementem krajobrazu Zakopanego i Tatr.
Najpiękniejszym kwiatem w bukiecie nonsensów, jakimi dławi się samobójczo
Zakopane — pisała już w 1957 r. Krystyna Grzybowska — są tak zwane masowe
wycieczki. Zwłaszcza w dni świąteczne z pociągów i ciężarówek wysypują się
masy ludzi, wymęczonych, niewyspanych, ubranych nieodpowiednio, z teczkami
w ręku, snując się po Krupówkach i podziwiających wystawy obu Galluksów
i komisów. Ludzie ci przeważnie nie wiedzą po co przyjechali43.

Już w 1960 r. ruch świąteczno-weekendowy, najczęściej z Krakowa lub Kato44
wic (ale zdarzały się i odleglejsze rejony), oceniano na 25–30 tys. ludzi , w skali
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AAN, IT, 1/233, Z. Rykowski, Wakacje Polaków 1960–1985, k. 4–5.
AAN, IT, 1/233, Z. Rykowski, Wakacje Polaków 1960–1985, k. 15.
WRÓBEL 1981; cf. SEIDLER 1972.
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roku liczba gości oscylowała zaś wokół miliona. Oficjalne dane pokazują tylko tych,
którzy zatrzymywali się na dłużej, przyjeżdżali oficjalnymi środkami komunikacji
lub korzystali z biur podróży (zazwyczaj ok. 30%). Jak duża była „ciemna liczba”
— nie wiadomo, próby jej oszacowania za pomocą mniej standardowych wyznaczników (np. spożycia chleba) podejmowano dopiero ponad dekadę później. Nie ulega
jednak wątpliwości, że przynajmniej część przyjezdnych oczekiwała — zwłaszcza
spędzając w Zakopanem mniej czasu — sprawniejszej i szybszej obsługi hotelowej
45
i gastronomicznej .
Tymczasem już w latach 1959–1960 coraz wyraźniej uwidoczniały się znamiona niewydolności zakopiańskiej infrastruktury. Samo dotarcie pod Giewont było
problemem, a otwarty w 1958 r. „Dom Turysty” okazał się kroplą w morzu potrzeb,
do tego większość miejsc była w kilkudziesięcioosobowych salach. Biedniejszych
powstrzymywały ceny w gastronomii, w której wciąż dominowały drogie, nocne
knajpy, miłośników sportu — fatalny stan nartostrad i brak wyciągów. W rezultacie
liczba gości spadła w 1960 r. porównaniu z 1959 z 960 do 920 tys., część wybrała
46
bowiem skromniejsze, za to tańsze i schludniejsze Karpacz czy Szklarską Porębę .
Ratunek nadszedł z najmniej chyba oczekiwanej strony: w czerwcu 1959 r. zapadła
decyzja Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) o organizacji w Zakopanem
w lutym 1962 r. mistrzostw świata w konkurencjach klasycznych. Polska potraktowała sprawę prestiżowo, zwłaszcza że podobne zawody były zorganizowane w Zakopanem już dwukrotnie — w latach 1929 i 1939. Niecałe trzy lata na przygotowanie
odpowiedniej infrastruktury sportowej, drogowej i turystycznej wymagały zarówno
niemałych środków, jak i sprawności organizacyjnej. Co zaskakujące, z pieniędzmi
nie było większych problemów, bowiem do przewidzianych na lata 1958–1960 —
i słabo konsumowanych — 315 mln dołożono 200 do wydania w roku 1961, czyli na
ostatniej prostej przed mistrzostwami. Ogółem przewidziano do wydania w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych 664 mln zł.
Znacznie gorzej wyglądała organizacja i koordynacja działań, zwłaszcza że należało zmienić niemałą część wcześniejszych planów, niektóre inwestycje przyspieszyć,
inne opóźnić. Firmy je realizujące, zarówno krakowskie, jak i miejscowe (w Zakopanem specjalnie powołano Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Podhale”), miały
jeszcze wprawdzie kadry techniczne i inżynierskie, cierpiały jednak na chroniczny
brak mniej wykwalifikowanych rąk do pracy. Problemem byli jednak nie tyle szukający bardziej intratnych zajęć górale, ile gruntownie „skamieniałe” środowisko miejscowych decydentów, broniących się przed naruszeniem status quo przez jakiekolwiek
bardziej nowatorskie działania, które — nawet w sposób niezaplanowany — mogłyby
nadwątlić doskonale się sprawdzające miejscowe sieci. Przykładem była inicjatywa
przewodniczącego krakowskiej WRN Józefa Nagórzańskiego, który wkrótce po
ogłoszeniu decyzji FIS wystarał się w URM o dodatkowy etat zastępcy przewodni45
46
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czącego zakopiańskiej MRN, mającego koordynować inwestycje z gospodarką miejską. Zaproponował również fachowca — inżyniera Lucjana Szumańskiego. Z chwilą
objęcia przez niego obowiązków „zaczęło się w gospodarce miejskiej znacznie poprawiać. Kanalizacja, kable, oświetlenie, drogi... — te wszystkie mało wdzięczne, a jakże
potrzebne dla miasta inwestycje — znajdowały sensowne rozwiązanie. Jedyny fachowiec w prezydium znający od strony technicznej owe rozliczne zagadnienia gospo47
darki miejskiej, lepiej czy gorzej — ale zawsze szybko umiał wydawać decyzję” .
Jak należy przypuszczać, zapewne za szybko i za mało, uwzględniając miejscowe
zależności i stosunki. W każdym razie po kolejnych wyborach do rad narodowych
(16 kwietnia 1961) Szumański stracił pracę. Na jego stanowisko — mimo ostatniej
prostej przed FIS — nie powołano już nikogo, etat przejął zaś dyrektor miejscowej
szkoły gastronomicznej. Znając dalsze losy części urzędników zakopiańskiego PMRN,
ocena krakowskiego dziennikarza nie była zapewne daleka od prawdy:
Poza sekretarzem prezydium i co najwyżej trzema kierownikami [wydziałów] —
reszta dobrana jest, mówiąc najoględniej, na zasadzie przypadkowości. Kierownik
wydziału organizacyjno-prawnego nawet nie ma matury, to samo kierownik urzędu
spraw wewnętrznych, kierownik gospodarki mieszkaniowej... Nie dość na tym, że
z wykształceniem kiepsko, to jeszcze poniektóremu zdarza się „urzędować” pod
gazem. Ludzie to widzą, a jakże — i dalecy są od zachwytów nad swą terenową
władzą. Za to władza miejscowa ma o osobie więcej niż dobre mniemanie. Dla
nich instytucja nadrzędna w Krakowie nie jest zbyt wielkim autorytetem, jako że
w Zakopanem zbyt często można stykać się z ministrami, wicepremierami... Urojenia na temat własnych kontaktów z najwyższymi władzami stanowią przyczynę
poważnego zachwiania urzędowej równowagi. Zamiast rzetelnie gospodarować,
poniektórzy zakopiańscy „mężowie stanu” pomagają w robieniu wielkiej polityki.
Obawiam się, i to mocno, że wielka polityka nie ma z tego żadnego pożytku — za
to Zakopane ma wielkie straty...48.

Ostatecznie — choć z problemami, jak spowodowane złym projektem zawalenie
się budowanego dworca PKS — wszystkie zaplanowane inwestycje (w sumie 29)
udało się, z mniejszymi lub większymi niedoróbkami, skończyć na czas. W Zakopanem przybyły m.in. nowa skocznia narciarska, jedenaście kilometrów dróg, dworzec
PKS, poczta, druga w Polsce nowoczesna stacja CPN, restauracja „Wierchy”, bary
samoobsługowe, a poza miastem — urząd celny w Łysej Polanie.
Nie jest łatwo ocenić rzeczywisty wpływ mistrzostw na Zakopane. Polscy
narciarze zajęli w klasyfikacji medalowej ostatnie, szóste miejsce. Nie spełniły się
nadzieje na wielką falę gości z zagranicy, przede wszystkim z Zachodu, dla których
49
zarezerwowano najlepsze kwatery . Z drugiej strony przygotowania do zawodów
stanowiły rzeczywisty zastrzyk modernizacyjny i — jak z (pewną) przesadą pisał
47
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dziennikarz krakowskiego „Dziennika Polskiego” — dzięki FIS zrobiono „w Zakopanem tyle, ile w ciągu całego wieku XX do roku 1956. To nie drobiazg. Przestało
ono być obrzydliwą Kołomyją w centrum Tatr Polskich, a zaczęło być Zakopanem
50
w sensie trochę już zeuropeizowanym” . Jednocześnie oczywisty rozgłos wyjątkowej imprezy, jaką bezsprzecznie były mistrzostwa, wzmocnił atrakcyjność Zakopanego, ugruntowując jego znaczenie w takim stopniu, że nawet pojawiające się
coraz częściej od połowy dekady krytyczne teksty nie były w stanie zatrzymać pędu
w kierunku Krupówek i Giewontu. Mimo że zbudowano rzeczywiście niemało, to
nowe inwestycje miały drugorzędne znaczenie dla masowego ruchu turystycznego,
praktycznie bowiem w tzw. bazie otwartej nie przybyło tanich miejsc noclegowych.
Już w lipcu 1961 r. KERM ograniczył planowane (po FIS) inwestycje w Zakopanem
51
o 170 mln, z których 110 miało przypaść na infrastrukturę noclegową . I co nie było
bez znaczenia, sukces odnotowany w warszawskiej centrali pomógł zakonserwować
zakopiański układ władzy aż do początku lat siedemdziesiątych. Struktury partyjne
nie zmieniły się w ogóle, w PMRN ewentualne roszady zachodziły w wąskim kręgu
— np. w czerwcu 1965 r. dotychczasowego przewodniczącego Zdzisława Lutrosińskiego, który objął lukratywne stanowisko szefa zakopiańskiego „Orbisu”, zastąpił
jego dotychczasowy (od 1961 r.) zastępca Franciszek Gach. Struktury te były znacznie bardziej podatne na korupcję niż na jakiekolwiek innowacje.
„WSZYSTKO ZGODNIE Z PRZEPISAMI”, CZYLI WIELKA HOSSA 1964–1970

W 1964 r. rozpoczął się pięcioletni boom na niespotykaną do tej pory skalę, a liczba
przyjeżdżających do Zakopanego szybko zaczęła się zbliżać do dwóch milionów.
Turystycznego tsunami nie były w stanie zahamować podnoszone od końca lat pięćdziesiątych w centralnych, opiniotwórczych tytułach alarmujące głosy, wskazujące
na postępującą degrengoladę Zakopanego, zmieniającego się z kurortu w „normalne”
miasto z jego funkcjami administracyjnymi, przemysłowymi itp., które powinien
przejąć Nowy Targ — naturalne i historyczne centrum regionu. Zauważano paradoksalność sytuacji, w której ośrodek przyciągający 10% całego polskiego ruchu tury52
stycznego pełnił jednocześnie takie same funkcje jak np. Wołomin czy Radomsko .
Nie miało to jednak większego znaczenia dla gości zarówno krajowych, jak
i zagranicznych. Charakterystyczne, że ta druga kategoria rozwijała się szybciej. Co
prawda przybysze z tzw. strefy dolarowej wciąż stanowili mniejszość, za to do obywateli Czechosłowacji, którzy już od połowy poprzedniej dekady mogli przyjeżdżać
do Zakopanego w ramach konwencji turystycznej, dołączyli teraz dzięki ułatwieniom
paszportowym i wizowym Węgrzy oraz obywatele NRD. Podanie ich dokładnej
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liczby jest tak samo trudne jak w przypadku gości krajowych, nie wszyscy zatrzymywali się bowiem na dłużej, a część mieszkała bez rejestracji w domach prywatnych.
Niewątpliwie nastąpił jednak radykalny wzrost, co wynika zwłaszcza z porównania
lat 1963 i 1964. O ile w 1963 r. przyjechało ok. 32 tys. gości z zagranicy (z tego
ok. 5 tys. z krajów kapitalistycznych), o tyle w 1964 co najmniej 63 tys. osób (w tym
53
7 tys. ze strefy dolarowej) . Zdaniem zakopiańskich statystyków w całym 1965 r.
spośród 2,123 mln gości 178 tys. przyjechało z zagranicy, rok później z 2,0325 mln
— 163 tys. (w lecie była fatalna pogoda). Po kryzysowym roku 1968 r. — kiedy
liczba przyjezdnych spadła poniżej 2 mln (1,911 mln ogółem i 148,4 tys. cudzoziemców) — wszystko szybko powróciło jednak do normy i w 1970 r. przez Krupówki
54
przeszło 2,768 mln gości (w tym ponad 245 tys. z zagranicy)!
Obie grupy łączyła skłonność do omijania państwowej bazy noclegowej i wybierania raczej kwater prywatnych. Powody były podobne, choć nie pokrywały się
całkowicie. Do elementów wspólnych należała nikła dostępność miejsc w hotelach
czy domach wypoczynkowych i zazwyczaj zaporowe ceny przy wyższym standardzie. Zatrzymanie się w kwaterze prywatnej gwarantowało też większą niezależność
i intymność. O ile jednak polski turysta umykał zazwyczaj tylko przed stałym rytmem
dnia wyznaczanym przez godziny posiłków i „kaowca”, o tyle cudzoziemiec, zwłaszcza z Zachodu, także przed czujnym okiem Służby Bezpieczeństwa, koncentrującej
się na nim i posiadającej właśnie w hotelach i dużych domach wypoczynkowych gros
tajnych współpracowników i tzw. kontaktów obywatelskich. Niespecjalnie też dziwi
zachowanie przedstawiciela jednego ze wschodnioniemieckich biur podróży, który,
mieszkając w 1970 r. kilka miesięcy w „Morskim Oku”, przed wyjściem z pokoju
55
zawsze plombował szafę i palił w hotelowej kotłowni zbędne papiery . Już w 1960 r.
zakopiańska bezpieka informowała: „Charakterystycznym jest, że pracownicy
zachodnich placówek dyplomatycznych zrezygnowali z zamieszkiwania w hotelach.
W ubiegłym sezonie wynajmowali mieszkania prywatne, obecnie szukają pomiesz56
czeń na uboczu, rzekomo w celu swobodnego wypoczynku” . Cztery lata później nie
tylko traktowano noclegi w nierejestrowanych kwaterach jako zjawisko powszechne,
lecz także zauważano uiszczanie za nie opłaty w dewizach, przywiezionych towarach
lub środkach pochodzących z ich sprzedaży. Przelicznik był niezwykle opłacalny,
57
gdyż np. płaszcz ortalionowy za kilka dolarów pozwalał na pięciodniowy pobyt .
Chociaż miejscowi decydenci porzucili wspomniane wyżej odwilżowe plany
przekształcenia Zakopanego w socjalistyczne Davos czy Chamonix, to postawili na
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Kto przyjeżdża 1965; AAN, IT, 1069, A. Kołodziejczyk, Wpływ turystyki na ewolucję socjo-kulturową ludności góralskiej regionu Zakopanego od 1900 r. do czasów najnowszych (1977), k. 36.
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ściągnięcie zachodnich, „dolarowych” gości. Wiosną 1964 r., kiedy liczba przyjezdnych z kraju i z zagranicy zaczęła gwałtownie rosnąć, już nawet zakopiańska PZPR
była gotowa do podjęcia „kapitalistycznych” decyzji, w tym budowy przeznaczonego dla cudzoziemców hotelu „na odpowiednim poziomie”, przeznaczonego dla
58
500–600 gości . Turystycznej dyskryminacji rodaków nie postrzegano zresztą jako
specjalnie istotnego problemu: „Jeżeli [...] turystyka krajowa nie zostanie w pełni
zaspokojona — tłumaczył sekretarz Woźniak — to nie szkodzi, turyści pojadą
59
w inne, mniej znane rejony turystyczne kraju” .
Trzeba jednak przyznać, że zarówno partyjni, jak i (quasi)samorządowi włodarze
Zakopanego znaleźli się w niełatwej sytuacji, stojąc na praktycznie z góry straconych
pozycjach. O ile jeszcze mogliby spróbować wybudować — oczywiście z państwowych środków — jakiś hotel o odpowiednim standardzie, o tyle zupełnie nie byli
już w stanie zapewnić infrastruktury dla szturmujących Zakopane mas „przeciętnych”
przyjezdnych z kraju i z zagranicy, zwłaszcza tej socjalistycznej. Niewiele też skłaniało władze miasta do szybkiej realizacji tych założeń, Zakopane było bowiem traktowane rzeczywiście jak Radomsko czy Wołomin i jak one dostawało ustalane według
stałych reguł na poziomie województwa dotacje, pomniejszane o „ponadnormatyw60
nie” wypracowane dochody miasta (marże, taksy klimatyczne etc.) . Nieoczekiwanie wszelkie wymagające olbrzymiego wysiłku (np. pozyskanie dotacji i kredytów,
planów, uzgodnienia, wykonawcy...) próby racjonalizacji i modernizacji mogły więc
w rezultacie nie przynieść żadnego wymiernego zysku lub jedynie skromny i do tego
osiągalny w bliżej nieokreślonej przyszłości. Składane deklaracje, ujmowane w formie oficjalnych, wieloletnich planów perspektywicznych, uspokajały decydentów
w Krakowie czy w Warszawie, pozwalając toczyć się miejscowym sprawom według
wypracowywanego w ciągu ostatnich lat trybu. Zarówno miejski komitet PZPR, jak
i PMRN musiały się bowiem przede wszystkim liczyć ze skomplikowanymi miejscowymi sieciami, dysponującymi skutecznymi narzędziami nacisku — ziemią, pieniędzmi i kapitałem społecznym umożliwiającym skuteczny lobbing.
Istnienie takiego lobbingu — niemożliwe do źródłowego, wiarygodnego udowodnienia — nie jest wykluczone, „prywatny przemysł wynajmu pokojów” był
bowiem interesem wymagającym niemałych kapitałów, ale i przynoszącym olbrzymie zyski, gwarantujące szybki i pewny zwrot nakładów.
Jest swoistym paradoksem — oceniano w raporcie Mysłka z 1972 r. — że inspiratorami propagandy Zakopanego oraz organizatorami imprez powodujących
zwiększenie popularności tej miejscowości, a zatem potęgowanie napływu turystów i wczasowiczów, są te same dyspozycyjne ośrodki [Główny Komitet Kultury
Fizycznej i Turystyki — J.K.], które walczą zawzięcie przeciwko rozbudowie tam
uspołecznionej bazy, argumentując to koniecznością ograniczenia rozwoju w tym
58
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regionie turystyki i kanalizowania jej do innych miejscowości. Wiele wskazuje
na to, iż za tą rozbieżnością kryje się interes wpływowych grup interesów kapitału zakopiańskiego, dysponującego rozgałęzionym „lobby”, naginającym opinie
i argumentację stosownie do jego interesów.
Specyficzną rolę w kształtowaniu nie tylko miejscowej, zakopiańskiej opinii o problemach Zakopanego pełni krajowa prasa, ściślej zaś część środowiska
dziennikarskiego, która z jej łamów korzysta. Fakt, iż w Zakopanem ścierają się
różne grupy interesów (m.in. z racji sprzecznych funkcji miasta), dążących przede
wszystkim do realizacji tych tendencji w rozwoju miasta, w których są bezpośrednio zainteresowane, znajduje odbicie w czasopismach, które w zależności od
powiązań redaktorów i reporterów ze znaczącymi w Z. grupami, ferują odpowiadające im opinie. Analiza naszej kwerendy prasowej dowodzi, że prasa lansuje
nie [tyle] prawdę o Zakopanem, lecz taką „prawdę”, jaką chcą widzieć i utrwalać
w opinii społecznej wspomniane wyżej zakopiańskie grupy interesów61.

Późniejsze narracje medialne określały procesy zachodzące w latach sześćdziesiątych jako „wciskanie” się prywatnej inicjatywy w pustą przestrzeń wygenerowaną przez
bezradność władz. Ponadto podkreślano, że narzucała im własne, korzystne dla siebie
rozwiązania, gwarantujące bezpieczeństwo i wysokie zyski. Działała szybko i zdecy62
dowanie, „bo przecież w końcu nie było wiadomo jak długo potrwa to zaciemnienie” .
Nieco mniej radykalnie tłumaczyły się instytucje miejskie, zrzucające winę zarówno na
brak funduszy, jak i na korzystne dla sektora prywatnego przepisy. W rezultacie „władze miejskie pozbawione środków i możliwości zapewnienia prawidłowego rozwoju
63
bazy zostały zepchnięte do roli biernego obserwatora” . Otwartą kwestią pozostaje,
w jakim stopniu miejscy decydenci różnych szczebli byli rzeczywiście tylko biernymi
widzami, w jakim zaś aktywnymi aktorami biorącymi świadomy udział w grze. Niekoniecznie nawet przyjmując łapówki, wystarczyło bowiem, że podczas nieformalnych
i najczęściej zapewne niezauważanych negocjacji w odpowiednim momencie zamykali
lub przynajmniej przymykali oczy. Tym bardziej że — jak wspomniano już wcześniej
— niemała część lokalnych urzędników, funkcjonariuszy partyjnych czy milicjantów,
także tych przywiezionych „w teczkach”, po kilku lub kilkunastu latach skutecznie
wikłała się w miejscowe układy. Korzyści były obopólne — za gwarancje bezpieczeństwa i przychylność mogli oni liczyć na awans materialny nieosiągalny w takiej skali
chyba nigdzie indziej w Polsce. Mieszkańcy Zakopanego niebędący beneficjentami
boomu lat sześćdziesiątych, rozmawiając wiosną 1972 r. z komisją Mysłka, „wskazywali na zjawisko szybkiego bogacenia się osób przybywających do Z[akopanego]
z zewnątrz na różne stanowiska («przyjeżdża — mówiono — z walizeczką, po dwóch
64
latach ma samochód, po następnych trzech willę»)” .
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Wielki plac budowy, jakim stało się Zakopane na przełomie lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych, był sceną, na której — wraz z upływem czasu — pojawiali się
coraz to nowi, czasami zaskakujący aktorzy. W naturalny sposób pierwszoplanowe
role grali górale jako właściciele prawie połowy z 8200 ha obszaru miasta, w tym
atrakcyjnych terenów budowlanych w centrum. Stosunki własnościowe były jednak
niezwykle skomplikowane, a działki rozdrobnione. Sytuacji nie ułatwiały także przepisy związane z ochroną przyrody, zwłaszcza po utworzeniu w 1954 r. Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Jednak budowa domu, z którego tylko część przeznaczano na
prywatny użytek, część natomiast — zazwyczaj większą — dla gości, stanowiła
naturalną strategię adaptacyjną realizowaną przez miejscową ludność od końca
XIX w. Od drugiej połowy lat pięćdziesiątych zarówno gwarantowało to stałe, wysokie zyski, jak i było znacznie łatwiejsze.
W optymalnej sytuacji znajduje się rodzina góralska (w Zakopanem, Bukowinie,
Kościelisku itd.) — pisał w 1961 r. Władysław Bieńkowski — która przy kawałku
łąki (pożądany skrawek lasu) postawiła dom, w którym 3–4 pokoje przeznacza
się dla letników, zaś dwóch, lub czasem i więcej członków rodzin ma stałą pracę
w przemyśle, budownictwie lub usługach. Proces rozdrabniania i zabudowy trwa
i istnieją wszelkie przesłanki, że po 1965 r. poważnie się nasili, że za ok. 20 lat całe
Podhale, szczególnie jego podtatrzańska część stanie się obszarem zabudowanym65.

Bieńkowski był optymistą, bowiem tylko w latach 1957–1964 zatwierdzono
w Zakopanem budowę ok. 650 domów. Do początku następnej dekady powstało
ich w sumie około tysiąca, radykalnie zmieniając charakter historyczny oraz kształt
urbanistyczny i architektoniczny miasta. Chaotyczną zabudowę ułatwiał zarówno
brak szczegółowego planu zagospodarowania, jak i — znowu! — traktowanie go
podobnie jak Wołomina. Identycznie jak w innych ośrodkach nie dbano o zachowanie terenów zielonych czy drzewostanu, a utrzymanie 300 metrów kwadratowych
jako minimalnej wielkości działki doprowadziło do olbrzymiego zagęszczenia zabudowy. Jednocześnie niewielka powierzchnia dopuszczanych do zabudowy parcel
stanowiła jeden z istotnych czynników ułatwiających budownictwo, zwłaszcza przy
niebotycznych w Zakopanem cenach ziemi. Jak bowiem zauważano w 1971 r., „cena
działek budowlanych sięga obrazowej wysokości: tyle ziemi twojej, ile zdołasz przy66
kryć 20-złotowymi banknotami” .
Obietnica Wiktora Pękały z 1957 r. dotycząca wyłączenia w Zakopanem
spod kwaterunku domów o powierzchni poniżej nie 110, lecz 200 m² obietnicą
pozostała, zmuszając do niemałej kreatywności inwestorów, projektantów i wykonawców chcących w ramach tego limitu stworzyć możliwie najwięcej miejsca dla
gości. Formalnie były to domy jednorodzinne, wyłączone spod kwaterunku jako
65
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nieprzekraczające 110 m² powierzchni użytkowej. Powierzchnia „użytkowa” nie
była jednakże jednoznaczna z „użytkowaną” — budowano więc niezaliczane do
tej pierwszej kategorii olbrzymie garaże i wysokie piwnice, na wyższych kondygnacjach pomieszczenia były niższe, niż przewidywała „użytkowa” norma (2,2 m)
lub zaopatrzone w obniżające średnią wysokość skosy; zdarzały się też budynki
prawie pozbawione normalnych ścian, za to z olbrzymimi dachami. Chociaż takie
działania — opisywane zresztą w prasie — stanowiły przysłowiową tajemnicę
poliszynela, praktycznie nie były zauważane przez miejskich inspektorów nadzoru budowlanego. „W ten sposób powstawały cudaczne wysokościowce jednorodzinne, które funkcjonowały następnie jako dochodowe pensjonaty, ale bez
67
żadnego podatku” . Niemała część z nich powstała w wyniku działań korupcyjnych, ale w większości przypadków pole manewru wygładzano zapewne odpo68
wiednią interpretacją prawa .
Stratedzy i taktycy sadowienia się w Zakopanem i bogacenia się za wszelką cenę
wykazywali niemałą pomysłowość — komentował w 1973 r. Kazimierz Kąkol
— Doradzali legalizację niektórych poczynań i nieubieganie się o zalegalizowanie innych. Zalecali stawianie na przemian kroków zgodnych z obowiązującym
porządkiem prawnym i kroków jawnie z nim kolidujących. Liczyli — i okazywało
się trafnie — na ociężałość organów i ciał urzędowych, [...] na nie kończącą się
możliwość odwołań, skarg, zażaleń, na trudność dojścia do decyzji ostatecznej.
Liczyli na dysproporcje. Między wysokością sankcji, jakie mogą być zastosowane wobec naruszającego prawo a wartością podjętej inwestycji istnieje dysproporcja tak daleko idąca, że wkalkulowanie ryzyka zagrożenia w kosztorys
produkcji prowadzić musiało do wniosku, że nawet maksymalne wymiary sankcji nie stanowią czynnika odstraszającego: minimalnie tylko podrażają cenę. [...]
Liczyli na dysproporcje między poczuciem obowiązku i moralnością nosicieli władzy a pokusą, w obliczu której stawiali ich ludzie majętni, aroganccy, pewni siebie,
przemawiający różnorakimi argumentami nie tylko do przekonania, ale i do ręki.
Skłaniający często nie do wydania sprzecznej z prawem decyzji, ale do przymknięcia oka, do bezczynności. Do nienadawania biegu sprawie, do odłożenia na dno
szuflady... A przecież pamiętać trzeba, że na zmiękczenie przedstawicieli władzy
działały jeszcze ich „swojackie” powiązania69.

W oczywisty sposób najbardziej narażeni na pokusy korupcyjne byli pracownicy PMRN, zwłaszcza Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz
Budownictwa, a także Urbanistyki i Architektury. To od nich zależał m.in. sposób
wykorzystania danej parceli. Była to kwestia zasadnicza, gdyż „kawałek gruntu
w zależności od przeznaczenia go w planie urbanistycznym miasta — posiada wartość 5 zł za m² — albo ponad 1000 zł. To jest źródło [...], aby ich działki były prze67
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znaczone pod budownictwo jednorodzinne, a nie socjalne czy inne”70. Referenci do
spraw ekonomicznych decydowali o przyznaniu kredytu na budowę, co przy ich
niskim oprocentowaniu, długim czasie spłaty i stopie zysku uzyskiwanego z już
gotowego domu powodowało, że to państwo w niemałej mierze finansowało prywatne inwestycje. Miejski architekt mógł przyspieszyć proces decyzyjny, przymknąć
oko na projekt obchodzący przepisy, a w przypadku, gdy w chwili zatwierdzania nie
budził on zastrzeżeń — na zmiany wprowadzane już w trakcie budowy, które „przy
71
mniejszej lub większej dozie uporu można było interpretować [...] jako nieistotne” .
Przy olbrzymich sumach płaconych zarówno za parcele, jak i gotowe domy rosła
rola notariuszy (od 1951 r. skupionych w Państwowych Biurach Notarialnych) notyfikujących każdą transakcję. Radzili oni jak najkorzystniej dla obu stron skonstruować
umowę, zatwierdzali wpisywane do niej sumy niższe niż te rzeczywiście płacone
(zdarzały się różnice milionowe), pobierając — oprócz ustawowej taksy notarialnej
— tzw. końcówki, tym większe im bardziej ryzykowna była transakcja, a sama procedura krótsza. Kwoty wpisywane do umów były (a raczej bywały) następnie legitymizowane przez urzędników Wydziału Finansowego PMRN. Powód takiego zaniżania
kosztów był dwojaki: z jednej strony łatwiej było wytłumaczyć pochodzenie niższych
kwot (zwłaszcza przy przedstawionym poniżej sposobie finansowania budów), z dru72
giej — od niższej sumy automatycznie wymierzano mniejszy podatek .
Koszty budowy nawet niewielkiego domu na przełomie lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych wynosiły co najmniej kilkaset tysięcy złotych, pod koniec dekady
mówiono zaś już raczej o konieczności wyłożenia miliona. O kredyt było niełatwo
(co stało się też jednym z powodów korupcji), a i kontrola była w takim przypadku
dokładniejsza. Inwestycje były więc zazwyczaj finansowane z oszczędności, środków zdobytych w sposób mniej lub bardziej kolidujący z prawem — od przemytu po
kreatywną „prywatyzację” instytucji państwowych, z zysków przynoszonych przez
już działające pensjonaty lub stołówki, pieniędzy przysłanych przez rodziny zza granicy, a w latach sześćdziesiątych coraz częściej osobiście zarobionych w USA czy
Kanadzie, w końcu także dzięki sprzedaży części ziemi. Klientów nie brakowało,
kupowali zarówno przedstawiciele miejscowych elit — lekarze, adwokaci czy sportowcy, jak i niezwiązani z Zakopanem zamożni inwestorzy z całego kraju, liczący
73
na dobrą lokatę kapitału i szybki zysk . Jak szacowano, „duże wille” wybudowało
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych 59 osób nigdzie niezatrudnionych, 45 przedstawicieli prywatnej inicjatywy, 23 — wolnych zawodów. W 160 przypadkach inwe70
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projektantem zarówno domu, jak i nowego mostu i drogi jest ten sam architekt miejski Z[akopanego],
inż. Sznajgert”. KOCHANOWSKI 2007, s. 93.
73
HIM, P-051, 432/61, Dull life in gloomy Zakopane, 4 II 1961.
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storami były osoby spoza Zakopanego, w tym — jak podkreślano — prostytutka
74
z Trójmiasta .
Ten „desant” na Zakopane zauważono już na przełomie lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych i teoretycznie dysponowano narzędziami, żeby go powstrzymać.
Od lipca 1961 r. obowiązywała bowiem ustawa o gospodarce terenami dająca prezydiom Miejskich Rad Narodowych uprawnienia pierwokupu ziemi będącej przedmiotem obrotu. Władze Zakopanego korzystały z nich jednak niezwykle rzadko.
W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych tłumaczono to niemożnością płacenia cen
rynkowych, których w naturalny sposób domagali się sprzedawcy działek, argumentując również (jak np. na przełomie 1963 i 1964 r.), że dopiero dopuszczenie
inwestorów z zewnątrz daje szanse na rozbudowę bazy noclegowej „i tym samym
zmniejsza nacisk na skarb państwa w kierunku inwestycji tyle nierentownych, że
75
obliczonych na krótki sezon eksploatacji” . Takie swoiste rozdwojenie jaźni towa76
rzyszyło działaniom zakopiańskich władz do końca dekady .
Powodów tak liberalnego i teoretycznie sprzecznego z wizją państwa socjalistycznego myślenia należałoby szukać nie tylko w uwikłaniu, nieraz korupcyjnym,
lokalnych decydentów w miejscowe układy i niechęci do tworzenia nowych ognisk
lokalnych konfliktów, lecz także w prostej obserwacji rzeczywistości, zgodnie z którą
inwestorzy, zazwyczaj miejscowi, budujący na własnych parcelach pokładali większą
wiarę w skuteczność nieformalnych powiązań niż przepisów i podejmowali ryzyko
rozpoczynania nielegalnych budów z przekonaniem, że „jak stanie, to jus bydzie
stoło”. Według (niesprawdzalnych) szacunków z 1971 r. ok. 10% (160) wszystkich
powojennych prywatnych inwestycji zaczęto i zazwyczaj ukończono bez wymaganych dokumentów, tylko w 1972 r. w Zakopanem miało być jeszcze ok. 30 nielegal77
nych placów budowy . Doskonale też rozumiano, że chętni do sprzedaży/kupna i tak
znajdą sposób na ominięcie przepisów. „Chcesz mieć, Zamożny Obywatelu innych
części kraju, willę pod Tatrami? — retorycznie pytał warszawski dziennikarz — Jeśli
masz wystarczającą ilość znaków płatniczych NBP, łatwo znajdziesz zakopiańczyka,
78
który będzie firmował twoją budowę” . Nie było to trudne, gdyż powstawały „firmy
rodzinne”, w których co bardziej przedsiębiorczy przedstawiciele familii budowali nie74

Wille 1971.
RÓŻYCKI 1964.
76
AN Kr, KM PZPR Z, 29/2272/91, Protokół posiedzenia egzekutywy KM PZPR w Z., 21 II 1968,
k. 111. Co charakterystyczne, także w tytułach prasowych niekoniecznie sprzyjających prywatnej inicjatywie zdarzały się opinie zaskakujące, np. w „Głosie Pracy”: „Spotkać się można z opinią, że burzliwy rozwój prywatnego budownictwa willowego w Zakopanem jest zjawiskiem społecznie pozytywnym”. SACHNOWSKI 1969; „Trybuna Ludu”: „Budownictwo prywatne staje się poważnym
czynnikiem turystycznego zagospodarowania Zakopanego. Zwłaszcza, że w przyszłym pięcioleciu nie
przybędzie tu ani jedno miejsce hotelowe...”. LEWICKI 1969.
77
AN Kr, KM PZPR Z, 29/2271/22, Protokół z Konferencji Miejskiej PZPR, 21 X 1971; ANDRZEJEWSKI 1975.
78
MOSKWA 1971.
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raz kilka domów, teoretycznie dla „siebie, dla brata, ciotki, babki”, a w praktyce — na
79
sprzedaż . Popyt był tak duży, że w Zakopanem i okolicach dziesiątki osób zajmowały
się nieoficjalnym pośrednictwem. Dziennikarz „Kuriera Polskiego” pisał w 1968 r.:
„Jeden z nich — taksówkarz — oferował mi do nabycia trzy budynki: drewnianą willę,
dwa pokoje z kuchnią za 370 tys. zł, budynek willowy w centrum miasta za równy
milion oraz fundamenty willi («do wykończenia») za 450 tys. zł. Za pośrednictwo cena
80
zwyczajowa: 5 proc. od sumy sprzedaży” . Zakopane było też chyba pierwszym miastem w Polsce, gdzie powstały wyspecjalizowane grupy „deweloperów”. „Wytworzył
się więc pod Giewontem typ inwestora-pośrednika: takiego, co to kupował parcelę,
budował na niej willę, zarabiał krocie, sprzedając obiekt, i troszczył się tylko o to, aby
81
znaleźć następne zyskowne pole działania” .
Powodem takiej mobilizacji nie była najczęściej nadzieja górali czy inwestorów
zewnętrznych na stałych, zaprzyjaźnionych gości czy też przypadkowych turystów,
zwerbowanych na zakopiańskim dworcu. Największe i najpewniejsze zyski przynosiło bowiem dzierżawienie pensjonatów zakładom pracy, bezpośrednio lub za
pośrednictwem biur podróży. Był to układ potrójnie, a nawet poczwórnie symbiotyczny, z którego wszyscy aktorzy — choć chyba w różnym stopniu — byli zadowoleni. W najmniejszym zapewne władze miejskie, z których co prawda zdjęta w ten
sposób została troska o „otwartą” bazę noclegową, jednocześnie jednak spadała
(i ostatecznie spadła) odpowiedzialność za nią. Profitowały liczne w Zakopanem
biura podróży, ale do głównych beneficjentów należy zaliczyć zakłady pracy dzierżawiące w Zakopanem pensjonaty oraz ich właścicieli, osiągających niespotykaną
gdzie indziej stopę zwrotu zainwestowanego kapitału.
Instytucje zajmujące się obsługą ruchu turystycznego szybko zauważyły profity wiążące się z boomem lat sześćdziesiątych. O ile na początku dekady było ich
82
w Zakopanem siedem, o tyle w 1972 r. już piętnaście . Większość zajmowała się
akwizycją wypoczynku w kraju i za granicą, stanowiąc istotne koło zamachowe
zakopiańskiego biznesu turystycznego, i to one w niemałym stopniu wygenerowały
83
w ciągu dekady trzykrotny wzrost liczby turystów i wczasowiczów . Jednocześnie,
„propagując z wielkim rozmachem turystykę krajową i zagraniczną, zapomniały
o takiej drobnostce, jak budowa hoteli. Nie mając gdzie lokować turystów, przed79

MAGDOŃ 1971.
ADAMSKI 1968.
81
TENETA 1972.
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Były to: FWP, domy zakładów pracy, Miejski Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku, Spółdzielnia GRS „Gromada”, Spółdzielnia CZSP „Turysta”, Spółdzielnia GKKFiT „Sports-Tourist”,
PBP „Orbis”, Hotel „Orbis”, PTSM, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Polskie
Koleje Linowe, TPN, schroniska PTTK (podległe PTTK w Zakopanem), „Dom Turysty” (podległy
PTTK w Krakowie). AN Kr, KM PZPR Z, 29/2272/101, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM
PZPR, 15 IX 1972.
83
AN Kr, KM PZPR Z, 29/2272/101. Program społeczno-gospodarczej działalności KM PZPR
Zakopane, 15 IX 1972.
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siębiorstwa te zaczęły się uganiać za kwaterami prywatnymi. Błagały prywatnych
właścicieli co lepszych domów jednorodzinnych o wynajmowanie kwater, ba —
84
podbijały sobie wzajemnie ceny; no i poszła bomba w górę” .
Tym bardziej że ambicją zakładów pracy i instytucji — od spółdzielni po kopalnie i kombinaty przemysłowe i od biur projektów po zrzeszenia twórcze i ministerstwa — było posiadanie własnego domu wypoczynkowego w jakimś prestiżowym
kurorcie, najlepiej w Zakopanem. Pod tym względem zapatrywania pracowników,
dyrekcji, związków zawodowych i Podstawowych Organizacji Partyjnych były
jak najbardziej zbieżne, koszty nie grały zaś najczęściej specjalnej roli, gdyż fundusze socjalne i inwestycyjne, zwłaszcza dużych, bogatych przedsiębiorstw, często
trudno było wyczerpać, niewydanie przypadającej na dany rok sumy powodowało
zaś zazwyczaj obniżenie dotacji na rok następny. Skutki tego trafnie ujął Andrzej
Ziemilski:
Kiedy w latach sześćdziesiątych wielki przemysł odrywał swoje wizje dobrego
urlopu od biurokratycznego wzorca Funduszu Wczasów Pracowniczych, poszczególne wielkie fabryki (asekurowane przez możnych ministrów-protektorów)
kupują sobie ziemię w Zakopanem — głównie za pieniądze, ale i uciekając się do
politycznego szantażu. Jednemu i drugiemu ulegają miejscowi właściciele gruntów,
posiadacze niedużych łączek, parcel, pastwisk, „brzyzków” i „młaków”. I socjalistyczny fundamentalizm ideowy dyrektorów rychło przekształca się w ciągoty do
mocnych fundamentów materialnych wczasowej podtatrzańskiej idylli. Budowniczowie socjalizmu w Polsce ochoczo budują teraz sobie i swym załogom własne
domy wakacyjne. Budują je tak, jak budowali fabryki: z tamtych materiałów. [...]
Ważnym natomiast aksjomatem projektowym jest orientacja pokoi gościnnych
(zwłaszcza tych lepszych), ich tarasów i balkonów na południe. Widok na Giewont
jest ważny! Lecz zarazem łazienka i telewizor w każdym pokoju85.

Należy przypuszczać, że zachowany w Muzeum Tatrzańskim wykaz „branżowych” domów wypoczynkowych z września 1974 r. niewiele odbiega od realiów
końca lat sześćdziesiątych: 118 domów wypoczynkowych należących do ponad setki
instytucji. Jeżeli jednak pensjonaty należące do URM, wojska, MO, niektórych ministerstw czy związków twórczych (np. ZLP, ZAIKS) miały tradycję sięgającą nieraz
lat czterdziestych, to domy „zakładowe” na szerszą skalę zaczęły się pojawiać po
roku 1957. Ślady tego pozostały w działach ogłoszeń dzienników, przede wszystkim
krakowskich: „Dziennik Polski” (dalej: DP), 49, 1957: „Kupimy lub wydzierżawimy
budynek (willę) w okolicy górskiej z przeznaczeniem na pensjonat” (Krakowskie
Zakłady Gumowe); DP, 83, 1957: „Parcelę 4-hektarową pod budowę stałego punktu
kolonijno-wczasowego zakupi w okolicach: Nowego Targu, Nowego Sącza — Krynicy Huta im. Lenina. Reflektujemy na tereny ładnie położone. [...] Płacimy ceny
wolnorynkowe”; DP, 38, 1959: „Parcelę budowlaną w Zakopanem zakupi natych84
85

MATZENAUER 1972.
ZIEMILSKI 1998, s. 25.
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miast Klub Sportowy „Kabel”, Kraków, ul. Wielicka 114”. Nie brakowało też ofert
drugiej strony: „ZAKOPANE! Komfortowy pensjonat cały wolny — sprzeda właściciel” (DP, 125, 1957). Największą siłę przebicia miały bezsprzecznie kopalnie, huty,
fabryki samochodów etc., ale wśród właścicieli własnego zakopiańskiego domu
wypoczynkowego znalazły się także np. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Opolu, Fabryka Wyrobów Ażurowych w Kaliszu, Katowickie Zakłady
Gastronomiczne, Urząd Miejski w Bydgoszczy czy Poznańska Spółdzielnia Miesz86
kaniowa .
Takie „oficjalne” domy wypoczynkowe stanowiły jednak, zwłaszcza pod koniec
lat sześćdziesiątych, tylko wierzchołek góry lodowej. Zakładów pracy chcących
posiadać swoje zakopiańskie pied-à-terre było bowiem w Polsce mnóstwo, ale nawet
całkiem zamożne firmy nie zawsze chciały podejmować trud budowy własnego pensjonatu, co łączyło się z mordęgą biurokratyczną, koniecznością uzyskania masy
zgód, uzgodnieniami etc. Prościej było taki dom kupić lub wydzierżawić od prywat87
nego właściciela (vide dalej) . Dość szybko zresztą oficjalna budowa przestała być
możliwa. Domy „branżowe” od początku były dla władz Zakopanego na cenzurowanym, stanowiły bowiem byty praktycznie niezależne, z którymi wiązały je stosunki
nie tyle symbiotyczne, ile często pasożytnicze. Czując za plecami wsparcie możnych
protektorów z Warszawy czy Krakowa, kopalnie lub huty domagały się sprawnie
działającej infrastruktury komunalnej (dróg, komunikacji, wodociągów, kanalizacji), nie ponosząc jednak jej kosztów. Każdy dom miał własną administrację, duża
część pracowników, zarówno umysłowych, jak i fizycznych, była zaś sprowadzana
z zewnątrz (potrzebowali mieszkań!). Jednak najbardziej kłuło w oczy miejskich
decydentów ok. 5 tys. miejsc noclegowych o nieraz wysokim standardzie, wykorzystywanych tylko przez kilka miesięcy w roku — „i nikt, a najmniej władze terenowe,
88
nie ma na to wpływu” . W 1966 r. zapadła decyzja uniemożliwiająca instytucjom
zewnętrznym budowę w Zakopanem nowych domów wypoczynkowych. Uzasadniano to koniecznością ochrony TPN, wyczerpaniem się terenów budowlanych
i w końcu potrzebą skierowania turystyki na inne tereny. Otwarte dla budownictwa
zakładowego pozostały niedoinwestowane miejscowości sąsiednie, administracyj89
nie nienależące już do Zakopanego — Witów, Kościelisko, Poronin i Bukowina .
Zablokowanie inwestycji zakładowych stało się jednym z istotnych czynników rozwoju budownictwa prywatnego, a skala nacisków i motywacji materialnych była
tak duża, że przyczyniła się do nasilenia także zjawisk niezgodnych z prawem, jak
wspomniane wyżej korupcja czy nielegalne budowy.
Życie jeszcze raz pokazało, że nie znosi pustki. Skoro nie można było już
nabyć parceli i samodzielnie wybudować pensjonatu zakładowego, zawodziły próby
86
87
88
89

MT, AR/NO/1155, Domy wypoczynkowe branżowe, 22 IX 1974.
ANDRZEJEWSKI 1975.
ADAMIECKI 1969; SZPERKOWICZ 1971.
ZAKOPANE 1966.
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zarówno składania wniosków do Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego
w Krakowie, jak i wykorzystania kontaktów w Warszawie, pozostawała inna droga,
90
czyli „[z]lokalizowanie się faktyczne, nie pytając nikogo o zgodę” . Polegało ono
na wydzierżawieniu prywatnej nieruchomości lub — w przypadku bardziej zdeterminowanych instytucji — kupieniu jej w możliwie najgorszym stanie, aby mieć
pretekst do radykalnego remontu. Nie była to zresztą nowa praktyka, stosowano ją
bowiem już przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Również wtedy władze
miejskie miały niewiele do powiedzenia, pieniądze nie grały większej roli, liczyły się
91
natomiast prestiżowa lokalizacja i widok na góry . Cel uświęcał wszelkie środki,
co pokazała historia pensjonatu „Albion”. Jego właścicielka, nie mogąc z powodu
wieku dłużej go prowadzić, zwróciła się do władz miejskich o wycenę nieruchomości; te oszacowały jej wartość na ponad 600 tys. zł. Zgłosiło się dwóch klientów —
Ministerstwo Handlu Zagranicznego i krakowska Huta im. Lenina, która ostatecznie
wygrała całkowicie formalną licytację, a sprzedająca zainkasowała — również całkowicie legalnie — 1,9 mln! Jak należy przypuszczać, prawie półtora miliona złotych różnicy nie uczyniło specjalnego uszczerbku w kasie kombinatu, który nabył
nieruchomość w doskonałej lokalizacji (Zamoyskiego 23), wkrótce całkowicie ją
przebudowując i przemianowując na „Hutnika”. Nie był to jedyny przypadek przelicytowywania się zakładów pracy przy zakupie prywatnych domów, nieraz z podob92
nym jak wyżej rezultatem .
Jednakże dużo prościej było pensjonat po prostu wydzierżawić, zwłaszcza że
koszty budowy lub zakupu pokrywano z tzw. funduszy inwestycyjnych, na wydatkowanie których potrzebna była zgoda jednostki nadrzędnej, za wynajem płacono
zaś z funduszu socjalnego, pozostającego całkowicie w gestii przedsiębiorstwa. Kłopotów ze znalezieniem odpowiedniego domu zazwyczaj nie było, gdyż bezdenne
kasy fabryk czy kopalń pozwalały na opłaty pokrywające koszt budowy pensjonatu
w ciągu zaledwie 2–4 lat. Średni roczny dochód właściciela przeciętnego pensjonatu
(ok. 30 łóżek) wynosił 200 tys. zł, ale np. katowickie przedsiębiorstwo „Haldex”
dzierżawiło w Zakopanem willę z 19 miejscami noclegowymi za 367 tys. zł na rok.
Wypłaty w wysokości 400–500 tys. rocznie nie należały do rzadkości, podobnie jak
przypadki zatrudniania właścicieli jako kierowników takich „domów zakładowych”,
co jeszcze powiększało zyski. Niestety tylko na podstawie dość niepewnych danych
możemy szacować, że ok. 200 przedsiębiorstw dzierżawiło ok. 350 pensjonatów
z 10 tys. łóżek. W 1972 r. władze miejskie próbowały co prawda zinwentaryzować
dzierżawione pensjonaty, przy 76 zarzuciły jednak działania, jak należy przypusz93
czać nie bez interwencji zainteresowanych instytucji .
90
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Specjalnych problemów nie nastręczało wyżywienie wczasowiczów, głównie
dzięki zarządzeniu ministra finansów z 28 kwietnia 1964 zwalniającemu od podatków
osoby wydające do 20 obiadów dziennie. Miało ono służyć aktywizacji turystycznej
rejonów niedoinwestowanych i zaniedbanych, zostało jednak, przy cichym przyzwoleniu władz, niezwykle kreatywnie zaadaptowane w Zakopanem i „wiele gospodyń
skwapliwie skorzystało z tej możliwości ku uciesze władz terenowych zaintereso94
wanych w rozwoju turystyki, jak i samych turystów” . Pod koniec lat sześćdziesiątych w Zakopanem funkcjonowało już ok. 300 stołówek, często ulokowanych we
wspomnianych wyżej „nienormatywnych” garażach i piwnicach. Biura turystyczne
i zakłady pracy skutecznie omijały regulację mówiącą o 20 posiłkach, „zgodnie z przepisami” zawierając umowy przewidujące co prawda taki limit, ale z kilkoma osobami
mieszkającymi pod tym samym adresem. „Ile naprawdę wydają obiadów i w jakich
warunkach? — pytał dziennikarz „Trybuny Ludu” — Tego nikt nie kontroluje. W produkty zaopatrują się na własną rękę, albo z nielegalnego uboju, albo w handlu uspo95
łecznionym, powodując praktykę sprzedaży spod lady” . Właściciele stołówek mogli
robić to stosunkowo spokojnie, świadomi zarówno rozmywającej problem powszechności zjawiska, „urzędowego” wyłączenia spod obowiązku kontroli sanitarnej, jak
i swoistej opieki ze strony mocodawców. Kiedy np. w 1967 r. zakopiański urząd finansowy dopatrzył się jakichś uchybień w działalności karmiącej turystów na podstawie
umowy z MOSTiW „Tatry” góralki z zakopiańskiej Olczy, biuro stanęło po jej stronie,
„słusznie uważając, że zalegalizowanie orzeczenia w stosunku do p. Z. Wójcik może
być precedensem przekreślającym ideę domowych posiłków”. Po stronie mieszkanki
Zakopanego opowiedział się również Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Tury96
styki w Krakowie; zwrócono się także o wsparcie do GKKFiT w Warszawie .
Nie znamy skutków ewentualnej interwencji, pozytywny (dla góralki) rezultat jest
jednak wysoce prawdopodobny. Podobne interwencje, płynące nieraz nawet z wysokiego szczebla, zdarzały się co jakiś czas. Na przykład, gdy na początku lat sześćdziesiątych, po stwierdzeniu pewnych nieprawidłowości w znanej i słynącej z dobrego
jedzenia i niewygórowanych cen restauracji „Poraj”, PMRN cofnęło koncesję na
prowadzenie lokalu, interweniował — skutecznie — minister handlu wewnętrznego
97
Mieczysław Lesz . Bez przyzwolenia władz lokalnych i wojewódzkich czy wręcz
centralnych nie byłby zapewne możliwy rozwój w Zakopanem systemu agencyjnego,
ratującego kulejące uspołecznione handel i gastronomię. W rezultacie na początku lat
siedemdziesiątych odsetek placówek handlowych i gastronomicznych przekazanych tu
w ajencję był najwyższy w kraju: 25% sklepów ogółem, prawie 100% sieci drobnode98
talicznej, 53% zakładów gastronomicznych, 82% małej gastronomii .
94
95
96
97
98

Casus Zakopane 1968.
MAGDOŃ 1971.
Casus Zakopane 1968.
KOCHANOWSKI 2007, s. 87.
KOCHANOWSKI 2007, s. 87; EW 1967.
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O ile wierzyć obliczeniom komisji Mysłka, w latach 1960–1971 kapitał prywatny zainwestował w Zakopanem w budownictwo co najmniej 1,2 mld zł, do czego
należy doliczyć inwestycje produkcyjne, handlowe, gastronomiczne i transportowe.
W tym samym czasie inwestycje sektora uspołecznionego wyniosły tylko 1,18 mld zł,
z czego 75% wydano na rozbudowę infrastruktury, z której korzystał w dużym stopniu sektor prywatny. „W zestawieniu z wartością majątku prywatnego — konkludo99
wano — sektor uspołeczniony jest dzisiaj w Z[akopanem] Kopciuszkiem” . Roczne
dochody prywatnych przedsiębiorców, legalne i nielegalne, pochodzące z wynajmu
kwater, gastronomii, transportu, produkcji, handlu, nielegalnego wyszynku etc., sza100
cowano na ponad miliard złotych . Suma olbrzymia, skłaniająca sferę prywatną do
kontrolowania i korumpowania władzy, tę ostatnią zaś do niestawiania specjalnego
oporu, a obie strony — do możliwie najdłuższego utrzymania status quo.
Nie wszyscy aktorzy (społeczni) zakopiańskiego teatru mogli się zaliczać do
beneficjentów. Z jednej strony dekada lat sześćdziesiątych doprowadziła do ekonomicznej hossy na niespotykaną do tej pory skalę, z drugiej — do wyraźnego
rozwarstwienia ekonomicznego społeczeństwa przy jednoczesnym rozbudzeniu
świadomości i oczekiwań konsumpcyjnych. Statystycznie sytuacja materialna
mieszkańców Zakopanego wyglądała nieźle. W 1965 r. z całego transferu z turystyki,
wynoszącego na Podhalu 800 mln zł, Zakopane przejęło 72,4%, a dochody z tego
źródła przewyższyły te z płac i skupu. Jeżeli w tym czasie średni dochód z turystyki
101
wyniósł na Podhalu przeciętnie 1341 zł na osobę, to w Zakopanem było to 2308 zł .
Jednak statystyka pokazuje, jak zwykle, tylko pół prawdy. Pod koniec epoki Gomułki
grupa „szybko się bogacących” i osiągających dochody od 12 do 20 tys. zł (i wię102
cej) miesięcznie liczyła w Zakopanem 1000–1500 osób (z rodzinami ponad 5 tys.) .
Natomiast ok. 14 200 osób zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej zarabiało
średnio 2112 zł miesięcznie, czyli poniżej przeciętnej krajowej. W pozornie bogatym
Zakopanem nie brakowało też biedy — 8% mieszkańców osiągało bowiem roczny
dochód w wysokości zaledwie 6 tys. zł rocznie, a zatem osiem razy mniej niż śred103
nia, a na własne mieszkanie czekało 2 tys. rodzin .
Z drugiej strony nie brakowało chętnych do skruszenia czy wręcz wysadzenia skamieniałych zakopiańskich struktur. Przyczyny były podobne do tych, które
nakręcały antysemicką nagonkę lat 1967–1968, w dużej mierze wygenerowaną przez
pokolenie trzydziesto-czterdziestolatków, wypychających — skutecznie! — ze stanowisk starsze pokolenie. W Zakopanem mieszkało jednak niewielu Żydów, nie
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KOCHANOWSKI 2007, s. 84–85.
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AAN, IT, 1069, A. Kołodziejczyk, Wpływ turystyki na ewolucję socjo-kulturową ludności góralskiej regionu Zakopanego od 1900 r. do czasów najnowszych (1977), s. 64–69; AN Kr, KW PZPR,
275, Rozwój turystyki w regionie krakowskim 1966–1970, k. 359.
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zajmowali też czołowych stanowisk. Niemała za to — zwłaszcza w środowiskach
sportowych czy turystycznych — była grupa spragnionych awansu społecznego
i materialnego „młodych”. Czekali oni na okazję do przejęcia foteli zajmowanych czasami przez kilkanaście (lub dłużej) lat przez zakopiańskich aparatczyków,
uwikłanych w układy zawiązywane nieraz jeszcze w Dwudziestoleciu i mających
silne oparcie w części gomułkowskich elit, jak np. wspomniany już Mieczysław
Lesz, Zenon Kliszko czy szef GKKFiT Włodzimierz Reczek. „Młodzi” mogli natomiast zapewne liczyć na wykluczonych (ekonomicznie) i miejscową inteligencję,
w większości nienależącą do beneficjentów „wielkiego boomu” i zaaktywizowaną
104
zarówno Marcem 1968 , jak i Grudniem 1970 r. Ten ostatni przyniósł Zakopanemu
prawdziwe trzęsienie ziemi, po którym planowano zbudować „miasto o charakterze
105
socjalistycznym” .
NOWY KURS: „ZA KILKA LAT ZAKOPANE STANIE SIĘ WIZYTÓWKĄ
SOCJALISTYCZNEGO UZDROWISKA”

Grudzień 1970 r. potanił odwagę części mieszkańców Zakopanego, a miejscowe
SB i MO, niepewne przyszłości, zdecydowały się wystąpić przeciwko miejscowym
106
układom . Tym bardziej że na początku 1971 r. doszło do typowej dla nagłej zmiany
ekipy rządzącej propagandowej rozprawy z przestępczością (w tym gospodarczą)
107
i wszelkimi „patologiami” społecznymi . Na Podhalu wykryto wiosną 1971 r.
góralski gang przemytniczy (tzw. Czerwona Oberża), jak się okazało powiązany
z lokalnymi elitami, m.in. urzędnikami zakopiańskiej MRN, promientnymi sportowcami i częścią miejscowych milicjantów. Sprawy nie można już było zamieść pod
dywan i w sierpniu tego samego roku ruszyło dochodzenie w sprawie korupcji lokalnych urzędników, co stało się jednym z istotnych kontekstów wymiany (także generacyjnej) władz miejskich i partyjnych. 24 września 1971 nowym przewodniczącym
zakopiańskiej PMRN został Lech Bafia (ur. 1932), major WP, wiceprzewodniczący
Polskiego Związku Narciarskiego, prywatnie brat znanego prawnika Jerzego Bafii,
108
w tym czasie szefa Kancelarii Sejmu, a później m.in. ministra sprawiedliwości .
Dwa miesiące później, 20 listopada, Stanisława Woźniaka zastąpił na stanowisku
szefa KM PZPR Stefan Gustek, mimo młodego wieku (ur. 1934) doświadczony
aparatczyk (był m.in. sekretarzem organizacyjnym KP w Nowym Targu i I Sekreta104

KOCHANOWSKI 2018.
AN Kr, KM PZPR Z., 29/2272/128, Protokół posiedzenia POP przy PMRN, 26 VII 1972.
106
IPN Kr, 030/32, k. 284–286, 297, 352–354.
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IPN Kr 030/32, k. 297, KW MO w Krakowie do KM MO w Zakopanem, 13 I 1971. Zwieńczeniem były wielkie akcje („Porządek”, „Rubin”, „Korona”) przeprowadzone w sierpniu–wrześniu 1971.
IPN W, 0296/113 t. 3, k. 7–8, 30, 45,77, 100, 123, 153, 156–157; AIPN 0296/114 t. 1, k. 2, 4, 45, 60, 82.
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rzem KP w Limanowej). Jak podkreślano, posiadał on odpowiednie doświadczenie
w działalności politycznej, znał „problemy sportu, turystyki i specyfikę oraz aktu109
alne problemy, a także potrzeby miasta Zakopanego” .
Młodzi, ambitni, niecofający się przed radykalnymi krokami (w instytucjach
miejskich wymieniono połowę pracowników, czystkę zrobiono też w zakopiańskiej
partii), doskonale wpisywali się w modernizacyjne plany nowych władz wobec coraz
bardziej wymykających się państwu turystyki i wypoczynku. Podstawą działań była
przyjęta 18 maja 1971 przez Biuro Polityczne KC PZPR uchwała o rozwoju turystyki. Do 1975 r. miały powstać, przede wszystkim w „regionach o dużym nasileniu
ruchu turystycznego”, zcentralizowane, podporządkowane prezydiom rad narodowych przedsiębiorstwa turystyczne kontrolujące całą bazę na swoim terenie, łącznie
z prywatnymi kwaterami. Na pierwszy ogień miało pójść województwo krakowskie.
Zakopanemu wyznaczono w nim rolę szczególną. O ile bowiem reformę dla województwa opracowano w Warszawie, o tyle inicjatywę Prezydium WRN w Krakowie
stanowił tzw. eksperyment zakopiański, zakładający — jak skarżył się Eugeniusz
Szyr — „finansowanie [...] Zakopanego i regionu tatrzańskiego z tych samych źródeł
i w tej samej wysokości, w jakiej zgłoszone zostały propozycje dotyczące całego
110
województwa” . Wydawało się, że nowe kierownictwo Zakopanego mogło optymistycznie patrzeć w przyszłość. Tymczasem w listopadzie 1971 r. aresztowano
wysokich urzędników PMRN odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, budownictwo i architekturę oraz podatki, a także m.in. znanego zakopiańskiego notariusza,
kilkunastu pośredników i wręczających łapówki. Na skutki nie trzeba było długo
czekać — o ile już od połowy 1971 r. Zakopane nie miało dobrej prasy, o tyle pod
koniec tego i na początku następnego roku stało się prawdziwym czarnym charak111
terem . W odróżnieniu od akcji medialnej z drugiej połowy roku 1972 nie była to
zapewne zaplanowana kampania, przyczyniła się jednak do usztywnienia stanowiska władz miasta (np. wprowadzenie przymusowego dokwaterowywania lokatorów
do „ponadnormatywnych” domów) oraz skłoniła władze w Warszawie do bliższego
przyjrzenia się zakopiańskiej „chorobie”.
Konsylium miała stanowić kierowana przez Wiesława Mysłka grupa składająca się głównie z pracowników WSNS, którzy pod Giewont zostali skierowani
112
w kwietniu 1972 r. Wyczerpująca ekspertyza była gotowa na początku maja tego
samego roku.
Ogólnie — ocena jest bardzo pesymistyczna obecnych zjawisk społecznych, ekonomicznych, a także i politycznych — deklarował Mysłek prezentując dokument.
109
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— Nastąpił poważny wzrost rekapitalizacji szczególnie niepokojący na tle sytuacji
krajowej. Powstaje tu klasyczny dylemat walki klasowej, a mianowicie próby sił
i partia musi się starać, ażeby w tej walce wyjść zwycięsko113.
Remedium na to schorzenie — podsumowywał już w ekspertyzie — szukać należy
przede wszystkim w sferze strategicznych przedsięwzięć władz wszystkich szczebli zmierzających do ograniczenia i likwidacji sektora kapitalistycznego oraz
umacniania sektora socjalistycznego w Z[akopanem]. Bez tego proces odradzania
patologii władzy będzie się dokonywał w sposób wręcz nieunikniony114.

Zadaniem komisji było dostarczenie władzom w Warszawie wiedzy o zakopiańskiej „anomalii”. To się bezsprzecznie udało, jej rezultaty nie ograniczały się wyłącznie do informacji. Z jednej strony ekspertyza, bezlitośnie traktując dawne władze
miejskie i partyjne Zakopanego, skłoniła następców do jeszcze większej determi115
nacji w zwalczaniu lokalnych patologii , z drugiej — raport, teoretycznie poufny,
przekazano prasie, co zaowocowało wspomnianą falą tekstów zarówno demaska116
torskich, jak i wskazujących metody terapii . Nie ulega bowiem wątpliwości, że
kampania prasowa miała być nie tylko ostrzeżeniem, lecz także przygotowaniem do
systemowego rozwiązania zakopiańskiego problemu przez Warszawę.
Kolejne wydarzenia układały się w logiczną całość. 6 października 1972 projekt
uchwały o „perspektywicznym rozwoju Zakopanego” w latach 1972–1980 stanął na
117
forum Prezydium Rady Ministrów . Z przebiegu dyskusji widać, że jej uczestnicy
zapoznali się z koncepcjami badaczy z WSNS, przyjmując w zasadzie ich propozycje, rezygnując jednak z najbardziej skrajnych rozwiązań, np. z konfiskaty pensjonatów zbudowanych z naruszeniem „praworządności socjalistycznej”. Z jednej
strony przewidziano olbrzymie pieniądze (2 mld zł) m.in. na budowę nowych hoteli,
obiektów sportowych, dwóch kolejek krzesełkowych, krytej pływalni, wielkiego
centrum kulturalnego, reorganizację komunikacji, usunięcie z miasta zakładów mięsnych i rzeźni, z drugiej zaś zapowiedziano ścisłą kontrolę zakopiańskiej sfery prywatnej. Przygotowania trwały także pod Giewontem, gdzie już w czerwcu 1972 r.
Bafia twierdził, że „Uchwała [RM] w sprawie Zakopanego musi mieć odpowiednią
118
oprawę” . Trzeba przyznać, że spełnił obietnicę — 23 listopada 1972 władze Zakopanego przystąpiły do jednoczesnej, demonstracyjnej rozbiórki sześciu nielegalnie
(z)budowanych domów. Decyzja Bafii, który w ten drastyczny sposób chciał „udowodnić, że nikt nie może bezkarnie łamać prawa. Że władzy nie sposób zastraszyć
113
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i przekupić”119, do dziś stanowi jedną z istotniejszych ikon miejskiej mitologii Zakopanego, można więc sobie wyobrazić reakcje ówczesne. 8 grudnia, dzień po przy120
jęciu uchwały rządu nr 306/72 będącej podstawą nowej „polityki zakopiańskiej” ,
upoważniony przez premiera rzecznik rządu wygłosił specjalne oświadczenie o nadużyciach w Zakopanem i niedawnych rozbiórkach, kończąc je ostrzeżeniem: „W każdym przypadku łamania przepisów prawa — dziś i w przyszłości — wyciągane będą
odpowiednio surowe konsekwencje, zarówno wobec bezpośrednich sprawców, jak
i pracowników administracji odpowiedzialnych za dopuszczenie do powstania tego
121
typu sytuacji lub ich tolerowania” .
Sugestia była wyraźna i skierowana nie tylko w stronę Krupówek, gdzie rok
1973 miał stanowić początek nowej epoki, zarówno z racji rzeczywiście niemałych
inwestycji, jak i podważenia całego wypracowywanego od 1956 r. „sprywatyzowanego” systemu recepcji gości. 1 stycznia powołano Tatrzańskie Przedsiębiorstwo
Turystyczne „Tatry” jako wyłącznego „recepcjonistę wszystkich miejsc noclegowych w rejonie tatrzańskim” i koordynatora działań innych biur. Zaczęto demonstracyjne korzystać z prawa pierwokupu, państwowe instytucje i zakłady pracy straciły
prawo do budowy oraz kupna własnych ośrodków, a wkrótce także dzierżawienia
122
prywatnych domów bez uzyskania odpowiedniej zgody . „Rejon tatrzański” wspomniano nie bez powodu, ponieważ uchwała krakowskiej WRN z 1 kwietnia wyłączała spod jurysdykcji Nowego Targu Chochołów, Dzianisz, Kościelisko, Witów,
Poronin, Murzasichle, Małe Ciche i Brzegi (24 957 ha i 11 813 mieszkańców),
przyłączając je jako tzw. Gminę Tatrzańską do Zakopanego (pod którego władzą
znalazły się teraz całe Tatry).
Tuż po przyjęciu uchwały nr 306/72 miejski urzędnik zapewniał, że „za kilka
123
lat Zakopane stanie się wizytówką socjalistycznego uzdrowiska” . Ze swoich
słów musiał się chyba stosunkowo szybko wycofać, paradoksalnie powtórzyła się
bowiem nieudana, stalinowska próba nacjonalizacji i egalitaryzacji wypoczynku.
Co charakterystyczne, strategie przetrwania „trudnych czasów” podejmowali wszyscy zakopiańscy aktorzy, począwszy od górala wynajmującego parę pokoi aż po
KC PZPR. Powód był prosty — w połowie dekady liczba gości odwiedzających
Zakopane i Tatry zbliżyła się do 5 mln i tym samym prawie dwukrotnie przewyższyła tę z końca epoki Gomułki. Szansę na ich pomieszczenie dawały nie tyle nowe
hotele, w których między 1970 a 1975 r. liczba miejsc zwiększyła się z 207 do 1251
(z czego połowa w luksusowym „Kasprowym”), ile kwatery prywatne (przybyło ich
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ponad 7,1 tys., w tym 6 tys. nierejestrowanych)124 oraz domy zakładowe, których
pojemności nawet nie starano się szacować. O ile bowiem najwyższe władze, nie
przejmując się jakimikolwiek zakazami i opiniami miejskich władz, budowały po
prostu w Zakopanem (np. ośrodek KC PZPR „Tatry” na drodze do Doliny Białego
w otulinie TPN czy zbudowana w podobnym miejscu należąca do MSW „Dafne
125
2” ), to mniej znaczący gracze po staremu budowali, kupowali czy dzierżawili
pensjonaty w „Gminie Tatrzańskiej”, gdzie przepisy były liberalniejsze. Tam też
przeniósł się ruch budowlany, ceny ziemi poszybowały, pojawiły się wszystkie
126
opisane wyżej „inwestycyjne” zjawiska . Prawo popytu i podaży działało w najlepsze, skłaniając właścicieli kwater do podejmowania ryzyka i zawyżania cen.
„Odważniejsi trzymali w swych domach gości, instruując ich, że są starymi znajomymi lub daleką rodziną, i że za pobyt nie płacą. Ceny były proporcjonalne do
127
ryzyka («muszę mieć z czego zapłacić grzywnę»)” . Specjalnych skrupułów nie
mieli także współpracujący z TPT „Tatry”, w sezonie — wobec możliwości uzyskania znacznie większego zarobku — zrywając wcześniejsze umowy. „Porządkujące”
zarządzenie Bafii z maja 1975 r., wprowadzające specjalne zezwolenia na wynajmowanie kwater i nakładające na taką działalność podatek, wzbudziło taki opór, że
128
na początku roku 1976 zostało znacznie złagodzone .
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych „lewa turystyka” stała się czymś tak
samo oczywistym jak dekadę wcześniej i pozwalała osiągać takie same dochody
129
(już w 1974 r. do prywatnych kieszeni znów miał trafić miliard złotych) . Reszty
dopełnił kryzys ekonomiczny pozostawiający znaczną część zakopiańskich inwestycji w sferze planów. W rezultacie rząd w końcu 1980 r. musiał podjąć kolejną
uchwałę o rozwoju Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej (w latach 1981–1990), uparcie
130
powtarzającą większość założeń zawartych w poprzedniej . Przyniosła ona jeszcze
gorszy skutek. Jak zauważano bowiem w 1984 r., w porównaniu z sytuacją zdiagnozowaną w ekspertyzie z roku 1972 rozziew między „państwowym” a „prywatnym” stał się jeszcze bardziej jaskrawy. „Zakopane państwowe mocno robi bokami,
prywatne przeżywa rozkwit. W pierwszym przybysze zostawiają rocznie 2 miliardy
131
złotych. Ile zostawiają w drugim, tego nie wie nawet Izba Skarbowa” . W połowie 1986 r. szef zakopiańskiej partii Andrzej Wargowski przyznawał, że „ekspansja
prywatnej przedsiębiorczości jest wprost proporcjonalna do uwiądu inwestycyjnej
działalności firm uspołecznionych”. O ile bowiem te praktycznie nic nie budowały,
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prywatni inwestorzy postawili w latach osiemdziesiątych w Zakopanem i Gminie
Tatrzańskiej ok. 1100 domów, nieraz wchodząc na tereny komunalne. „To wygląda
na świadome — bo nie chcę powiedzieć, że celowe — oddawanie przez państwo
organizacji turystyki i wypoczynku w ręce prywatne. Bo nie dotyczy to tylko bazy
132
noclegowej, ale również gastronomii, handlu, usług itd.” . „Byłoby wskazane —
kontynuował sekretarz — aby Akademia Nauk Społecznych powtórzyła te badania
[z 1972]. Moglibyśmy się przekonać, że w ciągu 15 lat pewne zjawiska patologii się
133
pogłębiły” . Też żałuję, że Zakopane nie zostało ponownie przebadane w równie
skrupulatny, choć już może mniej zideologizowany sposób. Nie ulega wątpliwości,
że wyniki — zarówno te z lat osiemdziesiątych, jak i dziewięćdziesiątych czy dwutysięcznych — byłyby fascynujące, a powiedzenie, że „prawo budowlane jakoś się na
134
Podhalu nie przyjęło”, okazałoby się w pełni aktualne .
„WOLNE MIASTO” VERSUS „SAMO-WOLA”?

O ile w dyskursie o Zakopanem stale pojawiały się — także w oficjalnej korespondencji partyjnej i policyjnej — takie określenia jak „miasto specyficzne”, „wyjątkowe” czy „jedyne w swoim rodzaju”, o tyle „wolne miasto” należy oczywiście
traktować jako metaforę odnoszącą się raczej do aktorów społecznych i instytucjonalnych, w działaniach których trudno znaleźć wspólny — oprócz zysku — „wolno-przestrzenny” mianownik. Narzędziem pomagającym ująć je w terminologiczne
i metodologiczne ramy jest funkcjonujące już od lat osiemdziesiątych XX w., a upowszechnione dekadę później przez Alfa Lüdtke pojęcie „Eigen-Sinn” (doskonale
spolszczone przez Kornelię Kończal i Zofię Sucharską jako „samo-wola”), kluczowe
w badaniach nad życiem codziennym i jednocześnie pozostawiające szeroki mar135
gines interpretacyjny . Badaczom propagującym ten termin (a wkrótce metodę)
chodziło o odpowiedź na pytanie o relacje „między jednostkami, uspołecznieniem
i władzą widziane z poziomu i perspektywy wielu pojedynczych aktorów [...] gdy
chodzi o analizę znaczenia indywidualnych zachowań i czynów dla sprawowania
136
władzy i panowania, ucisku i protestu, współdziałania, oporu i rezygnacji” . Zasadnicza była z jednej strony kwestia postaw i stosunku aktorów społecznych do władzy (z deklaracją: „Po czyjej jesteś stronie?!”), z drugiej zaś — wzajemne relacje
wykraczające poza stereotypowe „rozkazywać-wykonywać” czy „nakaz-opór”, lecz
pokazujące rzeczywistość znacznie bardziej skomplikowaną, asymetryczną zjawiska
wzajemnie się przenikające, skłaniające obie strony — władze i aktorów społecz-
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nych — do negocjacji i ustępstw, znalezienia własnego „sensu”, nieraz dalekiego od
137
teoretycznej, ideologicznej bazy .
Nie ulega wątpliwości, że akurat w przypadku Podhala, a zwłaszcza Zakopanego
wyjątkowa, może nawet w skali krajów socjalistycznych, koincydencja uwarunkowań geograficznych, historycznych, politycznych, społecznych, ekonomicznych,
modernizacyjnych i kulturowych stwarzała niespotykaną „przestrzeń manewru”,
pozwalającą na (często równoczesne) działanie zaskakującym nieraz aktorom — od
górali przez urzędników miejskich po wysokich urzędników państwowych. Jak opowiadał w 1960 r. współpracownikowi Radia Wolna Europa jakiś „dość wiarygodny”
rozmówca, nocny klub zakopiańskiego hotelu „Orbis”, „Murowana piwnica”
jest prawdziwą Mekką dla tych, którzy mają nadmiar pieniędzy. [...] Przy stolikach
ludzie różnego autoramentu, „niebieskie ptaki”, hochsztaplerzy, przemytnicy i handlarze, wśród nich: o dziwo — siedzą miejscowi dygnitarze! Tu bratają się przy
kieliszku wódki prokurator z przemytnikiem, milicjant z waluciarzem, hochsztapler z radnym miasta, sekretarz partii z handlarzem czeskiego obuwia. Bawią się
i załatwiają interesy138.

Choć różne rodzaje sieci i powiązań klientalnych angażujących władze miejskie, partię, kierownictwa zakładów pracy, milicję i lokalny wymiar sprawiedliwości
istniały w każdym mieście i miasteczku, to z rzadka miały one znaczenie ponadregionalne. Tymczasem w Zakopanem dochodził czynnik nietypowy dla ówczesnej
dwudziestoparotysięcznej, peryferyjnej miejscowości, czyli bliskie powiązania
z Warszawą, pozwalające miejscowym aktorom — społecznym i instytucjonalnym
— na wymykanie się ustalonym procedurom i wręcz lekceważenie bezpośrednich
władz. Trudno powiedzieć, czy krakowski dziennikarz wyłącznie na własną odpowiedzialność twierdził, że w „Tatry zjeżdżają ludzie bardzo ustosunkowani, członkowie rządu, a nawet wręcz najwyżsi dostojnicy, uważa się Zakopane za miasto,
którego nie dotyczą normalnie obowiązujące przepisy, normalny tryb załatwiania
139
swoich spraw, normalna hierarchia służbowa” . Ponad ćwierćwiecze później,
w radykalnie przecież odmiennych warunkach zakopiański I Sekretarz narzekał:
„Nie macie pojęcia, jakie tu są powiązania, koneksje, układy. Co druga osoba ma
140
gdzieś i to zazwyczaj bardzo wysoko tzw. plecy i poparcie” . Z drugiej strony polityczne i ekonomiczne Centrum nie było wobec podhalańskich Peryferii wyłącznie
pokrzywdzonym i niezadowolonym widzem, jak prezentował to np. raport komisji
Mysłka, ale też równoprawnym aktorem, momentami reżyserem i suflerem, najczęściej zaś hojnym mecenasem.
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Nie inaczej było na poziomie lokalnym.
Bar jest tu również państwowy — pisał w lipcu 1970 r. o podhalańskiej Płazówce
Stefan Kisielewski — ale kierowniczka-góralka zażywa splendoru właścicielki, ma
swoje własne przepisy, a także na pewno odciąga sobie «na lewo» różne procenty.
Władze przymykają na to oko, zresztą tutejsze władze również składają się z górali,
a górale są solidarni. W ten sposób podhalański nie wykorzeniony „mikroklimat” na
swój sposób opiera się komunizmowi, opiera się solidarnie i świadomie: przyjmuje
to, co dla niego dobre, odrzuca to, co złe. W Warszawie rzecz byłaby niemożliwa141.

Wszystkie poziomy podhalańsko-zakopiańskiej „samo-woli” pokazują, jak mało
w dalszym ciągu wiemy o funkcjonowaniu w realnym socjalizmie zarówno władzy,
jak i społeczeństwa, jak nieoczywiste i niestereotypowe by(wa)ły ich wzajemne relacje, jak głęboko przenikały się światy władzy i pieniądza oraz jak łatwo ten pierwszy
oddawał pole, pozwalając się ujarzmić i oswoić.
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A „Free City?”. A bit different view of Zakopane of Władysław Gomułka,
1956–1970
The conclusion of the state commission addressed in 1972 to Zakopane was: “in Zakopane,
the state is in a position worse than in capitalism. It has been reduced to the role of not even
a night-watchman, but of an unpaid street-sweeper”. The peculiar “autonomy” of Podhale
(Tatra Mountain Region) was affect by historical, social, cultural and geographical conditions
that are usually mentioned, on the other hand the state was also an important actor and nowise
ambiguous. The tendency to take a strict (or at least closer) supervision of sectors decisive
for the image and the importance of Zakopane and the Tatra region — tourism and sport,
existed at the central level since the mid of 50s to the 80s, but at the regional level, the policy
encountered very strong limitations. On the one hand, the reason for that was the emergence
of specific social networks linking the private sector with the structures of local government,
state and party, or even with the police and judicatory, on the other only thanks to them it was
possible — under the organizational inefficiency of the state — to fulfil the modernizing
society needs for leisure and related services, that were instantly growing after 1956.
The stability of such structures was proven by the failure of two attempts (in the mid-70s
and early 80s) of a top-down “ordering” of the situation in Zakopane and enhancing the role
of the state as the (re)distributor of tourist services. In the first half of 70s the socialist
state was able to provide a relatively rational program, thanks to being an influential factor
for modernization mostly thanks to still being in disposal of material resources. However
in the period of disintegration of the system, in the end of ‘70s and in the ‘80s, state’s program
was no longer a barrier and alternative for the social actors. Both the previous researches
and the ongoing ones allow for a broad, interdisciplinary analysis of the functioning
of Zakopane and Tatra-region as a unique area (probably in the whole Soviet bloc), but also
ambiguous.
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In this paper I discuss two key themes related to Zakopane, for decades the number one tourist destination in southern Poland. The first is the economy that might
be described as informal. The second is ethnicity. Namely, I approach the relations
between the Goral ethnic label and the local economy.
Concerning ‘room to manoeuvre’ with regard to the economy under a socialist state, I argue against the commonly assumed characteristics of Zakopane as an
‘exceptionally entrepreneurial’ place (and ‘free’ in the sense of market freedom) or
as an example of ‘socialist pathology’ (as a local economy inappropriately benefiting from the redistributive state). I suggest we first take a more complex look at
the livelihoods and ideas about the material world of the late socialist period in general and the entrepreneurial people of Zakopane in particular.
The second theme of ethnicity relates to the origin and present day role
of the Goral identity vis-à-vis the local economy. Instead of discussing the obvious
conventional parameters of the marginal Goral mountainous economy turning to
tourism to make a living, I suggest looking at the more thorough interplay of what
I define as the post-peasant economy and ethnicity, particularly how it developed
since the late socialism period. From the perspective of this post-peasant economy,
the market transformation of this interplay began only as a large-scale ‘non-ethnic’
investment decades after the end of socialism.
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POST-PEASANT ECONOMY AS ROOM TO MANOEUVRE

I consider the post-peasant economy as room to manoeuvre under state socialism.
This economy is the analytical category of what might be seen as the implicit socialist ‘folk model’ of the economy that people practice and understand without necessarily acknowledging its conceptual value, and which created an everyday livelihood
in the socialism era.
For example, generations growing up in the late socialist period recall their
stays at communist pioneer camps that had been designed to prepare students for
life in the communism world, but instead, peer networks and informal social skills
were cultivated. The Czech sociologist Ivo Možný famously explained how families
originally dispossessed of private property by communists in 1950s in fact colonized
1
the state in late socialism for their own benefit. On a more general level, there supposedly existed a socialist redistributive economy, but allocation of welfare — universally progressing if compared to the pre-socialist past — or the parallel shadow
market still depended on informal accessibility and networks.
It would be misleading to see this post-peasant economy as either capitalist (or a kind of shadow market during the socialist era) or as a sign of pathology
of the socialist redistributive system. The room to manoeuvre always and in every
complex society emerges on the continuum between the formal and informal,
2
the market and community. What makes the room to manoeuvre during the socialist
era specific in this paper is the post-peasant quality of the economy.
Anna Malewska-Szałygin suggests that socialist and post-socialist characteristics are not the most appropriate to describe rural perception of power and government. She argues for concepts developed within the traditional peasant culture. She
even proposes the term ‘post-peasant’ to describe the continuity of the local under3
standing of the state and power.
The post-peasant economy in my perspective should not be seen as the direct
remains of the agrarian past — the economy in Zakopane was not peasant or at least
not exclusively — but a truly modern pattern of livelihood and a symbolic economy
as developed in the advanced socialist stage. What made the economy post-peasant was the incorporation of former peasants into the official economy where they
suddenly received regular wages and welfare benefits. While achieving huge structural changes in terms of industrialization and urbanization, the socialist economy
itself nurtured practices reminiscent of an agrarian era. Kinship, ritual exchanges,
and value circulation under a shortage economy further produced community relations reminiscent of the village commune.

1
2
3

MOŽNÝ 1991.
cf. GUDEMAN 2016.
MALEWSKA-SZALYGIN 2011.
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The post-peasant economy might be seen from the perspective of what Susanna
Narotzky defines as provisioning in/of economy: a complex process where production, distribution, appropriation, and consumption relations all are taken into account
and where history defines available paths for obtaining goods and services. For Narotzky, provisioning integrates various aspects of peoples´ lives that might individually
be seen as separate, demonstrates the institutional underpinning of the flow of goods
and services (state, market, family, etc.), and helps to understand the historical pro4
cess in shaping economic life with its material, political and cultural components.
What is most important for the purpose of this work, the concept of provisioning
eliminates approaching economic realms as differentiated according to the leading
perspectives of production, distribution, and consumption. The post-peasant economy is therefore a type of cultural economy. It concerns material as well as symbolic
elements of the economy, both livelihood practices as well as ideas about the material world, and it complements the formal models of the economists.
It is this anthropological take on economy as everyday room to manoeuvre with
regard to livelihood and economic symbolism (of how an economy supposedly operates in the popular perspective) that I wish to demonstrate on the seemingly divergent
interplay of the economy and ethnicity, material and cultural economic components
emerging via the historical process.
In a way, I define this cultural economy which Rudolf Bahro called ‘actually
5
existing socialism’ for the socialist society. Consequently, the post-peasant economy
works along with the official model of society, socialist or post-socialist. This vernacular of the economy therefore relies on the local knowledge and livelihood practices while also touching upon wider societal discourse on the economy, socialism,
entrepreneurship, value and exchange and so on.
I did not have access to extensive historical material or tools and concepts
of how to investigate how the material unfolded in its historical context, such as
archive sources that help historians. I have solely relied on investigations in the present — of what people say about socialism from their present-day positions — and on
anthropological theories of socialism and post-socialism, i.e. the concepts and perspectives developed by fellow anthropologists who studied ‘actually existing socialism’ and therefore had access to actual examples of room to manoeuvre during
the socialist era.
I argue that in most socialist and post-socialist states the understanding
of the economy as depending primarily on a peasant livelihood among the people
has shown great vitality, a temporary revival as well as decline, but definitely a sort
of continuity. This post-peasant economic model had a clear material basis in the way
industrialization was introduced into an overwhelmingly agrarian setting. It nevertheless also relied on the communist ideology of creating a ‘culture of the lower
4
5

NAROTZKY 2005.
BAHRO 1978.
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classes’ via a symbolic and selective use of agrarian imaginary (the support of folklore and so on). The reproduction of this model has also been a matter of cultural
transmission and the pressures of the communist shortage economy.
In my book I identified patterns of the social movement emerging from
the post-socialist transformation and called it ‘post-peasant populism’. As I argued,
this post-peasant populism is not about the peasantry; rather, it can be defined as
a type of modern political culture based on a non-urban social structure and imagined
rurality. It is opposed to capitalist, cosmopolitan, and secular worldviews and lifestyles, and offers an alternative ‘moral’ model for economic development. In this
6
paper I wish to argue for the economic underpinning of this post-peasant politics.
I therefore argue for a fuller understanding of the ambivalent role that communist modernization had in developing a specific model of livelihood strategies, ideas,
and practices which I call post-peasant. This economy is widely remembered regardless of or as an unintended consequence of communist modernization, not as an
integral product of it. No memory of socialism, but in socialism, i.e. an understanding of the economy I characterize as post-peasant — neither capitalist, nor socialist
by origin — has been transmitted across regimes that people actually remember.
Stephen Gudeman and Chris Hann recently proposed looking at the economy
in relation to ritual. As they note, ‘the shift from socialism to a market economy
7
is not illuminated by the teleology of modernity and economic development’. For
authors such as Ernest Gellner, socialism was anti-modern by definition, as there
was a drive to modernize backward agrarian society as quickly as possible; ‘Stalin’s
“Taylorism” was as harsh as any capitalist’, write Gudeman and Hann. ‘Socialist
economic life remained less “dissembedded” from citizens´ life-worlds than the out8
comes of the “great transformation” wrought by capitalism.’
In spite of its revolutionary pretentions, in many places, socialism came to allow
for deeper continuity with the past, and for the efflorescence of older forms of religion
9
and community and the values and solidarities they express. As the authors stress,
the household remains the final safety net and most economists miss the importance
of bottom-up institutions for the operation of an economy. An economy exists through
the sociality of the house, on which most people of the post-socialist European Union
10
are dependent and which took on novel meaning during the socialist era.
The post-peasant household is usually attached to the surrounding natural environment, political territory, and the work around the house all help to create the iden11
tity of its keeper vis-à-vis the others. Activities like hunting, firefighting, or patriotic
6

BUZALKA 2007.
HANN, GUDEMAN 2015, p. 2.
8
GELLNER 1994.
9
GUDEMAN, HANN 2015, p. 14.
10
GUDEMAN, HANN 2015, p. 27.
11
GUDEMAN 2016.
7
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events extend the meaning of the house to include the ethnic or village community,
religious and national ‘imagined communities’.
Frances Pine analyzed the role of the house in rural Podhale. In her field, social
groupings and hierarchies are established on houses rather than on other principles
such as lineage organizations or overt political factionalization. In southern Poland,
many people maintained their house organization in the late twentieth century despite
12
being increasingly integrated into a highly centralized, industrialized nation state.
According to Pine, the house is important not only in an intra-village organization but also in relation or opposition to the state and Catholic Church, another
solidifying source of identity above the local level surviving throughout the regime
changes. There is a common saying across villages of the Carpathians that ‘“Here
everyone is family”, implying that kinship provides the levelling element in village
equality. On the other hand, houses represent difference, dividing kin and placing
13
social groups in opposition to each other.’
During the socialist era, priority was given to the domestic (second) economy
and farming based on the house, despite its increasing incorporation into the social14
ist economy. In this way, the house represented resistance to the state. The ideology
of the house was reinforced via ritual, via reciprocity between houses, gender and the generational division of labour; it provided an alternative model to the state, and an alterna15
tive economy ‘which can diminish or increase in response to external change.’
As Juraj Podoba reminds us on the basis of his research in rural Slovakia, the ‘single house’ in a small town is a pan-European ideal, but under socialist conditions this
ideal in particular represented the creation of the ‘petty bourgeoisie’ from peasants
instead of socialist citizens, promoted by the communist state. In other words, writes
Podoba, the country person in the second half of the twentieth century looked for
something that he or she imagined had been the lifestyle of ‘better people’ from
16
earlier, pre-socialist times. In any case it is important to keep in mind the fact that
modernization changes such as in the areas of housing and mass (over)consumption
17
began in socialist times in an overwhelmingly agrarian setting.
As I argue in this article, ethnic co-existence has always been related to the peasant economy in post-socialist Eastern Europe and the key transformation that established post-peasants was state socialism. The empirical case through which I would
like to demonstrate my theoretical approach relates to the Gorals, the Tatra highlanders on the Polish-Slovak border, whose tourist economy in Zakopane integrated them
into the majority society while also keeping them apart from the Polish majority.
12
13
14
15
16
17

PINE 1996.
PINE 1996, p. 448.
PINE 1996, p. 456.
PINE 1996, p. 456.
PODOBA 2013, p. 57–58.
PODOBA 2015.
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TOP DESTINATION ZAKOPANE

Zakopane, a city of thirty thousand permanent inhabitants, is the largest tourist resort
in the High Tatras and all of southern Poland. Its inhabitants include the majority
population of Poles and the minority ethnic group of Gorals, comprised of five thousand individuals; this makes Zakopane one of the largest Goral settlements. The folk
definition of Gorals which I gathered among the locals is as follows:
Goral must come from blood. There is a profound difference between a Goral
and Zakopianin [a local resident of non-Goral origin, JB]. There are a handful
of Gorals, the rest are Zakopane people. Gorals stick together and when they travel
abroad, for example to America, they continue to stand together ... They make weddings in Goral style, horse carts are reserved for Gorals and so on.

Jan Karpiel-Bułecka (born in 1956) is a famous Goral. He comes from a wellknown family of artists and builders in Zakopane. This musician, builder of folk
instruments, dancer, raconteur, and popularizer of Goral folklore, architect by training and activist in the preservation of regional folk architecture of the Podhale region
lives at an exclusive address in a quiet street stretching from the middle of Krupówki,
18
the major and most popular promenáde of the resort. He designed his splendid
modern wooden house by himself with the clear intention of following the patterns
of folk architecture.
After entering this house he invites us to a room with a tiled stove, wooden
furniture, and many items of folk art. Paintings of Tatra nature and portraits of family members, Goral folk costumes, and books abound. The host generously offers
‘Goral tea’, as he calls the herbal tea into which he pours vodka. Jan Karpiel’s mother
in law is watching television in another room and his teenage son is moving around
the house with a mobile phone on his ear.
Many musical instruments, a wall clock, an old heavy wooden cabinet, the smell
of herbs and wood create an atmosphere fitting for the images this marvellous mountain city aims to represent for tourists. Even the Giewont peak that dominates the city
landscape has been romantically described as revealing the head of a sleeping knight
who, according to legend, wakes up in order to help people in trouble.
Besides the Goral tea, there are other artefacts on the table. The partiture
of the Opera Halka, one of the canonic Polish operas composed by Stanisław
Moniuszko based on the libretto written by Włodzimierz Wolski, first performed
in 1854. The romantic opera tells the story of tragic love between Janusz, a Polish
nobleman and Halka, a Goral girl whom the nobleman abandons to wed a girl from
among his equals.
Next to the partiture stands a bust of Austrian Emperor Franz Joseph I. (1830–
1916). The grandfather of Jan Karpiel’s wife was a soldier, and later the mayor
18

https://culture.pl/pl/tworca/jan-karpiel-bulecka
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of the town; he befriended the leading Slovak Catholic priest-politician Andrej
Hlinka. Continuing to speak in Slovak he comments: ‘It [the monarchy] was a sort
of small European Union back then.’
Their dog, a cross between a Labrador and Pitbull, lazily enters the room when
he explains the history of his estate and how he married into his wife’s family. Pouring some more vodka into our tea, he recalls sheep and cows grazing on the field
where in the 1990s he built their new house. Next door, a new hotel and restaurant
stand on the land of their ancestors. The parents in law
...did not give up the land ... cut grass here until 1993, even though it wasn’t worth
it. But it was theirs. Cows and horses ... that’s the power of tradition and attachment, that’s honour — it is a mental issue that I have this, this is mine, this hectare
or two belongs to me ... [People from outside were, JB] attracted to work in these
houses [the hotels in Zakopane, JB] but our people did not want to work there.
Either he was a farmer or he worked on his own as a craftsman. To serve someone
else is not honourable.

Zakopane was discovered for the wider society by Polish intelligentsia at
the turn of the nineteenth and twentieth century. Stanisław Witkiewicz (1851–
1915), a painter, architect, and writer, spent his best years in town and based on
Goral folk architecture, he created the style also known as Witkiewicz Style (styl
zakopiański). In a similar style a few years later, Dušan Jurkovič (1868–1947)
emblematically created high architecture out of folk inspiration in Czechoslovakia.
They both attempted to balance the Alpine style proliferating from the German
speaking areas by strengthening what they considered domestic tradition. Many
members of the intelligentsia thought they were preserving Polish tradition, even
though the same folk style was common throughout the Western Carpathians
19
regardless of ethnicity.
This boom of interest in folk tradition went hand in hand with entrepreneurs
who purchased land and built summer houses for tourists. Gorals also began offering
accommodation for the growing number of tourists, complementing their peasant
occupations of forestry and animal husbandry. Many built large new houses according to the Witkiewicz model.
Bachleda [the grandfather of Jan Karpiel’s wife, JB] built three large houses.
It means already back then that the peasant-shepherd mentality had begun to
change. We always had an additional job. A trade, for example ... they [the ancestors] managed to go with horses to Tokaj, from there they traded wine to very
distant Wrocław while protecting it from bandits and from themselves. They have
always had some sort of business to live from, working on building sites in Cracow,
in America. They travelled always thinking to earn money and return...

19
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Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

658

JURAJ BUZALKA

In the interwar period, the time in which Poland regained its independence, the railway connected Zakopane with the rest of Poland. The number of tourist increased.
The incoming local population grew, including the Jewish community whose many
members invested in sites on the main street, only to be exterminated a few years
later. In the neighbouring villages of Poronin and Kościelisko richer peasants also
extended their offer. ‘Gorals sold their land, as money was needed ... nobody’s heart
was broken however. Then came communism ... the nicest places were nationalized
... in the original plans the land was to be arable land ... the communists changed their
plans and took the land to create accommodations for the working people...’
The grievances of the locals grew as a result of this socialist development. Even
there they found some opportunity to benefit, says Jan Karpiel. Many people did
not want to stay in socialist hotels whose places were distributed on allocation as
in the famous local joke: ‘Listen Kowalski, do you like warm beer? No! And do you
like sweating women? No! Here is your holiday voucher for November!’:
The guests did not eat well in socialist hotels, they always needed something else
... We built a wooden house in Goral style ... mum cooked in the basement even
for one hundred and twenty people at once!... meat was provided by grannies from
the village, cheese, butter from beyond Gubałówka ... The tourists crowded through
windows and doors. There were times ... that I had to leave my room under the roof
... Professors, doctors, they all stayed in private houses and thanks to that we had
contact with the big world ... Father made a nice interior in the Zakopane style ...
there were no pubs back then ...

Today the major investment in the city is via private developers from outside
Zakopane. ‘Our people continue to own the building companies, so they have some
share of the development business ... today only bans from above can break this
up [the booming tourist housing development — JB] ... Once I looked on the map
and Zakopane looks like New York under the Tatras.’
Although the development of tourism was not accompanied by the creation
of a proper infrastructure, an impressive number of people from all around Poland
kept buying apartments and cottages in Zakopane. The everyday livelihood also
changed. Jan Karpiel remembers:
In older times, the good life meant having something to eat ... There has always
been some sort of hunger for land here. Today some people manage to make such
a good life. They run two or three hostels but they don’t manage to enjoy their lives.
They have money, build another house, but don’t go abroad ... because they think
it’s expensive... I work, my wife works, and we rent something for tourists ...

This Zakopane livelihood shows how economy and ethnicity are embedded
in the post-peasant setting. It does not depend on a movable, flexible asset, but is tied
to the territory, to a house in a tourist resort, to the land one has inherited. A strong
ethos survived with regard to this property regime, developed in socialist times: hard
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work, thriftiness, the ability to follow any opportunity available has turned into key
elements of the Goral identity, and it is recognized by outsiders as well as Gorals
themselves.
There are five or six Goral families that supposedly own the largest share
of the property on the main promenade. Nevertheless, the perception of the size
of Goral property in town and its surrounding is greater.
Who are the Gorale today? Hotel Kasprowy [the most emblematic and largest luxurious hotel on the hills overlooking the city built during the socialist era and later
privatized], owned by the Bachleda-Curuś family: velour, crystal, lustres ... Nuevo
riche — village boorishness. They sit around the table, pretty black hair, four handsome sons in armchairs with their daughters sitting on knees. [Kasia, 68]

Referring to one of the most well-known local families described by the tabloid
media as Goral aristocracy, my informant recalls her own family roots, similar to
the ones of the richest Gorals today. Born into a family of seven sisters and one brother
in the regional town, Kasia grew up in a furrier family, a common craft of Gorals.
The craft earned her father enough during the socialist era to buy a large house not far
from Krupówki for her daughter. Kasia then got married and gave birth to two sons
and one daughter and expanded the house so that it could accommodate tourists.
As in the case of other local houses of Gorals and non-Gorals alike, the large
house was expanded especially in the basement. Several small rooms with low ceilings were added there and several more under the roof. The rooms were designated
for authorities as cellars or places for storage or housework. Not only were these
opulent, self-built houses significantly transformed by the local economy — along
with the fur craft and foreign work migration for remittance — they changed the city
landscape enormously.
The wooden cottages and villas in the folk style of the socialist era were replaced
by uniform self-made edifices, built without regard to the distance from their neighbours’
buildings or the limited capacities of the local infrastructure. As Kasia remembers that
period, ‘you could make a living from anything. There was no competition back them.’
‘SOCIALIST PATHOLOGY’

During the late socialist era, Zakopane was officially considered to be a site of economic pathology. A thorough communist investigation was carried out in the city
in the early 1970s. Historian Jerzy Kochanowski made the major parts of the report
public and discussed the exceptionally honest, professional, and detailed investiga20
tion of how private business sponged upon the socialist economy. Kochanowski
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See also KOCHANOWSKI 2007, and a paper in this volume (KOCHANOWSKI 2018,
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refers to the specific ‘mikroklimat’ that created room to manoeuvre in Zakopane
during the socialist period. The local society enjoyed informal autonomy, treating
every existing government in a utilitarian way, taking advantage of ethnic differences
21
as well as the surrounding natural resources.
In the perspective of the peoples’ economy, the report confirms the gradual
continuation and reinvention of economic patterns known from the agrarian era.
While many locals continued in small-scale agriculture and circular work migration,
the small-scale family businesses expanded to the tourist sector — especially thanks
to infrastructure improvement financed by the state — that pushed people to new
areas of informality and mutual help at the expense of the state. New socialist enterprises had to rely on the import of a non-Goral workforce.
The popularity of illicit trade and ethnic autarky in Zakopane has usually been
explained in popular as well as expert discourse by the ecological and historical marginalization of the region that defined the social and economic organization of local
communities. From this perspective, the highland economy created and depended
on the size and structure of the family as well as on small-scale production with
the importance of self-subsistence and specialization in limited craft production such
as furriery or weaving for the market.
This image of a ‘marginal/highland economy’ was not fully applicable during
the socialist era. The locals — Gorals and their neighbours — nevertheless identified with it and utilized even the romantic images of the national awakening period
for making up the ‘marginal freedom economy’. The particular strategy of resilience
based on mobility — either to North America or industrial centres of neighbouring
regions — in this classical model helped not only to live from remittances from
abroad but expanded this marginal economy image.
‘Traditional culture’ — including religious conservatism, as well as the local
dialect — has also been considered essential for this society vis-à-vis modernized
centres. The utilitarian treatment of official principles as well as unspoken agreements between the state and local communities about them — according to this dominant explanation — created ‘a pathology’ in the eyes of the state and establishment,
22
but also a sort of independence and freedom.
Most of my informants in Zakopane agreed with the saying expressed by one
of my older interlocutors that ‘communism was hard but people managed to sur23
vive it quite well.’ This opinion follows the ‘pathology thesis’, as tourism provided
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I collected fifteen long interviews with self-employed people during the late socialist period,
most of whom in their thirties and forties in that time. Thanks to my local gatekeepers, I had a chance to
carefully select my interlocutors. The questions concerned their biographies, private businesses during
the socialist period, livelihood practices and ideas about the economy, as well as issues of personal
and regional identity.
22
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the locals with high revenues even in the hard times of economic shortage. Nevertheless it does not make out of Zakopane a particularly special room to manoeuvre
vis-à-vis other socialist cities in Poland and Eastern Europe. It neither is the non-economic component — transmitted as ethnic culture developed close to mountainous
nature — that makes the Zakopane economy special. In other words, the Zakopane
‘pathology’ is not special because of the size and scale of the illicit economy but —
as I argue throughout this paper — due to the interplay of economy and ethnicity as
developed in the post-peasant setting of the socialist period.
Any analysis of local self-identification as well as the external image with
regard to this economy has to differentiate from what comes from older romantic
images of Goral pastoral economy and what emerged as a result of the socialist transformation which created post-peasants. Talking to a famous local emigrant (born
in 1948 to a Goral mother) I began to understand the mutual connectedness between
Goral identity and the economy during the socialist era. ‘I came here with my father
who was sent here in order to establish a factory in Biały Dunajec [a village close
to Zakopane]. He created the first ‘proletariat’ there ... I had a hard youth here, as
I suffered among the Gorals ... I was still a stranger for them...’
Another non-Goral informant, a successful entrepreneur (born in 1946) who
began his business in the 1980s, stated: ‘Gorals don’t like strangers very much
even though they make a living out of them.’ Still another reference (by a formerly self-employed trader — a Pole born in 1950 — with significant emigration
experience) remembers his work in the city’s house of culture as ‘kombinowanie’,
the local concept of semi-legal or illicit activity that was well-defined by Nicolette
Makovicky as ‘a vernacular practice of “making do” which took place in the cracks
between large-scale economies and state projects regardless of their ideological flavour’: ‘From morning to evening we were “making do” [kombinowaliśmy], how
to get a quarter of vodka or a few cents to buy vodka — thus the friends’ life was
24
flourishing.’
In a nostalgic mood an entrepreneur (born in 1949) remembers: ‘I remember
Zakopane of the past that should look like this today. Those old cottages, the atmosphere that used to be here back then.’
Today he finds new development projects with people from far away buying
and renting apartments unbearable. A famous emigrant (born in 1948) says:
Zakopane is not Zakopane any longer. There are people from somewhere who came
to do business, to buy a BMW ... In my memory Zakopane is different ... there were
many remnants from Austria-Hungary — cafes, restaurants. People used to treat
each other with respect, now only money counts ... competition makes everything
cheaper. And if everything gets cheaper, the clientele also becomes cheaper.

One more account by Agata (born in 1960) on the ability of the locals to survive.
24
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When unemployment in Poland was reaching twenty percent we always used to
have it lowest here. I laughed that here everybody, even those who owned one meter
of something, is in a situation to make a living. Here it has never been an expectation
that somebody will give me something, that something is due to me. I will work
myself or otherwise manage and I do not need anything from the outside. People
here are very entrepreneurial, ingenious even at the edge of the rules of law...

It is clear from this handful of quotations that it is imprecise to address peoples’
memories as sharply evaluating the past in terms of socialist/capitalist difference.
Most probably, none of those interviewed would positively evaluate late socialism
as a political-economic system, despite the fact that socialist modernization created
a booming tourist economy, incomparable in size and scale to the situation from
the pre-socialist era.
This socialist development nevertheless made people reflecting on the reliance
on themselves and others from among the community not in a capitalist entrepreneurial sense but as an enduring certainty that had not changed since agrarian times.
At the same time, the romantic images of the supposed past — that are imagined
even back to Habsburg times — refer to the early years of the socialist period.
One of the repeating topics in the interviews was survival, durability, the ability to make one’s own living. The peoples’ memories of the particular knowledge
and virtue of life in the socialist era represent an alternative to ideologically constructed, socialist and post-socialist economies and politics. More importantly,
it is rather the agrarian and not the socialist-modernist parameters of economy that
people are nostalgic about.
The modernist ideology and large-scale technical modernization during
the socialist era — most of the hotels and public infrastructure were built back then
— went along with nurturing informal networks, familism, and — in the multi-ethnic
setting in particular — even helped to define ethnicity while ethnicity also referred to
the economy. The myth of the Goral and Podhale country that I discuss in the following section shows this interplay of economy and ethnicity in the post-peasant setting.
THE ECONOMY OF GORAL LABEL

Every foreigner in Zakopane sooner or later notices the symbolic prominence of artefacts and narratives related to what is commonly referred to as the ‘Goral tradition’.
Sooner or later the foreigner can meet a person claiming to be Goral and stressing his or
her autochthonous origin in the area. One of my informants, a local middle-aged businesswoman, makes a joke about this identification of others as well as the locals: ‘...if
something wrong happens and the need for isolation from the rest of country emerges,
in one night the Goral Republic will be established here, everybody will be armed
and life will go well. Not only economic differences but also the cultural and mental
differences of the local people compared to other regions of Poland are enormous.’
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This perception is coupled with the romantic ideas of freedom, as originally created by the national awakeners. In the 1950s, there was a great demand for workers
in the emerging socialist tourist sector. Even in the newly established hotel school,
only people from outside were trained. A former employer of the socialist house
of culture remembers: ‘To see a Goral band playing for dinner was impossible. Armstrong played but they did not. It was not honourable. Gypsies could play ... Klezmer
bands could but a Goral band playing? At a folklore event they might have played but
they did not play in a pub. Today they play everywhere.’
An influential local businessman in his early fifties refers to the property attachment of the locals: ‘Once I asked the lady who cleans my house what will happen to
their fields. She said her grandson is building a house on his father’s land and after
him his grand grandson will; it never ends.’
The social anthropologist Frances Pine makes the argument on the ‘hybrid nature
of Goral culture’. Marginality in her opinion, which was tied to the borderland posi25
tion and temporal-spatial location between cultures, encouraged the development
of hybridity in the modern period via the self-conscious fabrication of ‘invented tradition’ by Gorals and their neighbours. In this way, Gorals had a series of identities:
‘as (variously) Vlachian shepherds, Polish serfs and Austrian peasants, as subsistence producers and migrant traders and wage labourers, as excluded and marginalized peasants ‘at home’ but simultaneously as travellers regularly moving far beyond
26
home borders into other places and other economies’.
In the rural setting that Pine has researched since 1970s, there was a hostile
environment for the urban culture, the socialist state, and the Catholic hierarchy.
The self-image of the ‘stupid poor’ impoverished mountaineer was often combined
with the ‘autonomous, wild, clever and individualistic’ entrepreneurial qualities
of the locals and have always been part of identity building among those who call
themselves Gorals as well as their neighbours.
Pine noted that the constant reinforcement of Goral identity took place via performance, especially folk culture for an outside audience. Goral houses, on the other
hand, were conspicuous, especially if built by the returning emigrants, but Zakopane — due to the development of tourism — served as a good example of (over)
consumption of space in its own right. As I show in this paper, the size and cultural
content of this tourist economy (the value of nature and Goral ethnicity), contributed
to the development of Zakopane, especially under state socialism.
The capitalist intrusion like the socialist intrusion was experienced as attempts to
regulate the local economy or transform it, appropriate Goral culture, and take over or
27
endanger Goral land and landscape. In fact, the Gorale of the capitalist present are
‘far more mobile and their economy far more flexible, than these static pictures sug25
26
27
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gest.’28 On the other hand, ‘Goral culture, communicated in the shorthand of wooden
huts and horse-drawn sleds situated in the High Tatras, to sell the world a particular
29
notion of Poland’ is adjusted by the contemporary market. Finances from outside
are definitely transforming post-peasant Zakopane, both in terms of scale and speed.
Obviously, the romantic image of Goral employment — today symbolized
in the profession of a mountain guide, folk musician or a shepherd — does not
meet the present condition. National awakeners, writers and other artists as well as
folklorists and anthropologists ventured to the region in order to define these historically pastoral people, marginal to the modernizing societies of nation states that
surrounded them.
Social historian and museologist Jiří Langer argues that diverse ethnic communities in the valleys of the Northwest Carpathians comprised a new folk tradition
long before the times of nationalism, and this tradition survived well until the twenti30
eth century. In Zakopane — as I argue in this paper — this tradition was re-defined
not only by national romanticism but particularly via the development of tourism
during the socialist era. Socialism further defined Gorals via their livelihood, either
as romantic inhabitants of Tatra nature or as those who profited from tourism.
The ethnic revival since the end of the socialist era can easily be connected
to the consumption of ethnic particularities under increasing market proliferation,
and I argued in favour of this perspective when explaining the Ukrainian folk revival
31
32
in Southeast Poland or the national branding of wine in Slovakia. In this paper,
however, I approach ethnic identity as developing in an interplay with the economy
in a longer time frame as socialist room to manoeuvre.
The ‘Goral question’ came out as one of the key issues among my informants.
Nearly all of them consider themselves native to Zakopane but only three openly
declared themselves to be of Goral origin. The general perception of making a livelihood on one’s own followed the opinion of a small sportshop keeper (born in 1945)
who — in the meantime — developed many more trade specializations, including
a bar and amusement store, in order to make a living.
The ajent was ... seemingly employed, he did his own business and bureaucratic
controls were countless ... To be honest, however, my business under communism
went very well. Everything was missing then and everything was possible to sell, if
one had an idea... After one year of trading I realized that in order to sell something
it is not needed to wait for the distributors but to drive for products by ourselves,
wait in queues where others were queuing, as this was the product that will be easy
to sell. Today it is possible to get everything, as products lie on the shelves...
28
29
30
31
32
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A son (born in 1969) of entrepreneurs has also vivid memories:
Nice times! The joy was seen in people who came to the shop. They were smiling.
They didn’t have much money but liked the fact that they could buy something
for themselves in the store. Now people come to the store, look at stuff and leave
for another store, and even one another, and everywhere they have the same ...
In communist times the business was simpler, there was no worry about whether
the products would be sold. The only stress was to have something to sell ... Now
you can have a full store of products and you worry that somebody will buy something. With the tax office it has never been down the road.

An older emigrant (born in 1946) who keeps his family ties with Zakopane alive,
compares then and now in the following way: ‘Earlier people didn’t have resources
for living. It was possible at best to buy half a litre of vodka, to arrange (załatwić)
shoes in the store — to arrange, there was nothing to buy ... And now we have everything and it depends only on the person’s greed if he still wants more. If he manages
to stop and say — I have enough.’
The man of a thousand skills, who I learned, was a customs officer, private
trader, officer in charge of cultural affairs in the town hall, a guest worker in America, and a frame maker (born in 1950) confesses the wisdom that in capitalism
it is enough to have either money or acquaintances. ‘If someone likes you in capitalism, he or she helps you. In communism you need both, money and acquaintances.’
Most probably, none of those interviewed — considering their private activities — would positively see socialism as a political-economic system. People nevertheless reflect positively about the reliance on themselves and others from among
family members and friends during the socialist years. For many, paradoxically, there
was more room to manoeuvre in many areas of life than now. It seems from their
recollections that in many aspects late communism in Poland required one to be far
more ‘entrepreneurial’ than is commonly assumed from the dominant narratives.
Last but not least, ‘capitalism’ in the sense of a ‘free’ entrepreneurial economy,
initially grew out of the community; it depended on local relations, and wealth was
locally created due to the fact that enterprises were owned by the locals. The recent
large-scale financial investment in the tourist economy, however, is considered as
coming from outside, from big cities and from abroad. Nearly all my informants
consider this late capitalist development as destructive of earlier social relations
and ‘culture’ in Zakopane.
This locally embedded economy is widely remembered regardless of or as an
unintended consequence of communist modernization, not as an integral product
of it. No vernacular economy of socialism, but in socialism, the belief in and practice
of a model of livelihood developed in the period of late socialism I call post-peasant.
The memories people do not show any nostalgia for the socialist economy or politics,
but for the particular knowledge and virtue of life of those days. Socialist modernization created an economy I refer to as post-peasant: the modernist ideology and largeDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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scale technical modernization went along with nurturing informal networks, familism,
and even a high level of self-subsistence. As Dominic Boyer mentions, nostalgia
today does not long for socialism per se but ‘as a desire to recapture what life was at
33
that time’. Although Boyer diagnoses the popularity of nostalgia in Eastern Europe
as a sign of external influence over Eastern Europe and as a possible way to make
34
claims for future self-determination, my perspective highlights the autochthonous
origin of nostalgia for the post-peasant economy. It is not nostalgia for communism
but nostalgia related to the times in the communist period, for the room to manoeuvre
developed in the setting I define as post-peasant.
Another breaking point — and a truly novel kind of nostalgia — began with
the transformation decades after socialism. While earlier tourism in Zakopane generated significant resources for the local economy, with the advancement of larger
capitalist processes the locals faced the inability to control these economic forces.
The room to manoeuvre that developed during the late socialist era and further
revived under post-socialism, therefore, has been vanishing vis-à-vis the large-scale
investments into the Zakopane tourist economy.
CONCLUSION

In most of Eastern Europe, industrialization was born in the middle of the twentieth century in overwhelmingly agrarian situations and under state socialist planning and coercion. Despite significant and fast development — or perhaps because
of this particular development — even the late socialist decades did not cause
the entirely ‘modern’ condition to flourish. This paper analysed these parallel temporalities –socialism and post-socialism before large scale investments in the local
economy — which need to be taken into account as room to manoeuvre in the form
of a post-peasant economy.
In the case of Zakopane, the prominent tourist resort in post-socialist Europe,
I showed how the Goral ethnic label and tourist economy mutually reinforced each
other. I argued that without considering the ‘post-peasant’ patterning of the ethnicity/
economy relationship during the socialist era we cannot have a satisfying explanation of this room to manoeuvre between what was officially called socialist ‘pathology’ and the supposedly inherent patterns of freedom and natural entrepreneurship
of the locals.
As Jerzy Kochanowski points out, ‘we do not have an analysis of “underground”
35
Zakopane from the 1970s and 1980s’ and therefore the information recorded as
memories of those who survived socialism help to paint a fuller albeit inaccurate
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picture of how this ethnicity/economy interplay worked. The idea of a post-peasant
economy avoided the socialist/capitalist dichotomy and stressed the kind of economy closely connected to the small-scale community, which in East Central Europe
— as in the case of Gorals — is often an ethnically defined group. This post-peasant
economy developed as room to manoeuvre during the socialist era.
SOURCES, STUDIES, MONOGRAPHS AND OTHER MATERIALS USED
IN THE TEXT
BAHRO 1978 = Rudolf Bahro, The Alternative in Eastern Europe, NLB, Manchester 1978
BOYER = Dominic Boyer, From Algos to Autonomos. Nostalgic Eastern Europe as Postimperial Mania, in: Post-Communist Nostalgia, ed. Maria Todorova, Zsuzsa Gille, Berghahn Books, 2010, pp. 17–28
BUZALKA 2007 = Juraj Buzalka, Nation and Religion: The Politics of Commemoration
in South-East Poland, LIT, Muenster 2007
BUZALKA 2009 = Juraj Buzalka, Scale and Ethnicity in Southeast Poland: Tourism
in the European Periphery, “Etnográfica” XIII, 2009, 2, pp. 373–393
BUZALKA 2013 = Juraj Buzalka, Tasting Wine in Slovakia: Post-socialist Elite Consumption of Cultural Particularities, in: Wine and Culture: Vineyard to Glass, ed. Rachel
E. Black, Robert C. Ulin, Bloomsbury Publishing, pp. 89–108
GAUDEMAN 2016 = Stephen Gudeman, Anthropology and Economy, Cambridge University Press 2016
GAUDEMAN, HANN 2015 = Economy and Ritual: Studies of Postsocialist Transformations, ed. Stephen Gudeman, Chris Hann, Berghahn Books 2015
GELLNER 1994 = Ernest Gellner, Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals, Hamish
Hamilton, London 1994
KOCHANOWSKI 2007 = Jerzy Kochanowski, Socjalizm na halach, czyli „Patologia
stosunków społeczno-ekonomicznych i politycznych w Zakopanem, (1972), „Przegląd
Historyczny”, XCVIII, 2007, 1, pp. 70–96
KOCHANOWSKI 2015 = Jerzy Kochanowski, Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce
1944–1989, W.A.B., Warszawa 3015
KOCHANOWSKI 2018 = Jerzy Kochanowski, „Wolne miasto?”. Nieco inne spojrzeenie
na Zakopane Władysława Gomułki, 1956–1970, „Przegląd Historyczny”, CIX, 2018, 4,
pp. 611–650.
MAKOVICKY 2018 = Nicolette Makovicky, Kombinowanie: agency, informality,
and the poetics of self in Highland Poland, “Journal of the Royal Anthropological Institute”, XXIV, 2018, 3, pp. 493–511
MALEWSKA-SZALYGIN 2011 = Anna Malewska-Szalygin, Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-sense Concepts of Power and State in Southern Poland, “Ethnologia
Europaea”, XLI, 2011, 2, pp. 71–80
MOŽNÝ 1991 = Ivo Možný, Proč tak snadno... Některé rodinné důvody sametové revoluce
[Why so easily... Some family reasons for the velvet revolution], SLON, Praha 1991

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

668

JURAJ BUZALKA

NAROTZKY 2005 = Susana Narotzky, Provisioning, in: A Handbook of Economic Anthropology, ed. James G. Carrier, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton,
pp. 78–93
PINE 1996 = Frances Pine, Naming the House and Naming the Land: Kinship and Social
Groups in Highland Poland, “The Journal of the Royal Anthropological Institute”, II,
1996, 3, pp. 443–459
PINE 1997 = Frances Pine, Pilfering identity: Gorale culture in post-socialist Poland, “Paragraph”, XX, 1997, 1, pp. 59–74
PODOBA 2013 = Juraj Podoba, „Svetlé zajtrajšky” alebo malomestský blahobyt? Komunistický rozvojový projekt a jeho dôsledky v perspektíve stavebného boomu na slovenskom
vidieku v období neskorého socializmu, „Forum Historiae”, VII, 2013, 1, pp. 44–61
PODOBA 2015 = Juraj Podoba, Pragnienie nadmiernej konsumpcji. Realny socjalizm, neoliberalizm i wartości na słowackiej wsi [The Desire for Conspicuous Consumption.
Actually Existing Socialism, Neoliberalism and Values in the Slovak Village], in: Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, ed. Wojciech Burszta, Andrzej Kisielewski,
Wydawnictwo nauka i innowacje, Poznań 2015, pp. 277–307

Summary
In most socialist states, ethnicity was treated as a constitutive element of the peoples’
culture, i.e. as the culture of the lower classes who aimed to help promote loyalty towards
the communist state. The link of ethnicity with the economy has therefore either been ignored
by communist regimes as a separate element of culture or at most it has been presented as
the cultural remains of the pre-socialist agrarian economy. The economy, on the other hand,
was officially organized as if it did not have any relation to ethnicity, except for a minor
role perhaps as a budget item dedicated to support the ‘high culture’ of the minority ethnic
groups. In this article, I argue for the room to manoeuvre during the socialist era that was
nevertheless constitutive for the interplay of both the economy and ethnicity, as there was
no ethnic identity without the socialist economy and no economy without ethnicity in many
socialist contexts. I use the everyday post-peasant economy to show the room to manoeuvre
during the socialist era, i.e. I show how this interplay of ethnicity and the economy was
transformed in late socialist Zakopane in southern Poland.
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„Wolne przestrzenie” litoralu rumuńskiego 1960–1980*
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Rumuńskie wybrzeże Morza Czarnego rozciąga się na długości około 245 km, z czego
dwie trzecie zajmuje malownicza delta Dunaju, a jedną trzecią piaszczyste brzegi
i płytkie zatoki z innymi miejscowościami i jednym dużym miastem, Konstancą. Delta
Dunaju tworzy skomplikowane rozlewiska wśród mokradeł, kęp i lasów, w których
można obserwować ptaki i inne zwierzęta; wyprawa tam ma powab dzikiej przygody.
Niniejszy tekst dotyczy drugiej części wybrzeża, która kojarzy się z przygodami
innego rodzaju: kąpielami, zapoznaniami w słońcu, wieczornymi dancingami. Kojarzy się z pasem mineralnego miału, naniesionego przez wody morskie, który nazwano
w epoce nowoczesnej plażą i przy którym zrodziło się szczególnego rodzaju życie.
Wykwitami tego życia były w głębokim XIX w. budyneczki wzniesione wzdłuż plaży,
zwane łazienkami, potem wille, pensjonaty, kasyna, a wreszcie wielopiętrowe struktury z żelbetu. Te ostatnie od połowy XX w. porastały ciepłe wybrzeża na świecie,
a zdjęcia błyszczących w słońcu kolosów hotelowych zdobiły foldery zachęcające do
odwiedzania hiszpańskiej Majorki, francuskiej La Grande-Motte, izraelskiego Ejlatu,
Beiry w Mozambiku czy Durbanu w Południowej Afryce. Na fotografiach z kurortów
trudno odróżnić kraje bardzo zamożne od takich, które nazywano znajdującymi się na
drodze rozwoju. W epoce dekolonizacji młode państwa afrykańskie czy południowoamerykańskie szukały bogactw naturalnych, które pozwoliłyby im budować niezależną
gospodarkę. Nacjonalizowały więc, narażając się na konflikty z dotychczasowymi
potęgami kolonialnymi, ich majątki w postaci dróg wodnych, kolejowych, kopalni
czy elektrowni. Słońca i piasku nie trzeba było zwykle nacjonalizować. Stanowiły one
naturalne bogactwo rentujące nie gorzej niż przemysł uchodzący za filar rozwoju.
Na mapie kurortów międzynarodowych u progu lat sześćdziesiątych pojawiła
się Rumunia, aby w przeciągu dekady znaleźć się w dziesiątce najszybciej rosną-
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cych rynków turystycznych świata. Rumuńskie media przekonywały o tym obywateli, ilustrując swój przekaz zdjęciami uśmiechniętych zachodnich turystów, którzy
nie mogli się nachwalić warunków, jakie zastali w nadmorskich kurortach. Pewien
inżynier z Liverpoolu miał powiedzieć (1970), że także w tej dziedzinie przeja1
wia się „heroizm narodu rumuńskiego” . Restauracje, plaże z parasolami, stoiska
z lodami, ręczniki na piasku jako wyraz heroizmu? Język przynależał wciąż do
epoki, w której piasek miał znaczenie tylko jako składnik betonu, z którego wylewano ściany wielkich fabryk stalinizmu. Wtedy to heroiczny naród, zrzuciwszy
jarzmo kapitalistyczne, przystąpił pod kierownictwem partii do walki o potężny
przemysł. Stalinizm w Rumunii należał do najokrutniejszych w sferze wpływów
ZSRR, a wyjście z niego nie miało nic z atmosfery wieców polskiego Października 1956 r., nie mówiąc o rewolucji węgierskiej. Zmiany zachodziły niemal niedostrzegalnie, jak rozprowadzanie barwnika w szklance wody. W języku pozostało
bez porównania więcej reliktów stalinowskiej nowomowy niż w PRL-u czy na
Węgrzech. Reliktowe formy, czyli monumentalne kolumnady i posągi, znikły natomiast szybko z projektów architektonicznych. Miało to związek z turystyką. Oto
reżim komunistyczny, który należał do najbardziej zamkniętych, zdecydował się
na stworzenie enklaw, które zapełnić się miały turystami ze świata. Na początku
lat sześćdziesiątych, gdy w życiu społecznym Rumunii panował zamordyzm i lęk,
otworzyły się hotele w Mamai: modernistyczne prostopadłościany, tworzące grzebień wzdłuż wielokilometrowej plaży. Pojawiło się na niej mrowie różnojęzycznych
kobiet, mężczyzn i dzieci, potrzebujących ręczników, parasoli, lodów, zabawek,
miejsc w restauracjach, wina i śpiewu. Potrzeby te zaspokajać miał heroicznie krajowy przemysł i handel, zastępy portierów, kucharzy, kelnerów i konferansjerów,
nad plażą zaś — rozjarzone słońce. Inne — niż to, które wyzierało z godła Ludowej
Republiki Rumunii — wstające nad graniami górskimi i słupem trakcji elektrycznej
w objęciu złotych kłosów. Słońce znad plaży kojarzyło się nie z pracowitą budową
lepszego jutra, lecz dobrą chwilą bieżącą, mleczkiem do opalania i lenistwem, które
jednak przynosić powinno dewizy do państwowej kasy. A turystyka okazała się
2
jedną z najbardziej dynamicznych dziedzin rumuńskiej gospodarki .
Tłum na plażach nie składał się oczywiście tylko z turystów dewizowych, nazywanych w dokumentach partyjnych „zachodnimi” (vestici) lub w skrócie Vest. Drugą
znaczącą grupę stanowili bowiem estici (czy Est), głównie obywatele PRL-u, Czechosłowacji i NRD, którzy dewiz nie przynosili, a którym wikt i opierunek organizowano
wedle złożonych systemów wymiany między gospodarkami Rumunii i państw socjalistycznych. Trzecią dużą grupą byli zaś „wewnętrzni” (din intern), czyli obywatele
rumuńscy, dzielący się z kolei na tych, którzy pojawili się dzięki dystrybucji wczasów
pracowniczych, i takich, którzy przyjechali na własną rękę. Współistnienie tych grup
na wybrzeżu stanowiło wyzwanie organizacyjne i kulturowe, a także polityczne.
1
2

ROMAN 1970, s. 15.
MURGESCU 2010, s. 374.
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Teza brzmi: litoral stał się w latach sześćdziesiątych „wolną przestrzenią”,
czy raczej zbiorem tego rodzaju przestrzeni, przez co należy rozumieć naruszenie
czy rozmycie reguł, które reżim próbował dotąd uczynić obowiązującymi na terenie
państwa. Nie należy tych „wolnych przestrzeni” pojmować tylko jako spontanicznych zjawisk oddolnych. Twórcą litoralu, rozumianego jako ciąg kurortów, było państwo, więc pewien rodzaj „wolnej przestrzeni” do niego przynależał i odpowiadał
jego interesom ekonomicznym definiowanym przez elitę władzy. Lecz wytworzywszy tę przestrzeń, reżim zaczął się konfrontować z „wolną przestrzenią” społeczną,
nad którą panowanie było trudne, a która zdawała się zaprzeczać oficjalnemu etosowi. Wytworzył się — inaczej mówiąc — margines swobody (przy czym metafora
marginesu wydaje się tu odpowiadać sytuacji geograficznej), który wszedł w sferę
zbiorowych wyobrażeń nie tylko dzięki doświadczeniom osobistym, lecz także
publicznej ikonografii czy kinematografii. W nadmorskich kurortach rozgrywała się
akcja wielkich przebojów kina rumuńskiego lat siedemdziesiątych, słano stamtąd
wielkie ilości kartek pocztowych, periodycznie zatykały się wąskie drogi wiodące
na litoral od strony Bukaresztu, co skłaniało do projektowania autostrady. Na brzegu
morskim, oddzielonym od interioru pasmami jezior i kołchozów, kształtował się zaś
(intensywnie w latach 1960–1972) sznur nowocześnie pomyślanych miejscowości
wczasowych, przetykanych wioskami i miasteczkami, które miały już pewną tradycję i specjalizację turystyczną.
Patrząc od północy, na „plażowej” części rumuńskiego wybrzeża widzimy
miasto Năvodari, niegdyś wioskę rybacką (jak większość późniejszych kurortów),
w latach sześćdziesiątych awansujące do pozycji ośrodka przemysłowego, ale kojarzące się także z obozem letnim, który w sezonie przyjmował dwa tysiące dzieci.
Niżej — Mamaia-Sat, niewielka miejscowość przyciągająca towarzystwo bukareszteńskie do kwater prywatnych. Obok właściwa Mamaia na mierzei u progu
Konstancy, kurort o tradycji międzywojennej, ale radykalnie odmieniony, gdy zbudowano tu szereg wielkich hoteli. Na południe od Konstancy — uzdrowisko Agigea,
w którym od początku XX w. leczono gruźlicę kości i gdzie działała od międzywojnia stacja biologiczna, w której badano przyrodę Morza Czarnego. Cztery kilometry niżej: Eforie-Nord kojarząca się z ludźmi wysmarowanymi błotem kuracyjnym
ze słonego jeziora Techirghiol; kurort rozbudowany śladem Mamai. Obok Eforie-Sud, mniej znana wśród zagranicznych turystów, ale historycznie będąca pierwszym
kurortem rumuńskim, rozwijającym się od końca XIX w. (jako Băile Techirghiol-Movilă). Dalej na południe, około 30 km od Konstancy, miejscowość Costineşti,
w której zbudowano sanatorium i obóz letni dla młodzieży, a która sławna stała się
w latach siedemdziesiątych jako „wolna przestrzeń” młodych ludzi, a zwłaszcza
bukareszteńskiej młodzieży, jej życia towarzyskiego ze wszystkimi konsekwencjami
oraz koncertów. Kilkanaście kilometrów poniżej rozciąga się zespół kurortów obok
miasta Mangalia, budowany od końca lat sześćdziesiątych: Olimp, Neptun, Jupiter,
Saturn, Venus; nazwy z epoki, w której reżim komunistyczny odkrył zarówno zalety
propagandowe starożytnych powinowactw narodu, jak i atrakcyjność komercyjną
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nazw, które mogli przyswoić sobie zachodni turyści. Wśród tych nazw najwyraźniej
dźwięczał chyba w rumuńskich uszach Neptun, kojarzący się z luksusem i rezydencją letnią Nicolae Ceauşescu. Wreszcie litoral zamykała skromna osada Vama Veche
z przejściem granicznym, dużą liczbą kwater prywatnych i ściśle rozumianą „wolną
przestrzenią”, czyli plażą nudystów. Stanowiła ona zjawisko uderzające w reżimie,
którego funkcjonariusze potrafili nękać kobietę przemierzającą Bukareszt w zbyt
3
krótkiej spódniczce .
MIĘDZY DIEPPE A CARMEN SYLVA

Kurorty były wykwitami społeczeństwa mieszczańskiego, rodzącego się w Europie
od schyłku XVIII w. Ponieważ w procesie tym przodowała Anglia, trudno się dziwić,
że to miasteczko Bath w pobliżu Bristolu stało się wzorem uzdrowiska, które dawało
przykład tym kontynentalnym. Powtarzały one zwykle ewolucję Bath: od miejsca
uznawanego za lecznicze do modnej miejscowości, w której należy się „pokazać”.
Pierwszym udanym naśladownictwem Bath było belgijskie Spa, następnie niemieckie Baden i Karlsbad (Karlovy Vary) w Czechach. Równolegle rozwijały się miejscowości nadmorskie, których klimat uznawano za leczniczy: od 1802 r. niemieckie
Travemünde z łazienkami, hotelem, ogrodem angielskim, a od lat dwudziestych XIX
stulecia Swinemünde (Świnoujście) i Zoppot (Sopot). W pierwszej połowie XIX w.
wyłoniły się także kurorty francuskie, które stały się w Europie wyznacznikiem
wypoczynkowej elegancji: Boulogne-sur-Mer i Dieppe, potem Biarritz. Do Dieppe
przemieszczał się każdego lata dwór cesarski, a za nim arystokracja; Biarritz było
ulubionym kurortem cesarzowej Eugenii. Pokazywali się tam nie tylko francuscy,
4
ale i angielscy arystokraci oraz plutokraci . Migracja dworu, wokół którego kręciły
się elity i wszyscy, którzy pragnęli się do nich zbliżyć, stanowiła fenomen przednowoczesny. Kurorty były zarazem widownią zjawisk istotniejszych w sensie społecznym, wśród których wyłaniała się swego rodzaju „wolna przestrzeń” nadmorska.
Mieszczaństwo podbiło dziewiętnastowieczną wyobraźnię i stworzyło kanon
kultury, który zaspokajał potrzeby prestiżu i historyczności grupy niemogącej się
mierzyć „urodzeniem” z dotychczasowymi elitami, a także wytwarzał ciśnienie
naśladowcze. W Anglii, Francji czy Belgii — krajach przemysłowych tamtego
stulecia — ciśnienie to dotyczyło przede wszystkim grup awansujących, zwanych
drobnomieszczaństwem (pozbawionych i urodzenia, i kapitału). W regionach nieuczestniczących na dobre w rewolucji przemysłowej ciśnienie imitacyjne dotyczyło
zaś elit, które pragnęły upodobnić siebie i swoje kraje do atrakcyjnego wzoru. To
5
upodobnienie nazywano postępem cywilizacji . Wzorem cywilizacji było zaś mia3

Spotkało to w 1967 r. stypendystkę z Francji Catherine Durandin zaraz po przyjeździe do stolicy
Rumunii; DURANDIN, s. 18–19.
4
RAUCH 2011, s. 85.
5
O rumuńskich napięciach tożsamościowych związanych z tą sferą: JURCZAK 2011, BOIA 2003.
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sto i skupiona w nim wytwórczość przemysłowa, a także dom rodzinny, stanowiący
obraz relacji między mężczyzną i kobietą oraz między nimi a dziećmi i służbą. Życie
mieszczańskie uporządkowane było wedle zasady oddzielenia pracy zawodowej od
życia prywatnego i w związku z tym wydzielenia przestrzeni wypoczynku, którego
obrazem były rodziny przemieszczające się w sezonie ku miejscowościom rekreacyjnym. Tu właśnie pojawiał się zalążek „wolnej przestrzeni”.
Oddalenie się od miasta, w którym wykuwała się cywilizacja, ku przestrzeniom „naturalnym” stanowiło swego rodzaju odreagowanie codziennych obowiązków i rygorów. W pierwszej połowie XIX w. ta naturalna przestrzeń, inspirująca
romantyków, miała cechy dzikości i pierwotnej siły: były to ostre klify, o które rozbijały się fale, a przede wszystkim wysokie góry. Pokonywanie stromizn stawało
się walką z samym sobą, a więc rodzajem nauki moralnej, wysoko wartościowanej
w (męskim) świecie wtajemniczeń tamtej doby. Stopniowo jednak, wraz z rozwojem
tego, co byśmy nazwali bazą wypoczynkową, obraz przyrody łagodniał, a kontakt
z nią ulegał zmianie. Swoje znaczenie miała tu pragmatyka zabiegów leczniczych;
przez większą część XIX w. za uzdrowicielskie uważano środowisko zimne — sanatoria na zboczach wysokich gór i kąpiele w lodowatych wodach. Dopiero pod koniec
wieku odkryto zalety kąpieli słonecznych i wody ciepłej, a więc wynaleziono plażowanie. Na przełomie stuleci oznaczało ono głównie ukrywanie się w pawilonach
plażowych i koszach, a także rygorystyczne rozdzielanie plaż męskich i żeńskich,
chociaż „wolną przestrzeń” stanowiły tu plaże rodzinne, pozwalające małżeństwom
z dziećmi na spędzanie wspólnie czasu na słońcu i w wodzie. Tam rozmiękczały
się rygory; towarzystwo na co dzień zapięte i zasznurowane, a także (w przypadku
kobiet) ubrane ze staraniem o ukrycie linii ciała, zaczęło na plaży tolerować try6
koty . Co więcej, młodzież zwykle starannie nadzorowana mogła tam sobie pozwolić
na pewną swobodę kontaktów; wakacje na plaży nabierały charakteru wyzwolenia
z obcisłego gorsetu. Ponieważ zaś zachodnioeuropejskie mieszczaństwo stanowiło ogromną siłę społeczną, wzór wypoczynku rozprzestrzeniał się. Powstawać
zaczęły „zintegrowane” kurorty — budowano całe osiedla willi wokół zespołów
domów uzdrowiskowych, restauracji i kasyn. Przykładem normandzkie Deauville,
na początku XX w. teren poważnej operacji urbanistycznej, powstające jako gotowy
7
kurort . W ten sposób miejscowości wypoczynkowe, budowane wśród rybackich
wsi, stawały się przedłużeniami wielkomiejskości, oferując promenady dla dobrego
towarzystwa, ale także — zwłaszcza na plaży — stanowiąc przestrzeń alternatywną,
w pewnym zakresie „wolną”. Innego rodzaju, ale równie ważne dla mentalności
mieszczańskiej, wyzwolenie oferowały właśnie sąsiednie wioski: był to kontakt
z tubylczą ludnością, która stała się upostaciowieniem szlachetnej prostoty i męstwa
(groza zmagań rybaków ze sztormami), a więc także — o czym nie mówiono, ale co
się wyczuwało — seksualności. Piszą o tym w znakomitej analizie tej kultury bada6
7

RAUCH 2011, s. 88–89.
RAUCH 2011, s. 86–87.
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cze szwedzcy Frykman i Löfgren. Odważni, silni i półnadzy ludzie morza wpisywali
8
się (zwykle z oddalenia) w nieśmiałą wyobraźnię erotyczną letniczek .
W ostatniej ćwierci XIX w. i pierwszej ćwierci stulecia następnego dokonała się
przemiana związana z przyswojeniem sobie przez elity wyobrażenia o wypoczynku
jako osobnej przestrzeni życia, służącej zdrowiu, tworzącej nowe wtajemniczenia
towarzyskie, przyrodnicze i — poprzez obserwację krajobrazów i ludzi wśród nich
pracujących — patriotyczne. Jeśli u progu tej epoki szczelnie przyodziane miejskie towarzystwo patrzyło z ciekawością i lękiem na „naturę”, czyli klify i surowe
postaci rybaków, to u jej kresu dochodziło do tego, że na piasek wybiegała gromada
przybyłych z miasta naturystów, budząc trwogę wśród wiejskiej ludności. Pomiędzy
tymi skrajnościami wytworzyła się cała kultura plażowania, czyli strojów, gestów
i rytmów tworzących specyfikę sezonu letniego. W językach zaś społeczeństw, których mieszczańskie elity przyswoiły sobie ten styl życia, pojawiły się nowe słowa.
W rumuńskim: sezoniştii, co byśmy przetłumaczyli jako „sezonowcy”.
W dwóch ćwiartkach wieku, o których tu mowa, małe państwo rumuńskie
powiększyło się (w rzutach: 1878 i 1913) o Dobrudżę, czyli zyskało dostęp do
morza. Około 1900 r. wybrzeże, tworzące sznurek miasteczek i wiosek rybackich
o mieszanej etnicznie ludności, było nie tylko obiektem dumy narodowej (morze
stanowiło mentalne dopełnienie państwowości), ale i wielkich inwestycji, skupionych we wznoszonym z rozmachem porcie Konstanca (ambicje tu wkładane przypominały późniejsze polskie dokonania w Gdyni), oraz sezonowej kolonizacji przez
wielkomiejskie towarzystwo. Na tę kolonizację miała wpływ budowa kolei, która
stymulowała w Europie rozwój kurortów. Powstanie imponującego mostu na Dunaju
(1895) projektu Anghela Saligny umożliwiło spięcie Bukaresztu z Konstancą linią
kolejową, czyli przybliżenie stolicy do morza.
Wzory były oczywiste. Elity rumuńskie doskonale wiedziały, co to Dieppe
i Biarritz. W sercu pierwszego z tych kurortów książęca rodzina mołdawska Sturdzów posiadała okazałą willę. Corocznie zamożne rodziny z Bukaresztu czy Jassów
pokazywały się we francuskich, belgijskich i włoskich miejscowościach wypoczynkowych. Nasłonecznione wybrzeża Morza Czarnego przyciągały uwagę stołecznych elit, chociaż trudno było sobie wyobrazić, że powstające tam kurorty skupią
towarzystwo z całej Europy. To zmniejszało ich atrakcyjność, ale rozstrzygające
pozostały ceny; środowiska mniej zamożne niż Sturdzowie mogły sobie pozwolić
na stworzenie „wolnej przestrzeni”. Odkrywano zalety lecznicze nadmorskiego
9
błota, a między Konstancą a miejscowością Carmen-Sylva powstało szereg domów
uzdrowiskowych. W ślad za potrzebami zdrowotnymi podążały potrzeby prestiżu.
8

FRYKMAN, LÖFGREN 2007, s. 60, 215.
Dziś Eforie-Nord. Carmen Sylva to pseudonim literacki królowej rumuńskiej Elżbiety (1843–
1916). W latach pięćdziesiątych miejscowość nosiła nazwisko kolejarza Vasile Roaită zabitego w czasie
strajku w 1933 r., bohatera komunistycznej opowieści o historii kraju. Od 1963 r., gdy zmieniono wiele
nazw nadanych w czasach stalinizmu, znana jest pod obecną nazwą.
9
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Przyzwoity kurort powinien był oferować promenadę, restauracje, pensjonaty i oczywiście kasyno. Najwspanialsze, otwarte w Konstancy (1910), zaspokaja wszelkie
potrzeby miłośników art nouveau. W pobliskiej Mamai zbudowano ćwierć wieku
później efektowne kasyno art déco. Miasteczko Bałczik w przyłączonej do Rumunii
w 1913 r. (a utraconej w roku 1940) południowej Dobrudży zyskało letnią rezydencję królowej Marii i stało się miejscem lubianym przez polityczno-kulturalne elity
Bukaresztu.
Rzeczywistość turystyczna międzywojennej Rumunii nie sprowadzała się do
tego rodzaju elitarnych zjawisk. Powstałe w 1936 r. Narodowe Biuro Turystyczne
(Oficiul Naţional de Turism, ONT) organizowało szerokie akcje popularyzatorskie,
wspierało budowę hoteli, m.in. w Bałcziku, gdzie obserwowano obecność Polaków
10
i Czechów . Tak jak w innych krajach europejskich, rozszerzała się stopniowo kategoria zatrudnionych, którzy korzystali z urlopów wypoczynkowych. Pojawiły się też
znaczące akcje społeczne na rzecz masowego wczasowania. Minister pracy z końca
lat trzydziestych Mihai Ralea patronował organizacji wczasów pracowniczych, obozów uczniowskich i wycieczek pod hasłem Muncă şi voie bună, co można tłumaczyć
11
jako „Praca i radość” . Sam Ralea będzie także dygnitarzem reżimu komunistycznego, narzuconego krajowi po 1945 r., a jego dawniejszy program zostanie wykorzystany przy przeprowadzaniu odgórnej „rewolucji społecznej”.
Jak pisze badaczka tej sfery Adelina Oana Ştefan, turystyka należała do istotnych
elementów legitymizacji reżimu komunistycznego, narzuconego krajowi po 1945 r.
Ukazywała jego egalitarne pryncypia, a przede wszystkim podkreślała ważność
pracy, gdyż wyłącznie ona dopuszczać miała do przejętych przez państwo zasobów
rekreacyjnych. Wtedy właśnie słowo „wakacje” weszło do potocznego języka i stało
się zbiorowym doświadczeniem ludności miejskiej. Oznaczałoby to pojawienie
12
się nowoczesnego typu turysty związanego ze społeczeństwem przemysłowym .
W tym zakresie władze zdawały się przyspieszać oczekiwany proces modernizacji.
Jak w innych sferach, powiązane to było z zawziętym niszczeniem tzw. społeczeństwa burżuazyjnego. Wraz z nim zniknąć miała elitarna forma wypoczynku, czyli
rumuńskie naśladownictwa Dieppe i Biarritz.
STALINIZM NA LITORALU

Jeden ze świadków epoki zapamiętał ostatnie spojrzenie na Mangalię zachowującą
poblask niedawnych czasów. Latem 1947 r. „sezonowcy” tańczyli w restauracjach
do później nocy, rozrzucając pieniądze, które traciły wartość z powodu wielkiej
13
inflacji . Otwierała się już jednak „obsesyjna dekada” (obsedantul deceniu), jak to
10
11
12
13

SIMIONESCU1938, s. 235.
ŞTEFAN 2013, s. 589–590.
ŞTEFAN 2013, s. 587–599.
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po latach nazwie w ezopowym stylu Adrian Păunescu14. W latach 1948–1958 cienka
warstwa burżuazji została wyniszczona przez narzuconą krajowi wskutek presji
Związku Radzieckiego nową elitę władzy. Jak przekonuje Stelian Tănase, jej program był równie imitacyjny, jak poprzedniej, lecz zwrócony ku wzorom sowieckim
15
wedle maksymy ex Oriente lux . Wiązało się z tym odrzucenie kultury mieszczańskiej i przejęcie infrastruktury, która po niej pozostała. W 1950 r. dokonano nacjonalizacji nieruchomości (na co nie zdobyły się władze Polski) i wszelkie wartościowe
budynki przeszły na własność państwa. Wcześniej jeszcze (1948) stało się tak
z obiektami służącymi turystyce i wypoczynkowi. W ten sposób całość godnej uwagi
infrastruktury na brzegu Morza Czarnego została zabrana właścicielom i dostała
się pod zarząd instytucji kontrolowanych przez partię komunistyczną. Lecz w tym
samym czasie wybrzeże zniknęło z publicznego świata wyobrażeń.
Ikonografię turystyki lat stalinizmu w Rumunii poznać można na stronach jedynego (i zamkniętego w 1951 r.) periodyku poświęconego tej sferze życia — „Turismul
Popular”. Na zdjęciach tam publikowanych nigdy nie pojawiało się morze. W każdej
porze roku dominowały góry; turystyka polegała na marszach, zdobywaniu szczytów,
docieraniu do schronisk, które dzięki nacjonalizacji stały się „dobrami ludu pracującego”. Bohaterowie zdjęć nosili traperskie buty lub mieli przypięte narty, znajdowali się na łodziach pokonujących górskie rzeki, spowici byli w przeciwdeszczowe
płaszcze, a ich wytchnienie na leśnej polanie polegało nie na rozłożeniu się na trawie,
lecz utworzeniu kręgu tanecznego. Jeśli w jednym z numerów zamieszczono tekst
z nadmorską Mangalią w tytule, to dlatego, że w pobliżu tej miejscowości znajdowała
się grota: „Ludzie pracy, którzy spędzają urlop wypoczynkowy na wybrzeżu, będą
16
mogli zwiedzić grotę, tworząc mały kolektyw towarzyszy [...]” . Byłby to w sferze
wyobrażeń dość paradoksalny powrót do romantycznej fazy turystyki mieszczańskiej.
Uderzający jest inny jeszcze aspekt. Góry pozostały w latach pięćdziesiątych jedyną
ostoją resztek partyzantki antykomunistycznej, swego rodzaju „wolną przestrzenią”
dla niepogodzonych z położeniem kraju; przestrzenią, w którą z największymi trudnościami wdzierała się brutalna kolektywizacja rolnictwa. Lecz reżim nie rezygnował
symbolicznie z gór, może także dlatego, że przecinając kraj w połowie, nie wyznaczały granicy państwa. Obszar nadmorski przeciwnie — kojarzył się z granicą, drogą
w świat i ucieczką, czyli szczególnie wrażliwą sferą symboliczną i polityczną. Ukazywał kluczowe zjawiska tej epoki: 1) wojskowo-policyjną kontrolę związaną z obsesją
wroga zewnętrznego; 2) enklawy, w których przebywali ludzie dobrani wedle klucza
polityczno-ideologicznego; 3) totalność przekształceń własnościowych, w ramach
których nadmorska wieś zamieniła się w ciągi kołchozów, a usługi i wytwórczość
zostały przymusowo uspółdzielczone lub znacjonalizowane.

14
15
16

Cf. GOLDIŞ 2017, s. 494–502.
TĂNASE 1998.
PRECUP 1951.
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Otwartość, jaka cechuje nadmorski pejzaż, stawała się obrazem utraconej wolności, opresji, niemożności wyrwania się z państwa, ale także — niekiedy — nadziei,
że od morza przyjdzie wyzwolenie. Od 1948 r. przez dekadę wybrzeże kojarzyło się
bowiem ze sprawami militarnymi, a skojarzenie to było dwoiste. Utrzymywały się
wciąż nadzieje na to, że „przyjdą Amerykanie” i wyzwolą kraj z jarzma sowieckiego;
ten mit zbiorowy był jeszcze bardziej nośny niż polski mit „Andersa na białym
koniu”. Gdy w Polsce krążyły pogłoski o desancie amerykańskim nad Bałtykiem,
w Rumunii tego typu pogłoski dotyczyły w szczególności Konstancy: Amerykanie
17
już się tam zbliżają, już wylądowali, posuwają się w stronę Bukaresztu . Z tym
sprzężone było drugie wyobrażenie o wybrzeżu, już niewątpliwie odnoszące się do
rzeczywistości: litoral został silnie zmilitaryzowany, obsadzony przez garnizony
rumuńskie i radzieckie. Sama podróż nad morze wymagała specjalnego zezwolenia, które kontrolowały patrole w pociągach do Konstancy. Zezwolenie dotyczyło
określonej miejscowości. Pisarz Pericle Martinescu miał latem 1952 r. zezwolenie
tylko na pobyt w Konstancy, ale jeździł do Eforie-Nord na kąpiele błotne, obawiając
się przy tym kontroli. Ta obawa wisiała nad nim, gdy patrzył na spokojne fale morskie. W samej Konstancy plaża otoczona była drutem kolczastym i wolno się było
kąpać tylko do godz. 19.00, później spacerowiczów zagarniali strażnicy graniczni,
ponieważ obawiano się ucieczek. Na plaży, którą bywalcy nazywali nadal Modern,
choć nowa nazwa oficjalna brzmiała Muncitorul (Robotnik), pojawiły się drewniane
18
budynki udające plażowe, ale mówiono, że przeznaczone dla żołnierzy . W 1954 r.
krytyk literacki Nicolae Balotă nie poznał litoralu po piętnastu latach niewidzenia:
część południowa z Mangalią była niedostępna (powiadano, że buduje się tam bazę
łodzi podwodnych), natomiast atmosferę Konstancy naznaczyli ludzie w mundurach
19
i tablice z surowymi zakazami . Sama droga nad morze ukazywała ponure memento,
czyli widok na ogromną budowę kanału Dunaj–Morze Czarne, o której wiedziano,
że pracują tam więźniowie polityczni. Pociągi były zresztą pełne ludzi z pakunkami,
20
którzy w niedziele jechali na „widzenia” i wysiadali w okolicach obozu pracy .
Może także dlatego grupy wczasowiczów obsługiwane bywały przez pociągi specjalne, wolne od tego rodzaju pasażerów, a dekorowane — na wzór ZSRR — portretami Stalina i lokalnego lidera Gheorghe Gheorghiu-Deja.
Wybrzeże nie zatraciło swego rekreacyjnego charakteru, lecz został on zdominowany przez tzw. wczasy pracownicze. W 1948 r. zlikwidowano ONT, włączając je
jako sekcję turystyczną do CGM (Confederaţia Generală a Muncii), centrali związków
zawodowych. Do jej zadań należało organizowanie masowego wypoczynku. Polegało
to na dystrybucji skierowań przez komórki związkowe w zakładach pracy, co stanowiło kopię modelu sowieckiego, w którym turystyka była rodzajem wynagrodzenia za
17
18
19
20
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postawę polityczną i służyć miała odnowie sił klasy robotniczej. W ten sposób reżim
wytworzył zjawisko masowego wypoczynku; pracownicy fizyczni na ogół dotąd nie
jeżdżący na wczasy spędzali urlop nad morzem. Było to ważne doświadczenie społeczne i zarazem źródło kłopotów, czyli zderzenia się ideologicznej wizji z rzeczywistością. Realia wczasów i wycieczek różniły się od propagandowego wzoru, a autorzy
sprawozdań partyjnych opisywali gry hazardowe, pijaństwo, spanie w butach, palenie
w łóżkach i podobnie trywialne problemy, a z drugiej strony — wskazywali na niedo21
bór robotników wśród uczestników najatrakcyjniejszych wycieczek .
Warto może zilustrować zjawisko narracją osobistą, która ukazuje tyleż pospolite realia wczasów nad morzem w latach stalinizmu, ile nietypową rolę aktora
teatru społecznego. Był nim Dinu Ghika (1926–1995), prawnik, którego przyszłość
zdawała się około 1950 r. przekreślona z powodu pochodzenia (był synem szefa
policji stolicy przed nastaniem reżimu komunistycznego), a zwłaszcza nazwiska
świadczącego o przynależności do starej rodziny książęcej. Otóż Ghika, obciążony
dodatkowo faktem, że jego brat siedział w więzieniu za próbę ucieczki z kraju, miał
zarazem atut, który pozwolił mu uratować się w najcięższych czasach — był dobrym
rugbistą. Sport ten należał do popularnych, przedsiębiorstwa państwowe tworzyły
własne drużyny. Ghika zatrudniony został na początku lat pięćdziesiątych na fikcyjnym etacie biurowym w bukareszteńskiej fabryce rur, gdzie znalazł miejsce jako
zawodnik tamtejszej drużyny. „W tamtych czasach starałem się żyć jak najbardziej
dyskretnie, ale korzystając z tego, co uważano za dobrodziejstwa nowego reżimu”
22
— wspominał . Do tych dobrodziejstw należały skierowania na wczasy (bilete de
odihnă) rozdzielane przez związki zawodowe. „Bilety” dawały całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za transport, pobyt i wyżywienie. Rozdzielano je wedle
wysokości zarobków i sytuacji rodzinnej; przodownicy pracy mieli być wysyłani
23
darmowo. W istocie przydziały zależały od złożonych relacji władzy i wpływów .
I oto spotykamy Dinu Ghikę w najcięższych latach stalinizmu na plaży nad
Morzem Czarnym dzięki „biletowi” otrzymanemu za wyniki sportowe. Wedle
wczasowych reguł otrzymał miejsce w pokoju zbiorowym, z dwoma kolegami,
ponieważ wspólnie wystarali się o zakwaterowanie. Dzięki temu mogli sobie świadczyć uprzejmości, przede wszystkim pozostawiać w określonych godzinach pokój
do dyspozycji któregoś, gdy ten chciał zaprosić żonę — kobiety bowiem lokowano
osobno. Wczasy rodzinne były — podobnie zresztą jak w ówczesnej Polsce Ludowej — dobrem rzadkim. Można to uznać za cofnięcie się w stosunku do wzorów
mieszczańskich z początku XX w. Dinu Ghika żony nie miał, ale korzystał z dobrej
woli kolegów, którzy zostawiali mu pokój, gdy poznał dziewczynę na plaży. Tak
stworzył sobie małą „wolną przestrzeń”. W zakresie wyżywienia wszyscy skazani byli na kantynę, w której podawano podłe kapuściano-ziemniaczane dania.
21
22
23
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W następnym roku Ghika zdobył odpowiedni „bilet” dzięki sekretarce z fabryki,
entuzjastce rugby. Trafił do skonfiskowanej dawnemu właścicielowi willi na brzegu
morza (ironia losu polegała na tym, że dom rodzinny Ghiki w Bukareszcie także
został skonfiskowany), urlop nie należał jednak do udanych. Eksarystokrata znalazł
się w pokoju z dwoma siedmiogrodzkimi chłopami, których sąsiedztwo było dlań
uciążliwe. Odnosząc się nieufnie do wczasowej gastronomii, chłopi ci przywieźli
ze sobą ogromne ilości prowiantu, głównie słoniny i cebuli; to była ich „wolna przestrzeń”. Nie chodzili na plażę i nie kąpali się, ale zaczynali aktywność o świcie
śniadaniem złożonym ze wspomnianych specjałów i zakrapianym cujką. Pomimo
takich doświadczeń Ghika w następnych latach wciąż starał się o „bilety”, które
pozyskiwał także gdy już nie pracował w fabryce „Republica”. Miał znajomego
w centrali związków zawodowych, dawnego trenera rugby, do którego byli pod24
opieczni mówili „wujku” i mogli zawsze liczyć na wsparcie .
Co znamienne w szerszej świadomości litoral stał się przestrzenią dostępną,
a może nawet w jakiejś mierze „wolną”, dopiero około 1958 r. W tym właśnie roku
wojska sowieckie opuściły Rumunię (Nikita Chruszczow był przekonany o absolutnej lojalności tutejszego reżimu), a szerokie pasy nadmorskie zostały oddane do
swobodnej cyrkulacji. Tak to właśnie zapamiętała pisarka Annie Bentoiu: dopiero
wtedy bukareszteńczycy odkryli uroki wybrzeża, a kwatery wynajmowane w rybackich domach stały się symbolem odzyskanej wolności podróży i odbudowy znę25
kanych ciał . Także w 1958 r. zdecydowano o budowie w Eforie-Nord — ośrodka
wczasowego dla ludzi pracy. Baza wypoczynkowa miała powstać szybko, mowy
więc nie było o socrealistycznych, pałacowych formach. To właśnie, jak się zdaje,
umożliwiło powstanie lekkich, pawilonowych budynków, które rysowano tak, jakby
nie istniała polityczna ani materialna przepaść między Rumunią a światem kapitalizmu. Architektem, któremu powierzono kierowanie pracami projektowymi w Eforie-Nord i który miał odcisnąć piętno na kształcie kurortów w następnych latach, był
trzydziestokilkuletni Cezar Lăzărescu. W klientalnym systemie politycznym Rumunii, naznaczonym przez quasi-feudalne relacje, bardzo wiele zależało od osobistych
powiązań. Lăzărescu otrzymał zlecenie zaprojektowania willi dla Gheorghiu-Deja
nad bukareszteńskim jeziorem Herăstrău, za co został wynagrodzony przez szefa
26
partii białym Fiatem 2200 . Dobra chemia, jaka podobno zaistniała między Dejem
i wybitnym architektem, miała znaczenie dla szerokości manewru tego ostatniego.
Dlatego zapewne mógł czuć się nieskrępowany dotychczasowymi dogmatami
estetyczno-funkcjonalnymi. W 1959 r., gdy w Mamai inaugurowano hotel „Yalta”
o pompatycznych kolumnadach, należący architektonicznie do epoki stalinizmu, pod
kierunkiem Lăzărescu projektowano budowle, które nie miały z nią nic wspólnego.
Minie kilka lat i nazwa hotelu zostanie zmieniona — zniknie Jałta, pojawi się „Bucu24
25
26
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reşti” — Bukareszt. Skojarzenie narodowe wyprze sowieckie27. Architektura kosmopolityczna, inspirowana nowościami włoskimi czy francuskimi, miała zamknąć
„obsesyjną dekadę”.
MAMAIA I LANSOWANIE RUMUNII

„Mamaia nie była tak smutna nawet w czasie wojny, gdyż wtedy dawali jej życie
przynajmniej Niemcy ulokowani w willach kurortu!” — napisał Pericle Martinescu
latem 1952 r. Choć zarekwirowane wille stały się ośrodkami wczasowymi, kasyno
kantyną dla urlopowiczów, a kabiny plażowe pokojami (z trzech kabin lokum na
dwa łóżka), plaża była pusta. Strażnicy graniczni żądali dokumentów od każdego,
28
kogo napotkali . Dziesięć lat później w tym samym miejscu turyści z Francji, RFN,
Szwecji i USA opalali się na piasku.
Budowa nowej Mamai rozpoczęła się w 1960 r., a już dwa lata później na długiej mierzei pomiędzy jeziorem Siutghiol a rozległymi plażami nadmorskimi stał
zespół modernistycznych hoteli. Od południa, czyli od strony Konstancy, z której
w ciągu kilku minut można było dojechać samochodem, zespół otwierał punktowiec
w postaci czternastopiętrowego hotelu „Parc” z efektownymi neonami, za którym
w rzędzie stanęły hotele o nazwach w rodzaju „Perla”, „Lotus”, „Delfin”, „Aurora”
czy „Sirena”. Decyzja o budowie kurortu była powiązana z nową strategią rozwoju
wybrzeża. Głównym węzłem komunikacyjnym była tu Konstanca — największe
miasto Dobrudży, obdarzone antycznymi pozostałościami, które stanowiły magnes
dla turystów. W tym samym czasie, gdy zapadły decyzje o stworzeniu u progu Konstancy wielkiego kurortu, prowadzono w mieście poszukiwania archeologiczne,
odkrywając m.in. fragmenty budynków z czasów rzymskich. Wazy i inne relikty
wyeksponowano w lapidarium, odsłaniano ślady greckiego portu. Trzeba było jeszcze kilku lat, aby odnowił się nacjonalistyczny przekaz łączący rumuńskość z dziedzictwem rzymskim, przekaz przytłumiony w latach stalinowskiego entuzjazmu
prosowieckiego, gdy eksploatowano słowiańskie powinowactwa kultury rumuńskiej. Około 1960 r. takiego przesilenia jeszcze sobie nie wyobrażano, lecz dawała
się już zauważyć skłonność reżimu do budowania mitycznej, harmonijnej wizji
dziejów ojczystych, które prowadziły od greckiego portu Tomis do wielkiego przeładunku w socjalistycznej Konstancy i od Owidiusza do fabryki konserw „Ovidiu”
(imię poety rzymskiego otrzymała też elektrownia i fabryka betonu). W tym ujęciu,
właściwym dla coraz szerzej dostępnych przewodników i pism turystycznych, zanikało napięcie ideologiczne.

27

Warto tu dodać, że pod koniec XX w. podupadły hotel „Bucureşti” kupiła gwiazda rumuńskiej piłki
nożnej Gheorghe Hagi. Budynek został poddany remontowi, nazwa ponownie zmieniona (hotel Iaki),
a fasady intensywnie oświetlone zgodnie z gustami młodego kapitalizmu (i zapewne nowego właściciela).
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Nowy dworzec kolejowy w Konstancy, uruchomiony wiosną 1960 r., miał łupinowy dach wykreślony wedle aktualnej zachodniej mody architektonicznej, bliźniaczo
podobny do dachu otwartych w tymże roku centralnych hal targowych we francuskim
mieście portowym Hawr. O tej drugiej budowli nikt jednak nie twierdził, że jej forma
29
świadczy o „mocy twórczej nowego człowieka, budowniczego socjalizmu” . Apologetyczny styl rumuńskiej publicystyki, który przywoływał wciąż wzorce stalinowskie, godził się, jak widać, z nowoczesną formą przestrzeni publicznej. Niebawem
otwarto też w Konstancy port lotniczy, bardzo podobny do kolejowego.
W lipcu 1962 r. na tym właśnie lotnisku wylądował samolot z grupą polskich
osobistości politycznych i kulturalnych, które miały spędzić kilkutygodniowy urlop
w Mamai. Zapiski z tego pobytu zostawił Jerzy Zawieyski, członek Rady Państwa
PRL, pisarz katolicki. „Hotele tu mają wygląd drapaczy. Wszystko nowe, nowoczesne,
z wielkim szykiem” — odnotował pierwszego dnia. Stopniowo, zwłaszcza po odwiedzeniu innych miejscowości, uznał jednak, że Mamaia „wygląda ze swoimi blokami jak
30
sztuczna dekoracja, a cała miejscowość jest wymyślona” . Realna była plaża i morze
oraz, niestety, zła pogoda („Rumuni narzekają na pogodę i oczywiście przypisują to
próbom z bombą atomową”), złe jedzenie („obfite, tłuste, niesmaczne”), ryczący głośnik przy hotelu i orkiestra, która rozpoczynała dancing pod oknami Zawieyskiego
31
z chwilą, gdy milkł głośnik . Pisarz męczył się do późnej nocy, brał środki nasenne
i interweniował „gdzie się dało, ale bezskutecznie”. Muzyki nie chciano wyłączyć,
proponowano natomiast zamianę pokoju, lecz było to „bardzo skomplikowane zagad32
nienie biurokratyczne” . Tak skomplikowane, że w końcu głośnik zamilkł. Zawieyski
zaś, uczestnicząc w pożegnalnej kolacji dla części grupy, zmienił zdanie o muzyce
w restauracji. „Przygrywała nam na tarasie ludowa kapela rumuńska. Gra na cymbałach wręcz wirtuozerska. Tak samo świetnie ktoś grał na instrumencie, który przypo33
mina okarynę. Wieczór był miły i zabawny, zakończony, oczywiście, w barze” .
Podobne były obserwacje dyplomatów francuskich. Ambasada stworzyła po
sezonie 1962 raport o Mamai, w której pojawili się turyści z Francji. Samo miejsce opisano w nim jako zespół hoteli „bardzo nowoczesnych w koncepcji, kolorowych, przywodzących na myśl raczej kurort amerykański, niż tradycyjną Rumunię”.
W każdym z hoteli, zaopatrzonych w restaurację z dancingiem, umieszczono odrębną
państwowo grupę turystów. Obok grup z NRD i Polski pojawili się Skandynawowie,
Francuzi i Amerykanie. Obłożenie było dobre, lecz nastąpił pewien kryzys: turyści
mieli być niezadowoleni z jakości obsługi, kuchni i rozrywek, a także braku zachodniej prasy i informacji. Władze rumuńskie dostrzegły problem i sprowadziły trochę
gazet, m.in. „Le Monde” i „New York Times”. Rozpoczęły też akcję reklamową
29
30
31
32
33
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w zachodniej prasie i zaprosiły zagranicznych dziennikarzy. W gazetach francuskich
pojawiły się zachęty do wypoczynku w Mamai — bardzo korzystnego cenowo,
34
z przelotem samolotem Taromu wprost na wybrzeże .
W dokumentach rumuńskich z lat sześćdziesiątych spotyka się sformułowanie
— gdy mowa o budowie kurortów — a se lansa, czyli „lansować się”; romański charakter języka ułatwił wprowadzenie pojęcia, które do polszczyzny trafiło pod koniec
XX w. Aby się lansować, należało stworzyć wizerunek kraju i w tym celu przyswoić sobie chwyty reklamowe światowego przemysłu turystycznego. Wydawać
by się mogło, że w państwie żyjącym od lat w zamknięciu i w jarzmie surowej cenzury stanowiło to niebagatelne wyzwanie. Nic podobnego. Propaganda wewnętrzna
Rumunii w istocie nie zajmowała się niczym innym niż tworzeniem folderów, dotąd
jednak przeznaczonych tylko dla własnych obywateli. Ukazywały one osiągnięcia
podnoszące dobrostan mas, a do kanonu należały fotografie bloków mieszkalnych
i zaludniających je szczęśliwych rodzin robotniczych. Otóż foldery turystyczne produkowane w wolnym świecie miały uderzająco podobny charakter i trudność polegała nie na naśladowaniu ich treści, lecz formy, czyli na pozyskaniu dobrego papieru
35
i druku . Zespół wyobrażeń był gotowy; rzędy bloków zostały zastąpione przez
rzędy hoteli, szczęśliwe rodziny spędzały czas na plażach. Zamiast kombajnów
błyszczały w słońcu samochody osobowe. Wybrzeże stało się zresztą folderowym
tematem propagandy wewnętrznej, tworzącym obraz Rumunii jako kraju pięknego,
mądrze rządzonego i docenianego przez przybyszów ze świata.
Podobnie jak reklama, tak i organizacja napływu turystów nie stanowiła tak
wielkiego wyzwania, jak można by sobie wyobrażać, wiedząc o latach odcięcia od
świata kapitalizmu. Rozbudowany aparat organizacyjny wprawiony był w aranżowaniu enklaw rozwoju przemysłowego, czyli przemieszczaniu i koncentrowaniu
materiałów i ludzi. Dlaczego nie miałby zmierzyć się z takim przedsięwzięciem
w turystyce międzynarodowej? Oczywiście reżim, który ograniczył do minimum
kontakty obywateli ze światem i który próbował utrzymywać ich w lęku przed obcą
agenturą, musiał dokonać przewartościowania. W tym samym czasie, na początku
lat sześćdziesiątych, telewizja rumuńska zaczęła prowadzić lekcje języków obcych,
a rosyjski stracił w szkołach rangę obowiązkowego; uczniowie wybierali raczej
francuski czy angielski. Pojawiła się więc atmosfera otwarcia na wartości dotąd
traktowane z wielką podejrzliwością, a także na aluzje antysowieckie przemycane
na poziomie zebrań partyjnych czy rozmów. W 1964 r. partia rumuńska ogłosiła
dokument, który wywarł spore wrażenie w bloku i nazwany został „deklaracją niepodległości” — rodzaj credo, wedle którego każdy kraj socjalistyczny winien sam
określać drogi swojego rozwoju. Rozbudowa kurortów czarnomorskich wpisała się
w program swego rodzaju dekolonizacji Rumunii: były „wolną przestrzenią” pozwalającą reżimowi czerpać dochody dzięki związkom ze światem zachodnim.
34
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Ta „dekolonizacja” miała początkowo wymiar gospodarczy, ale wpłynęła szybko
na wiele innych sfer życia. Reorientacja polegała na wzroście znaczenia czynników
„technicznych” i przemianie tych „ideologicznych”. Drugie były od 1948 r. oficjalnym fundamentem praktyk reżimu, który poddał sobie życie społeczno-gospodarcze,
pierwsze można zaś odczytywać jako zbiór konieczności i wyborów wynikający
z tego faktu. Innymi słowy skrajnie scentralizowana gospodarka stawała się czymś
w rodzaju „przedsiębiorstwa”, którego administrowaniem zajmowały się kadry
dobrane politycznie, stykające się z kwantum realnych problemów materialnych
i organizacyjnych. Zasadnicze wyzwanie polegało na znajdowaniu źródeł finansowania wielkich inwestycji przemysłowych, co po wyczerpaniu rezerw prostych
(z konfiskat, restrykcyjnego systemu podatkowego i uruchamiania zasobu siły roboczej) było kłopotliwe. Współpraca z ZSRR, postrzegana jako gwarancja podtrzymania inwestycji, stała się problematyczna w epoce Chruszczowa, który dążył do
„socjalistycznego podziału pracy” w bloku. Rumunia byłaby w ramach tego podziału
traktowana raczej jako zaplecze żywnościowo-surowcowe niż kraj przemysłowy.
Obawy reżimu związane z tego rodzaju marginalizacją zaczęły przekształcać się
w opór wobec polityki ZSRR, co zarazem stawiało z nową ostrością problem źródeł finansowania wzrostu. Reżim odpędzał widmo republiki pomidorowej, którą
mogłaby się stać Rumunia w systemie podziału pracy. Z przedkładanych władzom
analiz wynikało zresztą, że opalenizna jest bardziej rentowna niż czerwień pomidorów; aby osiągnąć dolara przychodu z turystyki trzeba było zainwestować 20 lei,
36
a w pozyskanego z eksportu żywności — 30 .
W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych doszło więc w Rumunii do zasadniczej
zmiany w polityce turystycznej. Odkryta została żyła złota, lecz aby ją eksploatować, należało dokonać wysiłków materialnych, wizerunkowych, a także mentalnych.
Trzeba było w szybkim tempie — gdyż tylko wówczas inwestycje mogły rentować — budować ośrodki wypoczynkowe na poziomie odpowiadającym turystom
z krajów kapitalistycznych, którzy pozostaliby izolowani od rumuńskiego otoczenia
społecznego. Szybkie tempo oraz izolacja nie były wyzwaniami budzącymi trwogę
reżimu, który wedle takich właśnie pryncypiów przekształcał dotąd państwo, lecz
włączenie się w turystykę międzynarodową przenosiło zagadnienie na nowy poziom.
Turystyka przynosiła ogromne dochody, co było szczególnie istotne dla państw,
które nie miały rozwiniętego przemysłu, uchodzącego za podstawę postępu społecznego. Naddatki siły roboczej, tkwiące w rolniczo-małomiasteczkowych strukturach
Portugalii czy Grecji, mogły się produktywnie zrealizować w obsłudze turystyki.
Plaże i słońce stawały się bogactwem naturalnym, które można było eksploatować
jak ropę czy węgiel. Dobrobyt osiągany przez średnie warstwy społeczne Zachodu
w dekadach prosperity wytwarzał wielki rezerwuar turystyczny. Zaznaczała się rywalizacja o gości. Rząd francuski rozpoczął w 1963 r. operację „Racine”, starając się
36
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przejąć ruch turystyczny z Hiszpanii i przekształcając wybrzeże śródziemnomorskie;
państwo wykupiło ogromne tereny, wyznaczając kilka ośrodków przyciągania. Najbardziej uderzająca była chyba fizjonomia miejscowości La Grande-Motte projektu
Jeana Balladura (szereg betonowych hoteli o piramidalnych kształtach), bardzo przypominającej położeniem Mamaię, której architektura wydawała się w tym zestawie37
niu zachowawcza . W latach operacji „Racine” było jasne, że turystyka należy do
kluczowych zagadnień gospodarczych oraz politycznych, więc dyplomacja francuska
obserwowała działania prowadzone na tym polu przez inne państwa, w tym Rumunię.
Obserwacja była wzajemna. Z danych przedkładanych kierownictwu partii
wynikało, że liczba turystów na świecie podwoiła się w latach 1958–1965, podobnie jak wpływy walutowe, z których 70% zbierano w Europie. Zbiory te były bardzo
nierówne, największe w byłych mocarstwach kolonialnych, lecz wzrost dochodu
w krajach uboższych był spektakularny. Jugosławia miała wprawdzie dziesięć razy
mniej wpływów walutowych niż Francja, ale rozwijała się szybko (92 mln dolarów przychodu w 1965 r.). Otwierająca się dopiero Bułgaria zbierała trzykrotnie
38
mniej, lecz stanowiła z kolei wyzwanie dla Rumunii . Ambasador Francji zwiedził
(1962) bułgarskie kurorty i ocenił, że przewyższają rumuńskie jakością usług, „nie
mówiąc już o słabszym nadzorze policyjnym”. Wyrażał sceptycyzm co do moż39
liwości utrzymania przez Rumunię izolacji przybyszów . Władze w Bukareszcie
dochodziły do podobnych wniosków i wiosną 1964 r. złagodziły rygory wizowe
oraz walutowe, ale najważniejsze, że przystały na swobodę poruszania się turystów
po kraju. Dotąd byli oni obwożeni grupowo lub musieli poruszać się po wyznaczonych trasach. Paradoks polegał na tym, że goście z państw socjalistycznych tych
nowych wolności nie otrzymali.
Finansowy wymiar turystyki rumuńskiej był wciąż skromny: w 1965 r. zainkasowała ona 19 mln dolarów, gdy — w roku 1963 — Włochy 931 mln, Hiszpania
679 mln, Austria 423 mln. Dochody z turystyki reprezentowały 1,5% wpływów z eks40
portu Rumunii, gdy w Grecji — 21% . Wskaźniki planowano jednak podwoić do
1970 r. Oceniano, że kraj będzie przyciągać zwłaszcza turystów z Europy północnej
i centralnej, spragnionych ciepłego morza. Największym ich rezerwuarem była Republika Federalna Niemiec przeżywająca swój Wirtschaftswunder, którego efektem
było m.in. kilka milionów niemieckich turystów szukających corocznie gorącego piasku. W 1965 r. milion spędził wakacje w Hiszpanii, drugi we Włoszech, pół miliona
wybrało Jugosławię, a ćwierć — Grecję. W Rumunii pojawiło się tylko (albo aż, biorąc pod uwagę zerowy niedawno stan) 90 tys. turystów z RFN. Miało to być zapo37
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Republica Populară Română în perioadă 1966–1970, 26 VI 1965.
39
AD, Europe 1944–70, Roumanie 208, b.pag.: Bouffanais do Paryża, 11 XII 1962.
40
ANR, CC PCR, Cancelarie 113/1965/I, k. 66–67: Propuneri privind dezvoltarea turismului în
Republica Populară Română în perioadă 1966–1970, 26 VI 1965.
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wiedzią ogromnego wzrostu41. Z innego „zimnego” i prosperującego kraju, Szwecji,
w 1965 r. ćwierć miliona ludzi pojechało do Włoch, sto tysięcy do Hiszpanii, połowa
42
tego do Jugosławii i 10 tys. do Rumunii . Tyle corocznie wystarczało — dodajmy —
aby u schyłku lat sześćdziesiątych ukształtować w Rumunii wyobrażenie o Szwedce
43
jako kobiecie wyzwolonej i szukającej emocji . Inaczej mówiąc, także ten kraj stawał
się obiektem turystyki, którą w późniejszych czasach będzie się nazywać seksualną.
MASZYNY DO ZARABIANIA DOLARÓW

Niezależnie od procentu wpływów i miejsca Rumunii na mapie ruchu turystycznego w Europie pojawienie się masy cudzoziemców w kraju do niedawna szczelnie
zamkniętym było zjawiskiem uderzającym. W 1960 r., gdy turyści z Zachodu byli
głównie obwożeni autokarami pomiędzy wybranymi atrakcjami Rumunii, liczono ich
9 tys.; pięć lat później przybyło dwieście tysięcy, w tym część indywidualnie, zwykle
samochodami. W latach 1959–1965 liczba przekroczeń granicy wzrosła dziesięciokrotnie. W 1966 r. turystów Vest przyjechało 245 tys., Est — ponad dwukrotnie więcej
(565 tys.), od czego należy odjąć około 300 tys. tranzytowych (głównie Est udających
się do Bułgarii), co tworzyło w sumie liczbę ponad 800 tys. cudzoziemców kręcących
44
się po Rumunii . Większość ciągnęła nad morze. W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych zbudowano na litoralu około 40 hoteli (15 tys. miejsc), co uczyniło z Mamai
45
i dwóch Eforii kurorty międzynarodowe . Wzbierający wciąż potok turystów skłaniał do dalszych inwestycji: kolejne hotele i kasyno rosły w Mamai i w Eforie-Nord,
a od połowy dekady projektowano kurort w Mangalii, której warunki naturalne (dobra
plaża i skarpa dająca piękne widoki) oceniano jako sprzyjające, aby lansować się na
rynkach zewnętrznych. Nowa Mangalia pomyślana była jako wielofunkcyjny zespół,
którego potencjał mierzono liczbą łóżek — 18 tys., w tym ponad połowa w hotelach,
reszta na campingach i w kwaterach prywatnych. Wśród obiektów towarzyszących
przewidziano tereny do tenisa, piłki ręcznej, siatkówki, mini-golfa, piłki wodnej,
46
a także kasyno, salę gier, salę spektakli i ogromne kino .

41

ANR, CC PCR, Cancelarie 150/1966, k. 15–16: Propuneri privind nouă organizare a turismului
în Republica Socialistă România [1966]; Secţia Economică 17/1970, k. 6: Raportul delegaţiei Oficiului
Naţional de Turism al RS România cu privire la vizita în Republica Federală a Germaniei în perioada
2–10 ianuarie a.c., 30 I 1970.
42
ANR, CC PCR, Cancelarie 150/1966, k. 15–16: Propuneri privind nouă organizare a turismului
în Republica Socialistă România [1966].
43
CLOUTIER 1971, s. 36.
44
ANR, CC PCR, Cancelarie 150/1966, k. 13: Propuneri privind nouă organizare a turismului în
Republica Socialistă România [1966]; MURGESCU 2010, s. 376.
45
ANR, CC PCR, Secţia Economică 31/1966, k. 20: Propuneri privind dezvoltarea turismului în
perioadă 1966–1970 [1966].
46
ANR, CC PCR, Cancelarie 109/1967, k. 228–236: Expunere de motive, ONT, bd.
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Wysiłki rumuńskie na tym polu docenił Stefan Kisielewski, który opisał własne doświadczenia po sezonie 1965 w „Tygodniku Powszechnym”. Zobaczył kraj,
który „dokonał skoku, ilość przeszła w jakość, wytężona, ambitna praca, aby dostać
się na wyższe piętro międzynarodowej hierarchii widoczna jest gołym okiem. [...]
nie sposób się oprzeć podziwowi i uznaniu: praca tętni, dobre chęci i pragnienie
awansu biją w niebo”. Największe wrażenie zrobiły na nim hotele — „gigantyczne
maszyny do zarabiania dolarów” w Mamai i Eforie-Nord z obsługą wyszkoloną
przez cudzoziemców. Pisał, że przybysz z Polski „żarty tu jest nieustającą goryczą
47
i zazdrością” . Oczywiście należało to czytać jako krytykę reżimu Gomułki, który
zdawał się zaniedbywać turystykę zagraniczną. Odwołanie do Rumunii, czyli kraju
„bratniego”, utrudniało zadanie cenzurze.
Od niedawna szefem rumuńskiej partii był młodszy o trzynaście lat od
Gomułki, czterdziestosiedmioletni Nicolae Ceauşescu. Obejmując władzę, przejął
program rozwoju bazy turystycznej, który był już w rozpędzie. Najwyższe władze
partyjne od czasu do czasu zajmowały się na swych zebraniach sprawami turystyki
i można odnieść wrażenie, że na tle trudności w przemyśle i transporcie ta sfera
błyszczała słonecznym blaskiem. „Sądząc po tym, co tu mówią towarzysze, jest
lepiej niż być mogło. Należałoby zapewne pogratulować im sposobu pracy” —
podsumował Ceauşescu latem 1966 r. dyskusję o litoralu i były to rzadkie w jego
ustach słowa uznania. Styl Ceauşescu był surowy. Lider chciał wiedzieć wszystko
(dlatego cierpliwie słuchał w owych czasach kolejnych mówców) i wyrabiał sobie
zdanie, które formułował w stanowczy sposób, wskazując przeważnie braki, niedociągnięcia i błędy. Opinie Ceauşescu były jednoznaczne — nie uznawał wahań
i to tworzyło wizerunek człowieka czynu — co nie oznacza, że stanowiły spójną
całość. Ulegał wrażeniom chwili, a także obserwacjom ze swoich podróży zagranicznych, do których nabrał wielkiego upodobania. Już w latach sześćdziesiątych
miał ostatnie słowo, zapisywane zwykle w protokole z posiedzenia jako decyzja
kierownictwa partyjnego. Oto latem 1967 r. uznał wydatki na nowe hotele w Mangalii za wygórowane: „Trzeba iść po połowie kosztów, trzeba iść po tanich pracach i lekkich typach, lekkich hotelach letnich. Musimy brać pod uwagę, że tych
hoteli nie buduje się w Bukareszcie, Braszowie czy innych miejscach, tylko nad
48
morzem, gdzie stoją przez osiem miesięcy nieużywane” . Ocenił ad hoc, że koszt
budowy miejsca hotelowego powinien wynosić nie minimum 44 tys. lei, jak okre49
ślili fachowcy, tylko 40 tys., co zapisano jako konkluzję posiedzenia . Jeśli więc
tego rodzaju decyzje odbijały się na realnym życiu, można uznać Ceauşescu za
współprojektanta kurortów na litoralu.
47

KISIELEWSKI 1965.
ANR, CC PCR, Cancelarie 109/1967, k. 74: Stenograma şedinţei Comitetului Executiv al CC al
PCR din ziua de 11 iulie 1967.
49
ANR, CC PCR, Cancelarie 109/1967, k. 3: Protocol al şedinţei Comitetului Executiv al CC al
PCR din ziua de 11 iulie 1967.
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W owym czasie, kilka lat po uruchomieniu kompleksu w Mamai, doszło do
przewartościowania widocznego nie tylko w protokołach kierownictwa partyjnego,
lecz także we wrażeniach bywalców rumuńskiego wybrzeża. Dziennikarz francuski pisał, że Mamaia traci już spontaniczność i świeżość, która towarzyszyła latom
50
jej organizacji, i że podobne zjawiska obserwował w kurortach izraelskich . Po
pierwszych latach doświadczeń powstała solidna baza biurokratyczna i fachowa nadzorująca funkcjonowanie litoralu i czerpiąca z niego profity. Dochody z turystyki
zagranicznej stały się istotną częścią zasobu dewizowego Rumunii i w tym zakresie
apetyty aparatu władzy rosły, ale także pojawiło się — po pierwszych sukcesach —
uczucie niedosytu związane z obserwacją turystyki światowej. Innymi słowy liderzy
zaczęli uznawać, że poziom cen na wybrzeżu (czy inaczej: stopień wysysania pieniędzy z przybyszów) jest niewytłumaczalnie niski. Temat powracał przez lata, tym
bardziej, że rumuńska gospodarka w końcu lat sześćdziesiątych weszła w stan nie51
równowagi, wywołany otwarciem na Zachód i rosnącymi długami . Wydawało się,
że pozyskiwać można wciąż nowe strumienie turystów, ale brakowało dla nich odpowiedniej bazy — stąd nacisk na zwiększanie inwestycji i poprawę warunków pobytu
gości, których powinno się odpowiednio dopieścić, gdyż inaczej wybiorą chociażby
sąsiednią Bułgarię. Weterani partyjni, niedawni stalinowcy, Miron Constantinescu,
Emil Bodnăraș i Leonte Răutu, debatowali nad brakami ręczników i rzadkimi zmianami pościeli w hotelach. Răutu niepokoił się, czy kwatery prywatne, w których ulokuje się część z miliona turystów zagranicznych, których przyjazd planowano na rok
52
1970, spełnią wygórowane oczekiwania gości .
Liderzy partyjni w odróżnieniu od obywateli kraju, którym rządzili, dużo
podróżowali, nie tylko w celach służbowych, lecz także wypoczynkowych, w latach
sześćdziesiątych spędzając urlopy już nie tylko na Krymie, ale nawet w kurortach francuskich. Uznawali więc siebie za doświadczonych w sprawach turystyki. Najwięcej do
powiedzenia miał oczywiście Ceauşescu. Powracał wciąż do własnych wrażeń, które
uznawał za miarodajne. Mówił, że należy na wzór Maroka i Iranu skłonić plastyków,

50

DEGEORGES 1966, s. 194.
W 1970 r. kierownictwo partii niepokoiło się, że ceny są znacznie niższe niż „w innych krajach”.
Przykładowo befsztyk w restauracji kosztował w Rumunii dolara, za granicą — trzy. Dwa lata później narzekano, że woda mineralna w Rumunii jest najtańsza na świecie. Ion Ioniţă był „u Serbów, nad Adriatykiem”
(!), gdzie mały pokój z wygodami kosztował go 50 dolarów; a łóżko ze śniadaniem nie było tańsze niż 20 dolarów. Szef partii uniósł się do tego, mówiąc, że „naprawdę dajemy pokoje gratis. Ustaliliśmy ceny w szeregu
hoteli, ale nie mogę się zajmować robieniem cen we wszystkich hotelach. Od tego mamy tylu ministrów,
którzy jedzą dobry chleb, że tak powiem” (ANR, CC PCR, Secţia Economică 70/1970, k. 3, 33: Stenograma
şedinţei de lucru cu colectivul de conducere al Oficiului Naţional de Turism, 22–23 XII 1970; Cancelarie
72/1972, k. 16: Stenograma şedinţei Comitetului Executiv al CC al PCR din ziua de 20 iunie 1972).
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ANR, CC PCR, Cancelarie 113/1965/I, k. 16: Stenograma şedinţei Comitetului Executiv al CC al
PCR din ziua de 6 august 1965; 65/1971, k. 49–51: Stenograma şedinţei Secretariatului CC al PCR din
ziua de 25 mai 1971.
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aby projektowali pamiątki na stragany litoralu53; należy stosować proste formy architektoniczne na wzór marokańskich; należy otworzyć szkołę dla personelu gastronomicznego, podobną do tej, którą zwiedzał w Indiach; należy zmienić kurs turystyczny
dolara, który sprawia, że miejsca są tanie — w Ameryce hotele są znacznie droższe
54
niż w Rumunii . Co pewien czas lider podważał w ogóle sens inwestowania w litoral.
Włożono już zbyt dużo — twierdził (1972) — a rywalizować z Algierią czy Tunezją nie
55
ma sensu, bo łatwiej tam dotrzeć z Francji . Po takich wypowiedziach szefa odzywały
się zwykle głosy poparcia, mówiące, że należy rozwijać teraz turystykę w Transylwanii. Rzeczywiście, wybrzeże dominowało — w połowie lat sześćdziesiątych skupiało
56
jedną trzecią miejsc hotelowych kraju, a w 1971 r. ponad połowę .
W wypowiedziach Ceauşescu, niezależnie od ich cech emocjonalnych, dostrzec
można znamienny dla pierwszych lat jego władzy rys pragmatyzmu. Ten rys dominuje w protokołach posiedzeń kierownictwa partyjnego; można odnieść wrażenie, że
traktowało ono kraj jak wielką firmę, występując w roli rady nadzorczej, która ocenia postępy w poszczególnych dziedzinach. W zakresie turystyki twardym miernikiem były wpływy walutowe, które przysłaniały inne zagadnienia. Dekadę wcześniej
Stany Zjednoczone jawiły się jako potwór zionący ogniem, a rumuńska diaspora na
Zachodzie składała się z renegatów i faszystów. W latach sześćdziesiątych obywatel
amerykański kojarzył się z sumami, jakie zostawi w kurorcie, a rumuński emigrant
był nostalgikiem pragnącym zobaczyć rodzinną miejscowość i krewnych, opalić
się nad morzem i wrócić z pamiątkami. W dokumencie zatytułowanym „Notatka
dotycząca działań prowadzących do wzrostu wpływów w walutach wymienialnych”
(1969) znajdują się dane o wielkości diaspory w USA i w Izraelu, informacja, że po
świecie krąży milion turystów pochodzenia rumuńskiego i sugestie, w jaki sposób
57
można ich przyciągnąć . Znaczenie „wpływów walutowych” rosło, a wraz z nim
pozycja organizacji, która zajmowała się przyciąganiem i goszczeniem turystów
zagranicznych. Nosiła przedwojenną nazwę: Oficiul Naţional de Turism.

53

ANR, CC PCR, Secţia Economică 70/1970, k. 27–30: Stenograma şedinţei de lucru cu colectivul
de conducere al Oficiului Naţional de Turism, 22–23 XII 1970. Ceauşescu kontynuował: „Mamy coś
350 artystów plastyków w samym Bukareszcie, którzy są członkami Funduszu Plastyków i którzy robią
wszelkiego rodzaju dziwolągi (cai-verzi pe perete) i proszą, żebyśmy im płacili, bo nie mają co jeść.
Trzeba ich wysłać do pracy właśnie na litoral. Człowiek widzi, co się robi, jak się robi, widzi, jak się
leje brąz, przypomina coś sobie, kupuje. Widziałem to także w Ameryce” (ibidem).
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ANR, CC PCR, Secţia Economică 70/1970, k. 30–34: Stenograma şedinţei de lucru cu colectivul
de conducere al Oficiului Naţional de Turism, 22 XII 1970.
55
ANR, CC PCR, Cancelarie 72/1972, k. 18–19: Stenograma sedintei Comitetului Executiv al CC
al PCR din ziua de 20 iunie 1972.
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ANR, CC PCR, Secţia Economică 9/1972, k. 19: Raport cuprinzînd analiză şi propunerile comisiei guvernemantale privind îmbunătăţirea structurii investiţiilor pe litoralul Mării Negre..., 28 iulie
1972.
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ANR, CC PCR, Cancelarie 92/1969, k. 10–17: Nota privind unele măsuri în vederea cresterii incăsărilor în valută liber convertibilă, 26 V 1969.
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„CUDZOZIEMCY NIE IDĄ ZA TOPOREM!”

Reżyserem spektaklu, który rozgrywał się na litoralu, było państwo. Bez jego zezwolenia żaden zagraniczny turysta nie postawiłby nogi na piaskach Mamai. Państwo,
nawet tak scentralizowane, jak Rumunia, nie miało jednak pełnej kontroli nad aktorami, którzy wnosili własne treści do przypisanych im ról. Działo się tak również
w przypadku aktorów pierwszoplanowych, wykreowanych przez państwo i przez
nie najściślej prowadzonych. Wśród nich przede wszystkim ONT. Kanadyjski dziennikarz opisywał Rumunię schyłku lat sześćdziesiątych jako kraj, w którym turysta
zdany jest na tę potężną instytucję, której bossowie poruszają się czarnymi mercede58
sami, a sami Rumuni opisują ją jako wielką firmę kapitalistyczną .
W kraju, w którym wszelka spontaniczna działalność zdawała się zdławiona, instytucje miały charakter monopolistyczny i taką właśnie rolę odgrywało
ONT. Stworzono je w 1955 r., nadając mu historyczną nazwę, do której dodano, co
znamienne, słowo „Karpaty”. Powstanie ONT-Carpaţi świadczyło o odnowieniu się
zainteresowania państwa turystyką rozumianą jako coś więcej niż fundusz wczasów
pracowniczych. W ciągu kilku lat biuro wyrosło na filar nowej państwowej polityki, której owocem była Mamaia. Aby napełnić ją turystami, biuro zaczęło tworzyć
przyczółki w Europie Zachodniej, co czyniło z niego jedną z nielicznych instytucji
rumuńskich, które dawały swej kadrze możliwości podróży w świat kapitalizmu. Oto
w 1963 r. kierownictwo ONT wystąpiło do władz francuskich o zgodę na otwarcie
oddziału paryskiego w prestiżowej okolicy placu Vendôme. Wśród nomenklatury
rumuńskiej rósł wówczas apetyt na podróże i atrakcyjne dobra konsumpcyjne, który
ogarniał też część aparatu inżynierskiego czy naukowego. Nie oznaczało to jeszcze
liberalizacji w zakresie wyjazdów zagranicznych. Problem ten dostrzegali Francuzi.
W 1963 r. paryski MSZ wskazywał na jednostronność relacji: Rumuni nie przyjeżdżają do Francji i korzyści polityczne z ruchu turystycznego wyciąga tylko Bukareszt. Wyrażano też obawę, że przebywający w zamkniętych ośrodkach Francuzi
59
wyrobią sobie błędne wyobrażenie o kraju, który odwiedzili .
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych nastąpiła reforma ONT, wtedy też
z nazwy odpadły „Karpaty”, co logiczne, skoro większość zainteresowania skupiała
się na wybrzeżu. ONT stało się organem rządu, wychodząc z podległości Ministerstwu Handlu Zagranicznego i biorąc we władanie potężną bazę materialną, dotąd
administrowaną przez ministerstwo i (w zakresie obsługi turystów rumuńskich)
przez rady narodowe. Odnowione ONT miało być bardziej operatywne, zajmując
się wszelkiego rodzaju turystyką pełnopłatną (i, co znamienne, afiliując powołany
60
właśnie Automobil-Klub) . Analizowano przy tej okazji systemy turystyki w krajach
58

CLOUTIER 1971, s. 28.
AD, Europe 1944–70, Roumanie 208, b.pag.: [Notatka], 15 VIII 1963.
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ANR, CC PCR, Cancelarie 150/1966, k. 18–19: Propuneri privind nouă organizare a turismului
în Republica Socialistă România [1966].
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„bratnich”; z obserwacji tych wynikało, że PRL ma najbardziej rozczłonkowany system, obejmujący osiem agencji zajmujących się turystyką. Rumunia nie chciała tego
naśladować. System zarządzania tego kraju był skrajnie scentralizowany, co ułatwiało
niekiedy spektakularne działania, które zrobiły wrażenie na Stefanie Kisielewskim,
ale też odbierało autonomię na niższych szczeblach, wywołując ucieczkę od odpowiedzialności i rozrost szarej strefy. W działaniu ONT obserwowano więc „biurokratyzm”. Turyści czekali bez końca, gdy trzeba było wypełnić po trzy formularze dla
każdego miejsca na kwaterach albo chcąc wypożyczyć leżak plażowy, co wymagało
61
podania wielu danych . Zarazem powstawały pajęczyny nieformalnych relacji. Na
wybrzeżu wszechobecny był syndrom „krewnych i znajomych Królika”. Donoszono,
że kierownicy hoteli sprowadzają różne osoby, którym rozdzielają funkcje, te z kolei
swoich powinowatych, a w efekcie mnóstwo ludzi raczej spędza w kurortach długie
wakacje, niż tam pracuje. Wciąż mnożyły się stanowiska, każdy kierownik hotelu
62
miał po kilku zastępców . Potęga ONT wyrażała się i w tym, że organizacja ta zaczęła
uprawiać coś w rodzaju własnej polityki. Pod koniec lat sześćdziesiątych w jej kierownictwie krążyły wizje liberalizacji gospodarczej (samodzielności przedsiębiorstw,
w tym przypadku hoteli), a „szyszki” czuły daleko idącą swobodę w negocjacjach
z zachodnimi firmami i promowaniu inwestycji na litoralu. W instytucji narastało też
ciśnienie związane z podejrzeniami o czerpanie korzyści z lukratywnych wyjazdów
i kontraktów. Tyle przynajmniej można wywnioskować z sesji prania brudów, w jaką
zmieniło się posiedzenie kierownictwa partii i ONT w grudniu 1970 r. Przysłuchujący
się długotrwałej awanturze Ceauşescu zdymisjonował w rezultacie szefostwo ONT,
63
dając świadectwo twardej dominacji władz partyjnych .
Kłopoty z ONT należały do napięć, które pojawiły się wokół turystyki w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Montując pompę ssącą gości dewizowych, władze partyjne zachowywały się pragmatycznie; na ich zebraniach na ogół nie było
śladu „ideologii”. Działanie pompy wywołało jednak zjawiska, które musiały brać
pod uwagę, a część z nich miała wymiar ideologiczny. Trzeba było jakoś pogodzić
rosnący napływ gości Vest z koniecznością obsługi turystów Est, którzy dewiz nie
przynosili, a także z organizacją wczasów pracowniczych. Stosunki między związkami zawodowymi, które rozdzielały „bilety”, a ONT szybko się psuły na tle oczywistych rozbieżności interesów. Na forum partyjnym pojawiały się głosy, że ONT
rozpycha się na wybrzeżu, zabierając miejsce turystom „wewnętrznym”. Wystąpiła
tendencja do spadku liczby „biletów” w sezonie wywołana pojawieniem się turystów
61
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zagranicznych64. Nadspodziewany napływ gości z Zachodu w maju 1967 r. spowo65
dował przeznaczenie dla nich bazy służącej dotąd turystom krajowym . Pule miejsc
związkowych były uszczuplane, gdy tylko pojawiały się grupy Vest, ale bez wzajemności, gdyż ONT nie był skłonny oddawać związkom własnych niewykorzystanych
pul. Z jego punktu widzenia opłacało się raczej trzymać puste pokoje (latem 1966 r.
około 2 tys.), niż wypełniać je „wewnętrznymi”, których stawki pobytowe nie pokry66
wały kosztów utrzymania . Członek kierownictwa partyjnego Constantin Drăgan,
dawny robotnik z bukareszteńskiej fabryki i przedstawiciel związków zawodowych, oceniał, że człowiek pracy znajduje się coraz niżej w hierarchii i że dyskusje
z ONT są bezowocne. Przyznawał, że w turystyce międzynarodowej najważniejsza
jest rentowność, lecz — jak stwierdzał — trzeba brać pod uwagę „cel polityczny
i społeczny, jaki stawia sobie nasze państwo, wysyłając ludzi pracy na wypoczynek
i kuracje”. Krytykował też ONT za wspieranie wewnętrznej turystyki samochodowej: „Pytam się, ilu ludzi pracy, zatrudnionych w produkcji, posiada samochody?”.
Przytaczał dane, wedle których tylko 7% robotników zarabiało ponad 1500 lei, czyli
minimum pozwalające na myślenie o jakiejś motoryzacji. Zauważał, że samochody
kupują sobie inżynierowie czy artyści i tacy mogą sobie pozwolić na korzystanie
67
z usług ONT. Innym pozostają związki zawodowe .
Negocjowanie interesów między związkami i ONT oraz między Rumunią
a państwami „bratnimi”, których turyści stawali się coraz mniej atrakcyjni dla gospodarzy, odbywało się w sposób niejawny. O ile związki zawodowe mogły dość ściśle
zaplanować przynajmniej liczbę dystrybuowanych „biletów” (bo już nie samą dystrybucję, która podlegała rozmaitym presjom), a ONT określić możliwości przyjęcia turystów zagranicznych i w miarę konieczności „rozpychać się” na wybrzeżu,
o tyle wiele innych zjawisk nie poddawało się planowaniu i negocjowanych było na
różnych poziomach, często jawnie. Napływ turystów zależał od koniunktury ekonomicznej na świecie, rozmaitych wydarzeń losowych i pogody — na żadne z tych
zjawisk nie miało wpływu rumuńskie centrum władzy. Jeśli nie mogło oddziaływać
na słońce i deszcz, starało się przynajmniej wpłynąć na prognozy. Na zebraniu kierownictwa partyjnego latem 1966 r. narzekano na Nicolae Topora, znanego meteorologa rumuńskiego, który zapowiedział, że należy oczekiwać chłodnego sezonu, co
miało zepsuć bilans turystyczny, zwłaszcza dewizowy. Jednak Paul Niculescu-Mizil
68
zareagował trzeźwo: „Cudzoziemcy nie idą za Toporem!” . Cztery lata później poja64
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wiły się poważniejsze problemy, związane z powodziami, które zalały kraj przed
sezonem. W tym przypadku odpowiedzialne były zachodnie środki przekazu, które
„w sposób przesadny” opisywały sytuację i spowodowały ogromny spadek napływu
turystów. Zaszkodziła też epidemia cholery na Bliskim Wschodzie; media zagraniczne podały, że wypadki odnotowano także w Rumunii, a pomimo zaprzeczeń jej
69
władz informację tę powtarzały rozgłośnie radiowe w Londynie i Rzymie . Tam nie
sięgała cenzura rumuńska, mogła najwyżej dotrzeć propaganda i reklama, godząc się
z systemem wolnej konkurencji i przykrymi wydatkami walutowymi na promowanie
kraju. Władze okazywały się też bezsilne wobec psujących ruch turystyczny bakterii zwanych salmonellą. W 1971 r., po masowych zatruciach w poprzednich latach,
rozpadł się plan powiększenia napływu na litoral Szwedów. Ceauşescu domagał się
po swojemu energicznych akcji i inspekcji, ale minister zdrowia Dan Enăchescu
70
wyjaśniał, że nie ma szans na likwidację salmonelli . Wreszcie dość ograniczona
była kontrola nad mrowiem rumuńskich turystów indywidualnych, którzy ciągnęli
na wybrzeże, począwszy od wolnych dni majowych. Wiosną 1971 r. na posiedzeniu
Sekretariatu KC mówiono, że kraj jest nieprzygotowany na turystykę niezorganizowaną — w porze wyjazdów nad morze przydrożne sklepy i bufety są ogołocone,
trudno o miejsca w restauracjach, o parkingi, sanitariaty, a także wolną przestrzeń
na brzegu. „W Năvodari były nawet bójki między Rumunami i cudzoziemcami na
71
plaży” . Zatem i tak, jak widać, negocjowano interesy.
Właśnie „wolna przestrzeń”, rozrastająca się niezależnie od planowanych
przez państwo kurortów i „biletów”, była dla wielu świadków epoki najistotniejszym elementem doświadczenia litoralu. O ile Mangalia czy Eforie-Nord zdawały
się wpisywać w ogólnoświatowe trendy masowej turystyki, o tyle niektóre wioski,
pozbawione wyrafinowanej infrastruktury, stały się dla przyjezdnych z Bukaresztu
i innych dużych miast namiastką dziewiętnastowiecznych burżuazyjnych kurortów, w których dobre towarzystwo potwierdzało własne istnienie. Projektant nowej
Mamai Cezar Lăzărescu zwykł był podobno odpoczywać w nieodległej Mamaia-Sat,
ulubionej przez bukareszteńskie elity wiosce ze sklepem i karczmą oraz z gospo72
darzami, którzy znali swych corocznych gości . Było to Dieppe komunistycznej
Rumunii, z mieszczaństwem, ale bez kapitału. Jej Biarritz stała się zaś miejscowość
o frapującej nazwie 2 Mai.
Wypada tu znowu przywołać postać Dinu Ghiki, która wydaje się znamienna
dla ewolucji Rumunii i jej litoralu. Ghika w latach sześćdziesiątych nie musiał już
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zatrudniać się w fabrykach na przedmieściach Bukaresztu, lecz wykonywał zawód
adwokata, miał żonę, synka i Fiata 805, którym mógł dojechać w ciągu czterech
godzin nad morze. We wspomnieniach twierdził, że przyczynił się do wylansowania
2 Mai, w której bywał z rodziną od 1961 r. Co sezon zwiększał się napływ letników,
którzy wynajmowali kwatery prywatne i zyskiwali stałych gospodarzy, co stopniowo
stawało się jedyną gwarancją znalezienia miejsca. Przyjeżdżali znajomi i nieznajomi,
organizowało się wspólne kolacje i nawet potańcówki, na które towarzystwo zakładało wieczorowe stroje. Krążyły wprawdzie pogłoski o zakazie przyjazdów wprowadzonym z powodu budowy urządzeń militarnych, co przywoływało atmosferę
poprzedniej dekady, ale na szczęście miejscowość upatrzyli sobie również dygnitarze partyjni. Otwarto także folklorystyczną restaurację ONT, do której przywożono
73
turystów zagranicznych . W kwaterach prywatnych lokowali się zarówno turyści
„wewnętrzni”, jak i Est. Tak opisał to latem 1974 r. literat Constantin Mateescu:
„Zatrzymujemy się u gospodarza, Cucu, którego dom pełen jest Czechów i Polaków. Komfort wiejski. Próbuję dogadać się z Wackiem, polskim sąsiadem, ale ani
na jotę nie zna on francuskiego. [...] Większość turystów żyje w namiotach: namiot
74
i samochód. Plaża czysta, woda ciepła” . Było tam zupełnie inaczej niż w pobliskich kurortach, nie tylko z powodu ustępów w podwórzach i pryszniców z baniaka
ogrzewanego przez słońce, ale przede wszystkim dlatego, że kontakty zdawały się
prostsze, a ludzie czuli się tutaj „u siebie”. Była to także — obok Vama Veche —
75
miejscowość, w której „wolną przestrzeń” stworzyli sobie nudyści .
„RIVIERA DLA KAPITALISTÓW”

„W odróżnieniu od większości państw komunistycznych wschodniej Europy, formalności graniczne prawie nie istnieją. Na przejściu uprzejmy rumuński urzędnik
pyta tylko, na jak długo się jedzie, i przybija w paszporcie wizę na przybliżoną liczbę
dni. Potem życzy miłego pobytu i można jechać” — donosił „The Times” wiosną
76
1970 r. Podobne wrażenie odniósł w sezonie 1972 pisarz Jan Józef Szczepański,
który podróżował samochodem z Krakowa. Po przejechaniu radzieckiej Ukrainy
i kontroli na granicy z Rumunią po drugiej stronie czekał „tylko uśmiech i mach77
nięcie ręką. Ulga nieprawdopodobna” . Główne trasy, którymi poruszali się turyści,
otoczono troską — były nieźle wyasfaltowane, miały pomalowane płoty i uporządkowane obejścia, rzadkie, ale nowoczesne stacje benzynowe i bufety w efektownych
pawilonach, gdzie podawano m.in. coca-colę, od 1967 r. produkowaną w Konstancy
(ale dania podlegały prasowej krytyce). Gęstość ruchu turystycznego, która nie
73
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zrobiłaby wrażenia w Jugosławii, tu była zjawiskiem uderzającym. Oto w 1968 r.
wjechało do Rumunii 160 tys. samochodów należących do zagranicznych turystów
78
— dziesięć razy więcej, niż sprzedano w tymże roku w całym kraju .
Lato 1968 r. było porą przełomową — rumuński lider potępił najazd wojsk
Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Wydarzenie to stanowiło apogeum poli79
tyki emancypacyjnej . Pod koniec sezonu na litoralu pojawił się niepokój. Masa
Czechów i Słowaków, którzy spędzali tam wakacje, próbowała wrócić do kraju czy
80
przeciwnie, przedostać się do wolnego świata przez Jugosławię . Dwadzieścia lat
wcześniej pogłoska kazała wierzyć, że lada chwila pod Konstancą wylądują Amerykanie, by wyswobodzić kraj od komunizmu. W 1968 r. opowiadano, że szykuje
się desant sowiecki, aby ukrócić niepodległościową politykę Ceauşescu. Rodzina
Lăcrămioary Stoenescu, która spędzała tamten sezon w Mangalii, należała do tych,
które postanowiły 23 sierpnia — gdy media powiadomiły o napaści na Czechosłowa81
cję — uciekać do Bukaresztu . Turysta rumuński, poznany na plaży przez kanadyjskiego dziennikarza, był jednak przekonany, że sowiecka interwencja w jego kraju
byłaby nie do pomyślenia, gdyż mieszkańcy, w odróżnieniu od Czechów i Słowaków, chwyciliby za broń. Dziennikarz utrzymywał, że na plaży w Mamai nietrudno
wejść w porozumienie z Rumunami. Łatwo ich zresztą odróżnić od turystów zachodnich, którzy są świetnie wyekwipowani. Jego rozmówca, młody mężczyzna, unikał
mówienia o sobie, nie wahał się natomiast krytykować ostro wszechogarniającej propagandy i snuć marzeń o wolnościach na wzór Jugosławii. Umówili się na następny
82
dzień, jednak Rumun nie przyszedł; zapewne sądził, że powiedział zbyt wiele .
Sama obecność obcego dała w tym przypadku możliwość ulania się pretensji do rzeczywistości, które na co dzień trzeba było kamuflować, a zarazem dowartościowania
się, czego wyrazem był narodowy mit, który przedstawił anonimowy plażowicz.
Plaża była obszarem obserwacji i zetknięć, wśród których rozwijały się różnego
rodzaju trwalsze kontakty, głównie handlowe oraz erotyczne. Są to zjawiska niełatwe do uchwycenia, lecz znajdujące pewne odbicie zarówno w zapiskach prywatnych, jak i raportach policyjnych oraz tonacji rumuńskich środków przekazu. Z tego
typu źródeł można odczytać charakterystyczne tendencje, takie jak 1) uświadamianie sobie przepastnego kontrastu między warunkami życia turystów dewizowych
i rumuńskich oraz „bratnich”, co pobudzało część autochtonów do 2) starania się
o wejście w bliższe relacje z gośćmi, do czego dochodziło 3) pomimo niewątpliwej
obserwacji policyjnej.
Jak wielką atrakcją było pojawienie się cudzoziemca, zwłaszcza w interiorze,
może świadczyć relacja angielskiego podróżnego Johna Higginsa, który poruszał się
78
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samochodem, korzystając z przyznanych przybyszom z Zachodu wolności. W 1967 r.
był stale nagabywany w przydrożnych knajpach, zapraszany do stołu, częstowany
alkoholem i zachęcany do zawierania ad hoc transakcji handlowych w rodzaju
wymiany jego koszuli na dwie butelki cujki albo gumy do żucia na znaczki pocz83
towe . Można sobie wyobrazić, o ile bardziej intensywne i skomplikowane, a mniej
niewinne stawały się relacje w miejscach koncentracji turystów. Tam byli oni stałym
źródłem dochodu dla handlarzy walutami, kelnerów i prostytutek. Sam w sobie strumień dewiz płynący przez kurort w Mamai był najpewniej zjawiskiem rozmiękczającym rygory, nie tylko z powodu bakszyszu, który goście zostawiali obsłudze z ONT.
Relacje z cudzoziemcami miały w dużej mierze charakter handlowy, przy czym
znaczna część turystów Est przywoziła towary, np. kosmetyki, o których wiedziano,
że będą miały wzięcie wprost na plaży. Rumuńscy handlarze rozprowadzali zaś wśród
turystów okulary przeciwsłoneczne, bieliznę czy wieczne pióra. Proceder ten nazywano bişniţă, co można tłumaczyć jako „business”. Latem 1969 r. poeta Mihai Beniuc
dowiedział się o jego istnieniu w Mamai, widząc młodych ludzi prowadzonych przez
milicjanta. Odnotował, że w obawie przed milicją handlarze posługiwali się językiem
84
gestów, a transakcje odbywały się w toaletach . Znamienne, że właśnie w owym czasie w prasie rumuńskiej rozwinęła się krytyka nielegalnych praktyk i dochodów związanych z turystyką. Pisano o obrocie zegarkami, biżuterią, żyletkami, papierosami
Kent i Marlboro czy materiałami fotograficznymi. Wspominano o dziewczynach,
które szukają łatwego życia, nawiązując kontakty z cudzoziemcami i gromadząc prezenty. Piętnowano też młodzieńców, którzy popisują się w kurortach pożyczonymi od
85
rodziców samochodami . Słowem rozwijanie się „wolnej przestrzeni” budziło niepokoje, choć nic jeszcze nie wskazywało, aby władze miały zamiar ją uszczuplić.
Od połowy lat sześćdziesiątych reżim spolegliwie podchodził do wpływu kultury
zachodniej, a obecność turystów dewizowych skłaniała do uatrakcyjnienia kurortów
muzyką pop, nie tylko odtwarzaną z taśmy, lecz także wykonywaną po angielsku
przez rumuńskie zespoły. Od 1967 r. działało specjalne Radio Vacanţa, pierwsza rozgłośnia stworzona specjalnie dla wypoczynku letniego, która nadawała w czterech
86
językach i oferowała sporo muzyki zachodniej . Rumuni mogli ją sobie „zanieść”
na plażę dzięki tranzystorowym odbiornikom rodzimej produkcji o znaczącej nazwie
„Mamaia”, które rozpowszechniały się w tym czasie mimo wysokiej ceny (1440 lei),
87
odpowiadającej niezłej miesięcznej pensji . Niezależnie od tego na wybrzeże zjeżdżali artyści wykonujący muzykę nawiązującą do folkloru — śpiewaczka Angela Moldovan czy akordeoniści Fărâmiță Lambru i Marcel Budală — a także młode gwiazdy
piosenki rumuńskiej — Doina Badea, Pompilia Stoian czy Margareta Pâslaru, które
83
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w ten sposób mogły też dać się poznać międzynarodowej publiczności. Aby utrwalić
dochody, starano się zapewnić cudzoziemcom różne atrakcje, już nie tylko w miarę
świeżą prasę z ich krajów, ale również specjalne występy — dla gości z RFN sprowadzono niemieckojęzyczny teatr z Timiszoary. Organizowano też rozgrywki sportowe
z udziałem drużyn zagranicznych. Można było zagrać w amerykańskie kręgle; samą
kręgielnię zainstalowała w Mamai (1967) firma American Machine and Foundry Co.,
stawiając tym samym swój pierwszy krok w bloku komunistycznym. Amerykański
publicysta Robert S. Kane nazwał rumuńskie wybrzeże „rivierą dla kapitalistów”,
88
która zwłaszcza w Mamai oferuje atrakcje rzadkie w tej części świata . „Można się
dobrze bawić na plażach Morza Czarnego, gdzie nocne bary w niczym nie ustępują
night-clubom krajów kapitalistycznych. Ceny nie mają w nich zresztą nic proletariac89
kiego” — opisywał w połowie lat sześćdziesiątych szwajcarski dziennikarz . „Życie
w Eforii lub Mamai jest raczej nierealne — sklepy, hotele i restauracje nie mają
90
związku z niczym, co można znaleźć w reszcie kraju”, komentował z kolei Anglik .
Turyści rumuńscy, którzy w większości nie mieli nadziei na podróż zagraniczną,
w kurortach mogli przynajmniej napatrzeć się na atrakcyjne auta i ubrania czy pokręcić w okolicach kasyn zarezerwowanych dla przybyszów ze strefy dewizowej. Ioana
Pârvulescu wspomina, że sam zapach cudzoziemców (dobre mydło, krem do opalania, perfumy) tworzył magiczną aurę. „Przez głowę nam nie przechodziło, że mogli91
byśmy i my kiedyś tak pachnieć” . Granicę między jednymi i drugimi wyznaczało
w ogromnej mierze magiczne słowo „waluta”. Dyspozycja miejsc w hotelach faworyzowała turystów Vest, podobnie jak oferta handlowa. Najlepiej zaopatrzone były
bowiem specjalne sklepy zwane potocznie shopami, w których można było posługiwać się tylko walutami zachodnimi. Odpowiedniki takich sklepów istniały w krajach „bratnich” (Tuzex w Czechosłowacji, Pekao w Polsce, Corecom w Bułgarii),
stając się inspiracją dla władz rumuńskich, które od 1964 r. organizowały podobną
sieć. Państwo-przedsiębiorstwo wykazywało tu znaczną skuteczność, powstały
jednak kontrasty zaprzeczające propagowanym zaletom systemu socjalistycznego,
który jakoby chroni społeczeństwa niżej rozwinięte przed agresywną kolonizacją
przez gospodarkę kapitalistyczną. W pamięci Rumunów zapisywało się upokorzenie
odczuwane na widok sprzedawanych w sklepach litoralu szwajcarskich czekolad,
92
których nie mogli kupić swoim dzieciom . Do kultury popularnej wszedł zaś portret
ekspedientki shopu hotelowego, która mizdrzy się do włoskiego klienta, a z pogardą
traktuje Rumuna, którego pieniądze są w jej królestwie nieważne, jak to pokazał
93
w komedii Wujaszek Mărin miliarderem Sergiu Nicolaescu .
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Wrażenia turysty Est Jana Józefa Szczepańskiego wyniesione z pobytu w Mangalii i Mamai (1972) były raczej kwaśne. Pisał o „dolarowej dolce vita serwowanej
tutaj wyjątkowo bezwstydnie”, która ukazuje przepastne różnice między turystami
z Zachodu i Rumunami, których kompleksy w tej sytuacji — jak twierdził — łatwo
się objawiają. W Mamai, ku pewnemu zgorszeniu rumuńskiego kolegi, zaprowadził
on dzieci do wesołego miasteczka, „urządzonego według amerykańskich wzorów,
z automatami, kręglami itp. To wszystko b. drogie”. Mangalię nazwał „socjalistyczną
pseudo-rivierą”, marnie zaopatrzoną wszędzie tam, gdzie dostęp mogli mieć skromniejsi turyści, a będącą „w swych najbardziej luksusowych fragmentach kompleksem
kolonialnych koncesji cudzoziemskich. Tubylcy gnieżdżą się przeważnie — jak my
94
— w domkach chłopskich z okropnymi urządzeniami sanitarnymi” . W ten sposób
„wolna przestrzeń” stawała się spektaklem nierówności, a domniemana emancypacja (czy „dekolonizacja”) kraju nie usuwała wrażenia podległości.
INWIGILACJA NA LĄDZIE I W WODZIE

Kurorty tworzyły obraz jednego z wielu światowych zagłębi beztroskiego życia, ale
Rumunia nie traciła opinii państwa policyjnego. Nie stanowiło to osobliwości, gdyż
ruch turystyczny chętnie kolonizował w drugiej połowie XX w. atrakcyjne enklawy
najbardziej autorytarnych krajów (np. północnej Afryki) i większość przybyszów
zdawała się nie przejmować losem rodzimej ludności, którą postrzegała w kategoriach obsługi lub folklorystycznego decorum pobytu. Nie inaczej było w Rumunii.
Jeśli więc ambasador Francji pisał (1968), że Rumunia się „nie sprzedaje” mimo
intensywnej promocji, to działo się to w mniejszym stopniu z powodu atmosfery
policyjnej (choć turyści jej z pewnością nie lubili) niż niedostatków organizacyjnych
i aprowizacyjnych. Skarżono się na nie w implantowanych na rumuńskim wybrzeżu
ośrodkach francuskich sieci turystycznych Club Med i Club Européen. Podobno ana95
logiczne ośrodki w Bułgarii funkcjonowały znacznie lepiej .
Cytowany już Degeorges miał w połowie lat sześćdziesiątych wrażenie, że
w kurortach połowa Rumunów zajmuje się szpiegowaniem dla policji swoich współrodaków; choć turyści zachodni nie musieli się niepokoić, to ich nastrój psuła świa96
domość, że Rumuni są obserwowani . Być może dziennikarz uległ wrażeniu, że
policja polityczna nie wyobraża sobie, aby agenci wywiadów przesiadywali w ciemnych okularach nad basenami Mamai. Może nie dostrzegł żadnych oznak obserwacji cudzoziemców, gdyż metody Securitate były tak wyrafinowane, jak ona sama to
przedstawiała. W każdym razie Degeorges głęboko się mylił.
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„Wolna przestrzeń” na wybrzeżu stanowiła dla policji politycznej wyzwanie,
a może nową sferę, w której Securitate mogła wykazywać swoją niezbędność.
W dokumencie z 1967 r. konstatowała, że otwarcie na zachodnich turystów, skutek
polityki „pokojowej koegzystencji”, bardzo utrudniło wykrywanie „wrogich działań”. Dotychczasowe metody obserwacji okazały się niewystarczające. Securitate
rozpoczęła szkolenie specjalnych agentów, którzy, znając języki obce i umiejąc obcować z cudzoziemcami, nie tyle ich obserwowali, ile zakamuflowani jako pracownicy
hotelowi lub „przypadkowi goście” wchodzili z nimi w relacje. Wszystko to musiało
zostać dopełnione aparaturą podsłuchową i dodatkowymi posterunkami. Turystów
nie należało jednak niepokoić. Dodatkowy problem polegał na tym, że architektura
hotelowa (inspirowana rozwiązaniami kurortów zachodnich) utrudniała pracę, gdyż
dla wygody gości obiekty te miały po kilka wyjść i niemożliwością było skuteczne
obstawienie wszystkich. Przyjęto, że przy każdym hotelu w Mamai znajdą się dwa
zakamuflowane posterunki powiązane radiowo z dwoma samochodami. Małe auto
osobowe krążyło po kurorcie, drugi samochód warował przy szosie wyjazdowej.
Elementarne kłopoty, jak wskazano w raporcie, wynikały przy tym z rozpoznawania
opuszczających hotel gości, gdyż ci mieli zwyczaj często się przebierać. Za najbardziej sprzyjające inwigilacji uznano zbiorowe wycieczki autokarowe lub odbywane
97
na stateczkach .
Różne trudności pracy operacyjnej na wybrzeżu objaśniali swym współtowarzyszom z resortu specjaliści na łamach fachowego i ściśle tajnego czasopisma Securitate, które wychodziło od 1968 r. Już w pierwszych numerach zamieszczono teksty
dotyczące litoralu. Victor Drăgoi pisał, że w „czasach niezbyt odległych” agencje
szpiegowskie musiały używać różnych nielegalnych metod, aby przeniknąć do kraju,
teraz natomiast znajdują sobie wiele nowych możliwości. Szef angielskiej agencji
MI-5 miał powiedzieć, że napływ turystów do Rumunii stwarza możliwość zebrania spektakularnego materiału. Agencje szpiegowskie RFN i USA doszły ponoć do
tego samego wniosku, uznając Mamaię i bułgarską Warnę za najlepsze miejsca do
98
prowadzenia działalności na wybrzeżu czarnomorskim . Pułkownik Victor Burlacu opisywał, jak to agentury zarzucają sieci, przekupując znających państwowe
tajemnice obywateli rumuńskich albo wykorzystując ich prozachodnie sentymenty,
a nacjonalistyczne organizacje z RFN szukają współpracowników wśród obywateli
niemieckiego pochodzenia. Reakcyjni emigranci, zwłaszcza dawni legioniści (członkowie międzywojennego faszyzującego Legionu św. Michała Archanioła), przyjeżdżają do kraju, aby spotykać się z niegdysiejszymi współbojownikami; emisariusze
sekt religijnych, w szczególności Świadkowie Jehowy, usiłują rozpowszechniać
99
swoje idee i materiały . Tego rodzaju działania wymagały od służb rumuńskich
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ciągłego doskonalenia, a przede wszystkim nieulegania dwóm — jak twierdzili
obaj Victorzy — błędnym koncepcjom: że wszyscy cudzoziemcy są potencjalnymi
wrogami (ta należała do „czasów niezbyt odległych”) oraz że turyści nie stanowią
w zasadzie zagrożenia. Należało umiejętnie wyłuskać spośród nich jednostki szkodliwe, do czego nie wystarczały stosowane dotąd metody pozyskiwania wiedzy od
recepcjonistów, kelnerów, kierowników hoteli czy przewodników. Kombinacje operacyjne musiały być bardziej wyrafinowane. Podejrzanych cudzoziemców typowano
już na granicy bądź dzięki rozpracowywaniu obywateli rumuńskich z wykorzystaniem ogromnych kartotek, które Securitate miała ambicje obrabiać komputerowo
— w 1968 r. zakupiono w tym celu maszynę matematyczną IBM. Konieczna była
szybka wymiana informacji między centrum a lokalnymi strukturami bezpieczeństwa. Na wybrzeżu struktura taka składała się (1967) z dwudziestu oficerów, prowadzących rzeszę współpracowników, nie tylko zresztą spośród personelu kurortów,
ale i turystów zagranicznych, którzy anonsowali swoje przybycie specjalną kartką
100
pocztową . Drăgoi i Burlacu opisywali liczne akcje, dzięki którym ukrócono na
litoralu działania wrogich jednostek i grup korzystających z rozlicznych miejsc spotkań, które oferowały im pełne gości kurorty. Securitate miała tu problemy, gdyż
(niestety!) nie wszystko od niej zależało. Przykładowo podsłuchy w pokojach hotelowych: nie można ich było z powodów technicznych założyć wszędzie, a nie zawsze
udawało się spowodować, aby figurant (obiectivul) umieszczony został w pokoju
z instalacją, gdyż pule pokojów podlegały dyspozycjom zagranicznych biur turystycznych. Na zewnątrz potrzebne zaś były wyrafinowane urządzenia (np. ukryte
w parasolach plażowych czy leżakach) i złożone metody inwigilacji. „Na przykład,
gdy figurant znajduje się na plaży, oficerowie prowadzący inwigilację muszą używać odpowiedniego kamuflażu, aby mogli śledzić go nawet w wodzie”. Pułkownik
Burlacu — chyba niepewny inteligencji swych czytelników z resortu — postanowił
wyjaśnić: „Oczywiście, inne powinno być zachowanie i wygląd oficera, gdy figurant
101
idzie na spacer, znajduje się w restauracjach albo barach nocnych” .
SPOŚRÓD SKAŁ NA PLAŻĘ (I Z POWROTEM)

Sympatyczni oficerowie (oczywiście milicji, nie Securitate), rozpracowujący na
wybrzeżu szajkę przemytników, zostali pokazani rumuńskim widzom kinowym na
początku lat siedemdziesiątych w komedii Brygada do spraw drobnych w górach
102
i nad morzem . Był to rodzaj Żandarma z Saint-Tropez, film pełen nieporozumień i gagów, obsadzony przez ulubionych aktorów tego czasu — Tomę Caragiu
i Sebastiana Papaianiego. Rumuńskim Saint-Tropez był tu nowiutki kurort Venus,
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a plenerami — zalane tłumem plaże, tarasy restauracyjne i stacje benzynowe z efektownymi neonami. Mimo lekkiej akcji przesłanie było wyraźne: zło wnika do kraju
przez granicę w Vama Veche, a w pięknych zachodnich samochodach (które zresztą
funkcjonariusze bez trudu doganiają swą wołgą) przemyca się narkotyki. Rodzimi
wspólnicy szajek są raczej zabawni niż groźni, a milicjanci, choć bywają zabawni,
są skuteczni, na litoralu zaś bardzo potrzebni. Kręci się tam bowiem rój wszelkiego
rodzaju kombinatorów, którzy nie załapali się do ONT z powodu braku znajomości
języków obcych, świetnie sobie jednak radzą, pilotując „bossów” z zagranicy, którzy
zapewniają atrakcje i damskie towarzystwo. Niezależnie od tego komedia pokazywała uroki nadmorskiego lata, znajdując niewątpliwie zrozumienie wśród widzów.
Kreowany publicznie wizerunek wybrzeża przeszedł w poprzedniej dekadzie
znamienną metamorfozę. Od schyłku lat pięćdziesiątych mieszkańcy Rumunii mogli
raz w roku zaopatrzyć się w opasłe czasopismo „Almanah Turistic”, które ukazywało
im urlopowe możliwości i stopniowo wzbogacało się o reklamy państwowych przedsiębiorstw oferujących ekwipunek turystyczny czy kosmetyki podróżne. Jednak do
połowy lat sześćdziesiątych zawarta w nim ikonografia była dość zachowawcza.
Dominowały wciąż góry i skały — narty, wspinaczki, jaskinie — oraz wizja wypoczynku jako dopełnienia pracy będącej właściwą treścią życia. Periodyk kobiecy
„Femeia” uzupełniał te treści o pojęcie eroismul cotidian oznaczające codzienne
bohaterstwo w wysiłku zawodowym i wychowaniu dzieci. W numerach letnich
„Femei” odpoczynek miał twarze wzorowych pracownic, które pozwalały sobie —
jak Ioana Oprea, robotnica fabryki Electromagnetica w Bukareszcie — na szklankę
soku z lodem na tarasie wielkomiejskiej kawiarni. Poza tym wypoczynek winien
być aktywny, realizować się w sporcie oraz uczestnictwie w wycieczkach i spektaklach, a chociaż w dziale mody prezentowano wzory strojów plażowych, nigdy nie
pokazywano samego plażowania, które — jak można rozumieć — było zbyt bierne,
a może i zbyt erotycznie nacechowane. Jednak i w tej sferze doszło około 1968 r. do
znaczącego przewartościowania. W czasopismach zaczęły pojawiać się fotografie
atrakcyjnych ciał w scenerii plażowej, zwykle dziewczyn grających w piłkę, pływających w basenach czy pozujących w strojach pływackich nad wodą. Tego rodzaju
ikonografię zaprzężono także do reklamy: krem przeciwsłoneczny „Litoral Antisol”
produkcji rumuńskiej, który propagowano latem 1968 r., miał kojarzyć się z dziewczyną na drabince basenu. Był to wciąż raczej ruch i sport niż wygrzewanie się, ale
zmiana tonu stała się widoczna. Szybciej zaszła zresztą poza czasopismami: znamiennym przykładem jest tu album cenionej rumuńskiej fotografki Hedy Löffler Światło
i barwa wybrzeża (1967). Znajdujemy w nim już zupełnie nową i niedopuszczalną
dotąd ikonografię litoralu. Przede wszystkim nie widać żadnego przemysłu (oprócz
oddalonego portu w Konstancy) i żadnej pracy fizycznej (za wyjątkiem rybaków),
a co więcej — żadnego „stawania się”, tak charakterystycznego dla propagandowego
obrazu kraju, a zatem budów, dźwigów, transportu. Fotografka ukazuje świat zastygły
w bezczasie, chociaż złożony z elementów starych i nowych: sędziwe domy w Konstancy, rzędy hoteli w Mamai, błyszczące karoserie zaparkowanych samochodów.
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Życie wstrzymało bieg, osiadło na piasku wśród parasoli i leżaków oraz na tarasach
restauracji w wielu dziennych i nocnych sekwencjach. Co więcej w albumie Löffler
widzimy nie tylko bierne, opalające się ciała, lecz także ciała nagie — bawiące się
wśród fal dziewczyny nic na sobie nie mają. Nie jest pewne, czy to robotnice. Ruch
to żaglówki i dancingi, i w końcu powrót — bagaże podróżnych układane są na
103
dachu autobusu IRTA (odpowiednika PKS) i przykrywane brezentem . Życie wznawia bieg, ale wypoczynek zyskał autonomiczny status, nie jest warunkowany pracą,
nie stanowi już nagrody za eroismul cotidian.
Tego rodzaju przewartościowanie w ikonografii wypoczynku nadmorskiego
odpowiada okresowi wyraźnej liberalizacji w politycznych dziejach Rumunii. Były to
czasy „wczesnego Ceauşescu”, wspominane potem z wielką nostalgią (niczym w PRL
epoka „wczesnego Gierka”): charakteryzowało je otwarcie na Zachód, jego licencje
gospodarcze i wzory życiowe. Rosły apetyty konsumpcyjne — w tym zwłaszcza
motoryzacyjne oraz wypoczynkowe — co znajdowało odbicie w publicznej ikonografii. W 1970 r. czasopisma w okresie wakacyjnym ukazywały ludzi zalegających
na piasku, a żarciki rysunkowe Neagu Rădulescu obracały się wokół atrakcji erotycznych plażowania, romansów wakacyjnych, opalenizny, nudyzmu i upodobania do
104
przebojów francuskiej piosenkarki Dalidy puszczanych przez plażowe gigantofony .
Epokę „wczesnego Ceauşescu” zakończyły jak cięcie nożem sławetne „tezy lipcowe” (1971), gdy w pełni sezonu turystycznego partia ogłosiła, że nie zamierza tolerować rozkładowych wpływów kultury zachodniej. Reżim dokonał zwrotu (którego
przyczyny są stale tematem dociekań politologów i historyków) ku rygoryzmowi
i surowej kontroli wszystkiego, co „obce”. Wprowadzono surowe zasady kontaktów obywateli rumuńskich z cudzoziemcami, zaostrzono cenzurę, atmosfera uległa
zmianie. W następnym sezonie prasa rumuńska nie ukazywała już plaży — wyparły
ją obrazy gór, a także szefa partii i jego małżonki. W 1972 r. „Femeia” zamieszczała
je już w każdym numerze. Elena Ceauşescu wyrastać zaczęła na wzór kobiecej dystynkcji, odpowiadającej mieszczańskim wyobrażeniom, wśród których nie mieściła
się ani spontaniczność, ani bezczynność. Było to znamienne dla kształtującej się
dyktatury osobistej, łączącej rewolucyjność haseł politycznych z silnym konserwatyzmem obyczajowym. Symbolika górska zwiastowała natomiast powrót do stalinowskich schematów. Wypoczynek stał się znów dopełnieniem pracy — aktywnym
i wysiłkowym, chociaż ikonografia kolorowych czasopism z lat siedemdziesiątych
różniła się od tamtej sprzed ćwierćwiecza słonecznym charakterem. Wspinający się
i piknikujący na stokach nie mieli peleryn i zabłoconych butów. Eksponowano już nie
tylko robotników, lecz także inżynierów, co było dla tej epoki charakterystyczne. Oto
małżeństwo inżynierów „zakochanych w alpinizmie” wchodzi na (raczej łagodny)
105
stok w rozkloszowanych spodniach i koszulach dostosowanych do mody unisex .
103
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REDUKCJA „WOLNYCH PRZESTRZENI”

„Kawalkada czarnych limuzyn szalonym pędem ze światłami, wyciem syren i wychyleni z okien milicjanci, wrzeszczący i machający pałami. Zupełnie jak przejazd chana
tatarskiego” — opisał Szczepański wrażenie po napotkaniu konwoju Ceauşescu koło
106
Mangalii latem 1972 r. Lider spędzał sporo czasu na litoralu, w swej rezydencji
w Neptunie. Tutaj gościł niekiedy polityków światowych, tu przyjmował rumuńskich podwładnych. Podobno jeden z najważniejszych, George Macovescu, zabierał
nad morze cztery eleganckie garnitury (odpowiednie na śniadanie, obiad, popołudnie
107
i wieczór), aby być gotowym na nagłe wezwania do „pałacu neptuńskiego” .
Rumunia szybko odchodziła od nadziei „1968”. Jej system polityczny ewoluował w kierunku nacjonalistycznej dyktatury o rodzinno-klientalnym charakterze.
Turyści zagraniczni w kurortach nie musieli tej zmiany odczuwać, chociaż zmieniła
się temperatura ich kontaktów z Rumunami. W związku z „tezami lipcowymi” wprowadzono surowe ograniczenia w relacjach między obywatelami a cudzoziemcami.
O każdym istotniejszym zetknięciu, a zwłaszcza wizycie domowej, trzeba było meldować na milicji, a atmosfera wokół tych kontaktów stała się ciężka. Skutek był
— jak można przypuszczać — i taki, że relacje z cudzoziemcami wypłukano z motywacji towarzyskich, ich spontaniczność została ograniczona, wzrosło natomiast znaczenie kontaktów czysto użytkowych i głównie czarnorynkowych. To wiązałoby się
też z narastającymi trudnościami gospodarczymi.
W słonecznym sezonie 1972 na wybrzeżu przebywało około 400 tys. turystów
rumuńskich i tyluż zagranicznych. Ci drudzy mieli przywozić do swoich krajów
zachwyt dla architektury litoralu, gdzie pokazali swe możliwości rumuńscy Corbusie108
rzy i Niemeyerowie, jak przekonywano w piśmie „România Pitorească” . Po sezonie
na biurko samego Ceauşescu trafiła jednak skarga niemieckiego turysty z Hagen (Zagłębie Ruhry), który spędził wakacje w kurorcie Jupiter. Najwyraźniej nie wystarczyły mu
czary rumuńskich Corbusierów. Swój list skierował do ONT, ale odpis przeznaczył dla
szefa partii i chyba dlatego został on bardzo poważnie potraktowany. „Moja rodzina
i duża część gości hotelu Scoica po tych doświadczeniach nie może rekomendować
Państwa kraju jako kraju turystycznego” — pisał Niemiec. Wcale nie wypoczął i miał
same kłopoty, zwłaszcza z jedzeniem, drogim i okropnym — mleko nie nadawało się
do picia, chleb był czerstwy, porcje obiadowe małe. „Pewnego razu dostałem na talerzu ziemniak, sześć ziarnek grochu i malutki kawałek mięsa. Jako deser dla trzech osób
mieliśmy jedną brzoskwinię”. Dania bywały zresztą tak złe, że stołownicy je oddawali. Niechlujni i powolni kelnerzy zmienili się jednak jak za dotknięciem różdżki,
gdy zjechała kontrola z ONT. Panowie z mercedesa byli wspaniale obsługiwani, a przy
okazji inni stołownicy mogli nagle zamówić niedostępne zwykle wieczorem coca-colę
106
107
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i piwo (w innych przypadkach obsługa proponowała tylko drogie wina). Gdy gość
z Hagen wspomniał szefowi turnusu, że ma zamiar wystosować skargę, ten prosił, aby
się powstrzymał, gdyż personel będzie miał duże kłopoty. „Nie mogę sobie wyobrazić, aby w państwie socjalistycznym możliwe były metody nazistowskie” — napisał
jednak turysta i chyba było to wyrazem prostolinijności, nie perfidii. Wysłał swój list,
który spowodował dochodzenie zakończone potwierdzeniem zarzutów. Zaproponowano wyrzucenie z pracy kierownika restauracji, ukaranie pracowników i „przepracowanie” (prelucrare) tego przykładu wśród załóg kurortu. Działania te miał nadzorować
na miejscu sam wiceminister. Znamienne, że sprawa wymagała decyzji przywódcy,
109
który na marginesie dokumentu napisał: „Zgoda, NC” .
Podobne krytyki wypoczynku w Rumunii docierały różnymi drogami i na szczytach władzy wywoływały nawroty dyskusji o konieczności wzmożenia kontroli
110
i szkolenia kadr . Dyskusje te miały jeden jedyny podtekst: obawę przed spadkiem
wpływów walutowych. Trzeba było więc walczyć z niegrzecznością, salmonellą
i niedoborami. Już na początku lat siedemdziesiątych, w okresie wspominanym później jako mlekiem i miodem płynący, sytuacja musiała być poważna, skoro dygnitarze
ONT przekonywali publicznie, że na potrzeby sezonu zmagazynowano nad morzem
111
góry mięsa, owoców i warzyw . Na niejawnych obradach (1971) minister turystyki
Ion Cosma (późniejszy ambasador w Warszawie) przyznawał, że nie będzie w kurortach ryb, a owoce najlepiej byłoby sprzedawać za waluty. W logice państwa-przedsiębiorstwa bardziej opłacało się żywność przeznaczać na wywóz, a resort rolnictwa był
skłonny zaopatrywać litoral w lepszy asortyment właśnie na zasadach eksportu. To
już wzbudziło na szczytach władzy opór — Rumuni nie mogliby kupić nad morzem
112
owoców swym dzieciom? Ceauşescu energicznie taką możliwość odrzucił .
W tym okresie powiększał się rozziew między oczekiwaniami a możliwościami
(skądinąd podważany przez lidera partii, który wyznawał prymat woli nad ograniczeniami) — liczba turystów zachodnich nie rosła w oczekiwanym stopniu, koniunktura
międzynarodowa pogarszała się, podobnie jak sytuacja finansowa Rumunii, a w podtrzymanie atrakcyjności kurortów trzeba było inwestować. Spadek wpływów walu109

ANR, CC PCR, Secţia Economică 9/1972, k. 76–77: Nota în legătură cu reclamaţia turistului [...]
din RFG privind serviciul la restaurantul „Scoica” din staţiunea Jupiter, bd.; 86–88: [tłumaczenie z niemieckiego listu do ONT z 5 VIII 1972].
110
Wiosną 1971 r. jedną z debat wywołał Miron Constantinescu: „Gdy byłem na zjeździe Partii Komunistycznej w Belgii przyszli w przerwie robotnicy, którzy spędzili wczasy w Rumunii i co do wybrzeża mieli trzy uwagi. Pierwsza w związku z higieną, która według nich pozostawia do życzenia nawet
w najbardziej luksusowych hotelach, które z zewnątrz wyglądają bardzo pięknie, ale w środku odbiegają
od ideału. Druga sprawa w związku z wyżywieniem: brak rozmaitości w wyżywieniu, dania z wieprzowiną codziennie. I ta sprawa pościeli, którą się wedle nich zmienia bardzo rzadko” (ANR, CC PCR,
Cancelarie 65/1971, k. 50: Stenograma şedinţei Secretariatului CC al PCR din ziua de 25 mai 1971).
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„România Pitorească” 1972, s. 12.
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ANR, CC PCR, Cancelarie 65/1971, k. 56: Stenograma şedinţei Secretariatului CC al PCR din
ziua de 25 mai 1971.
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towych skłaniał do podwyżek cen (wskutek czego w 1972 r. utrzymanie w kurortach
rumuńskich stało się droższe niż w bułgarskich), a także wprowadzania dodatkowych
113
opłat, np. plażowych przy hotelach . W tym czasie Ceauşescu, obok normalnych swych
wezwań do zaostrzenia dyscypliny i „zaprowadzenia porządku”, krytykował „taniość”
przyjeżdżających do Rumunii turystów: „W taki sposób nie potrzebujemy turystów
zagranicznych, lepiej dajmy robotnikom rumuńskim. Robimy turystykę dla towarzystw
114
dobroczynnych?!” . Minister Cosma wyjaśniał, że firmy zachodnioniemieckie życzą
sobie basenów i butelki wina na osobę, co też nie daje gwarancji wypełnienia hoteli.
„Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy na poziomie Jugosławii jeśli chodzi o warunki,
Morze Śródziemne to Morze Śródziemne [!], a Morze Czarne — Morze Czarne. Tam
sezon jest dłuższy. [...] Zrobiliśmy akcje nie tylko w RFN, ale i w turystyce bardziej
dochodowej, u Amerykanów, gdzie inkasujemy nie po 12, ale po 30–35 dolarów. Mamy
115
i turystów sześćdziesięciodolarowych, ale ci oczekują klimatyzacji” .
Tymczasem nie tylko zakładanie klimatyzacji, ale nawet jakie takie utrzymanie litoralu znalazło się pod znakiem zapytania. Już na początku lat siedemdziesiątych objawiła się degradacja bazy materialnej powstałej przed 1967 r., gdyż spadały
116
nakłady na remonty . Był to problem ogólny gospodarki centralnie sterowanej,
którą cechował napór na nowe inwestycje i powstawanie tzw. luki remontowej. Gdy
budowano hotele w powstających po 1968 r. Venusie, Jupiterze czy Saturnie, niepewne stawało się zachowanie poziomu usług w Mamai. Nowe kurorty nie spełniały
zresztą pokładanych w nich nadziei. Brakowało nie tylko przyzwoitej obsługi — co
dotknęło turystę z Hagen — lecz niekiedy, z powodu wad instalacji, także bieżącej
117
wody i prądu . Ciekawe, czy przyczynił się do tego Ceauşescu, żądając w swoim
czasie ograniczenia nakładów.
W gospodarkę rumuńską uderzyły dwa tąpnięcia gospodarki światowej, tzw.
szoki naftowe lat 1973 i 1979, co zwiększyło presję na dochody z turystyki. Program
pozyskania walut uzyskał formę narodowej akcji, w tym przygotowania „szerokiej

113

ANR, CC PCR, Cancelarie 72/1972, k. 25–27: Expunere de motive, secret, bd.; k. 34: Lista cuprinzînd preţurile cu amănuntul la unele produse desfăcute prin unităţile de alimentaţie publică de categorie specială de pe litoralul ţării noastre comparativ cu cele de pe litoralul din Bulgaria; k. 38: Anexul
nr. 1.
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1972.
117
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gamy wycieczek dla turystów zagranicznych, z uwzględnieniem obiektów turystycznych związanych z naszą przeszłością, uczczeniem 2050 rocznicy założenia scentra118
lizowanego państwa dackiego...” . Takie projekty służyły podtrzymaniu dobrego
humoru przywódcy; dokumenty z drugiej połowy lat siedemdziesiątych były merytorycznie znacznie słabiej opracowane niż te z poprzedniej dekady, natomiast przepełnione dalekosiężnymi wizjami (100 mln dolarów więcej z turystyki w 1983 r.!)
i obłożone rekordowymi liczbami pieczęci i podpisów. Pod wizją 100 mln podpisało
119
się dziewięciu ministrów, sekretarzy stanu i szefów departamentów .
W tym czasie Rumunia, której kontakty z Zachodem przynosiły rozczarowanie (rósł dług, wyroby rumuńskie sprzedawały się słabo), starała się poszukiwać
„wolnej przestrzeni” wśród krajów Trzeciego Świata, dla których mogła być atrakcyjnym partnerem. Znalazło to odbicie także w przemyśle turystycznym. Waluty
można było pozyskiwać, wysyłając rumuńskich fachowców, aby szkolili personel hoteli i kurortów Pakistanu, Maroka, Syrii czy Ghany. Jechali tam kucharze,
cukiernicy, kelnerzy i recepcjoniści, występując w atrakcyjnej roli specjalistów
z Drugiego Świata. Oto do Grand Hotelu w Chartumie wysłano instruktora hotelowego, kucharza i cukiernika. Wyjaśniano, że fachowcy ci mogą się tam przy okazji
wyuczyć „arabskiej sztuki kulinarnej, biorąc pod uwagę zwiększenie napływu tury120
stów arabskich do naszego kraju” .
Narastające trudności energetyczne skłaniały władze do radykalnych posunięć, wskutek których cierpieli przede wszystkim turyści Est. W sezonie 1979 przez
Rumunię przewinęło się około 900 tys. obywateli PRL i Czechosłowacji, połowa
przejazdem, z którym wiązało się niemiłe dla gospodarki rumuńskiej tankowanie
paliwa. Czesi i Polacy byli zresztą mało atrakcyjni, gdyż w znacznej większości
121
przypadków wybierali pobyty na koszt własny zamiast zorganizowanych . W pełni
sezonu władze rumuńskie nagle zmieniły więc zasady sprzedaży benzyny cudzoziemcom: trzeba było za nią płacić w walutach, których estici nie posiadali. Rzesza
ludzi utknęła na rumuńskich drogach, gdy komisje rządowe przewlekle pertraktowały. Władze NRD zgodziły się na nadzwyczajny eksport do Rumunii benzyny,
a także mięsa, jajek i cukru, aby pokryć ubytki, jakie turyści wschodnioniemieccy
122
wytworzyli w lokalnych bilansach . Krajom „bratnim” dawano do zrozumienia, że
118
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napływ turystów z ich terenów jest w gruncie rzeczy niekorzystny. Z trudem starano
się natomiast podtrzymać złotą klatkę, w której znajdowali się goście Vest. Trudno
się dziwić — to właśnie oni przynieśli w 1980 r. trzy czwarte wpływów walutowych
123
w turystyce . Wszystko to pogłębiało nierówności między grupami wysypującymi
się latem na nadmorskie plaże.
Złote lata rumuńskiego wybrzeża przeminęły wtedy, gdy propaganda zaczęła
przekonywać obywateli, że żyją w „złotej epoce”. Ten slogan propagandowy pojawił się pod koniec lat siedemdziesiątych i wiązał z kultem małżeństwa Ceauşescu.
Megalomania i nieustający nacisk na ogromne inwestycje w sytuacji kryzysu gospodarczego budziły zdumienie także w krajach „bratnich”. Jadący na litoral mogli oglądać wznowioną budowę kanału Dunaj-Morze Czarne, budzącą ponure skojarzenia
z „obsesyjną dekadą”, choć nie było obozu pracy pełnego więźniów politycznych,
a z plaży nie przepędzano o godzinie 19.00. Pojawiały się jednak patrole straży
granicznej, które kazały turystom wypuszczać wieczorem powietrze z dmuchanych
124
łódek i materaców, które wolno im było nadmuchać dopiero rano . Dinu Ghika
mieszkał już wówczas we Francji, gdyż skorzystał z legalnej drogi, aby opuścić swój
kraj, w którym nie widział perspektyw.
*

Rozwój międzynarodowej turystyki był w powojennej Rumunii sprzężony z ewolucją polityczną. Wielkie przewartościowanie, jakim było rozluźnienie zależności
od ZSRR w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych, nastąpiło w okresie otwarcia
turystycznego i stymulowało dalszy rozwój w tym kierunku. Rumuńska elita władzy zyskała poczucie samostanowienia i starała się wykorzystać wszelkie atuty
poddanego sobie kraju, otwierając się na współpracę z państwami kapitalistycznymi
a jednocześnie nie naruszając stalinowskiego modelu zarządzania. Jak się okazało,
w ramach tego modelu możliwe było sprawne zorganizowanie bazy zdolnej przyjąć rosnącą liczbę zachodnich turystów. Porzucono szybko próby ich izolowania
w zamkniętych kurortach i pozwolono na swobodną cyrkulację pociągającą za sobą
zmiany w świecie rumuńskich wyobrażeń społecznych i w mikrorelacjach gospodarczych. Tak narodziła się „wolna przestrzeń” o znacznym potencjale zmiany
kulturowej. To m.in. skłoniło kształtujący się nacjonalistyczny reżim Ceauşescu do
narzucenia ograniczeń w kontaktach osobistych z „obcymi” (1971) i do ograniczania
zachodnich wpływów w kulturze. Nie zmieniło jednak w latach siedemdziesiątych
podstawowych przesłanek polityki turystycznej, starań o wzrost dochodów walutowych. Ta „wolna przestrzeń” w gospodarce zaczęła się jednak kurczyć zarówno
z powodu zmian w koniunkturze międzynarodowej, jak i rysującej się zapaści
w zadłużonej gospodarce Rumunii. Od połowy dekady spadały inwestycje w bazę
turystyczną. Ostatnim statystycznie dobrym rokiem był 1980, gdy wpływy walu123
124

MURGESCU 2010, s. 377.
PÂRVULESCU 2015, s. 273.
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towe z rumuńskiej turystyki osiągnęły 324 mln dolarów (z polskiej — 282 mln,
węgierskiej — 504 mln, jugosłowiańskiej — miliard dolarów). Następnie dochody
te szybko spadały, do około 180 mln rocznie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych,
125
kiedy też stały się niższe od wpływów pozyskiwanych z tego źródła przez PRL .
W tej właśnie dekadzie Rumunia znikła z mapy rosnących rynków turystycznych,
a opinia o niej, urabiana przez światowe media, stale się degradowała.
Do swego kresu reżim utrzymywał system wczasów pracowniczych. Wakacje
nad morzem wpisały się po 1989 r. w rumuński wariant nostalgii za socjalizmem.
Pomimo wyjątkowo ponurego schyłku tego systemu, naznaczonego przez ekstrawagancką, osobistą dyktaturę i rosnącą nędzę, a także krwawych wydarzeń nazwanych
rewolucją 1989 nostalgia osiągnęła w Rumunii stężenie nie mniejsze niż w innych
dawnych państwach „bratnich”. Przyczyniły się do tego doświadczenia epoki tzw.
transformacji — znowu wyjątkowo trudne i rozczarowujące. Wtedy to większość
rodzin, które dotąd korzystały regularnie z wczasów pracowniczych, straciła możliwość wyjazdu nad morze, które oddaliło się niejako i zaczęło kojarzyć z chaotyczną
prywatyzacją i niejasnością reguł wczesnego kapitalizmu. Wtedy także słoneczne
wspomnienia z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, dekad uchodzących za
najszczęśliwsze w życiu średniego i starszego pokolenia, stały się obrazem dawnej
126
pomyślności, a może nawet — paradoksalnie — utraconej wolności .
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“Spaces of freedom” of the Romanian littoral zone 1960–1980
The article is devoted to the development of foreign tourism on the Black Sea coast in Romania.
After the introduction of the communist regime the local tourist infrastructure, developing
since the early 1920s, was taken over by the state and designated to serve the purposes
of the so-called workers’ holidays. The coast was a strongly militarised zone and as such
was not easily accessible. However, from around 1960 Romania began to open itself to
international tourism, a process coinciding with a degree of liberalisation of the regime and its
emancipation from the USSR. Foreign tourists co-created a “space of freedom” in which
cultural rules were different from those at play until then. Their freedom of movement across
the country was tolerated, as were contacts with the local population and forms of culture
(music or fashion) directly inspired by Western culture. These phenomena reached their
peak around 1968. Yet gradually, afraid of undesired influences, the government increased
police surveillance of tourist destinations and from 1971 restricted personal contacts between
Romanian citizens and foreigners. In the following decade, as a result of a gradual decline
of political and economic life in the country as well as changes in the international situation,
foreign tourism gradually became less important and the “space of freedom” was markedly
reduced. After 1989 it would become an element of nostalgia for the “sunny” stage of postwar life in Romania.
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Historický ústav

Chłopi w województwie preszowskim
wobec kolektywizacji — strategie nieposłuszeństwa
jako sposób tworzenia „wolnych przestrzeni”*
Słowa klucze: kolektywizacja, stalinizm, chłopi, Czechosłowacja, województwo preszowskie, strategie nieposłuszeństwa
Keywords: collectivisation, Stalinism, peasants, Czechoslovakia, Prešov province, strategies
of disobedience
Na wsi często zdarza się, że Janowi z Marą nie jest po drodze,
ale ostatecznie przyzwyczają się i stwarzają dobre małżeństwo1.
(Wypowiedź Marka Čulena, członka Komitetu Centralnego
Komunistycznej Partii Czechosłowacji i komisarza (słow. povereník)
ds. rolnictwa na temat kolektywizacji w województwie preszowskim, 1952 r.)

W wyniku sprzeciwu wobec przymusowego procesu „socjalizacji wsi” — jak eufe2
micznie nazywano kolektywizację — w 1953 r. województwo preszowskie znalazło
się na pograniczu katastrofy gospodarczej i wojny domowej. Rozgrywające się w tym
* Artykuł powstał w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu UMO-2014/15G/HS3/04344 „«Wolne przestrzenie». Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między
adaptacją a eksperymentami”.
1
„Na dedine sa často stáva, že sa Jano s Marou nechcú a nakoniec si zvyknú a je z nich dobré manželstvo”. Za: FIAMOVÁ 2012a, s. 163, raport Ignacego Rendeka, kierownika Zarządu głównego ds.
JRD w Komisariacie (słow. povereníctvo) rolnictwa oraz sekretarza wojewódzkiego komitetu Partii
Komunistycznej Słowacji (Komunistická strana Slovenska — KSS) o sytuacji w województwie preszowskim z września 1953 r.
2
Republika Czechosłowacka podzielona była na kraje (polski odpowiednik — województwa). Prešovský kraj, który w artykule jest tłumaczony jako województwo preszowskie, stanowił jedno z sześciu
województw na terenie Słowacji. W 1960 r. wszedł w skład województwa wschodniosłowackiego
(Východoslovenský kraj).
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czasie wydarzenia w pełni zweryfikowały imponujące na pierwszy rzut oka wyniki sta3
tystyczne dotyczące liczby tamtejszych nowopowstałych spółdzielni produkcyjnych .
W wyniku żywiołowego procesu dekolektywizacji z ogólnej liczby prawie trzystu
spółdzielni pozostała mniej niż jedna czwarta, liczba ich członków została zaś zredu4
kowana do jednej dziesiątej . Był to ewenement w skali ogólnoczechosłowackiej. Paraliż dotknął także aparat administracji państwowej w województwie, albowiem ponad
sto komitetów narodowych (Miestny národný výbor, dalej: MNV) wstrzymało pracę.
Sytuacja w postrzeganym jako peryferie regionie była na tyle poważna, że
5
zaniepokoiła również przedstawicieli najwyższych władz Związku Radzieckiego .
Reakcją państwa rządzonego przez partię komunistyczną była próba możliwie pokojowej pacyfikacji sytuacji. W ramach tzw. Akcji „Wschód” (Akcia „Východ”) po
raz pierwszy na Słowacji wykorzystano jednostki Straży Wewnętrznej ministerstwa
obrony (Vnútorná stráž ministerstva obrany), które przeprowadziły ponad 70 inter6
wencji w 36 miejscowościach .
Idealistycznie brzmiąca, wyżej przywołana prognoza Marka Čulena, słowackiego komisarza ds. rolnictwa, członka najwyższego gremium partyjnego, nie sprawdziła się. Jakie były przyczyny takiego stanu rzeczy i jak można je wytłumaczyć?
Odwołując się do przytoczonego na wstępie cytatu, niniejszy artykuł podejmuje
próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego „Janowi” (chłopu z województwa
preszowskiego) i „Marze” (kolektywizacji) absolutnie nie było po drodze. Innymi
słowy — jakie czynniki i okoliczności wpłynęły na fiasko i tymczasowe wstrzymanie kolektywizacji na wschodniej Słowacji w 1953 r.
Przy poszukiwaniu odpowiedzi na pierwszy plan wysuwają się reakcje oraz
strategie nieposłuszeństwa społecznego, gospodarczego i wreszcie politycznego
chłopów w województwie preszowskim. Refleksja obejmie także kwestię kadr
w aparacie państwowym i partyjnym w omawianym okresie, które miały pełnić
funkcję „wydłużonej ręki partii” i wykonawców kolektywizacji. Omówione zostaną
zjawiska historyczne i geograficzne, które ukształtowały mieszkańców historycznych obszarów Spisza, Szarysza i Zemplina (słow. Spiš, Šariš, Zemplín) tworzących
3

Słow. Jednotné roľnícke družstvo (JRD). Polskim odpowiednikiem — z zastrzeżeniem jednak
odrębnych warunków krajowych i odmiennego charakteru kolektywizacji — jest określenie Rolnicze
Spółdzielnie Produkcyjne (RSP). Upraszczając, były to krajowe odpowiedniki radzieckich kołchozów.
W Czechosłowacji zajmowały się one zarówno produkcją zbożową/roślinną, jak i produkcją zwierzęcą.
Na język angielski nazwa jest tłumaczona różnie. Najczęściej pojawiają się określenia collective farm
albo production cooperatives, które jest jednak mniej precyzyjne. W zależności od stopnia uspołecznienia (lub socjalizacji) spółdzielnie dzieliły się na cztery typy.
4
Na dzień 1 listopada 1952 w województwie preszowskim zarejestrowanych było 296 spółdzielni
zrzeszających 20 905 członków. Stan na 1 stycznia 1954 wynosił 87 spółdzielni i 2124 członków
(NAČR Praha, sygn. 1261/2/1, teczka 376, jednostka inwentarzowa 2286, s. 37, Materiał „Błędy przy
zakładaniu JRD”).
5
BARNOVSKÝ 2002, s. 37–38.
6
FIAMOVÁ 2010, s. 57.
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integralną część województwa preszowskiego. Kolejne pytanie będzie dotyczyło
związku między kolektywizacją, formami indywidualnych i kolektywnych postaw
chłopów i „wolną przestrzenią” w czasach budowania socjalizmu. Czy pokojowe
strategie nieposłuszeństwa stosowane jako wyraz sprzeciwu wobec socjalistycznej
kolektywizacji można kwalifikować jako walkę o stworzenie lub zachowanie jak
najszerszego pola manewru?
W artykule skupiono się na okresie przymusowej socjalistycznej kolektywizacji
trwającym od 1949 do przełomu 1953 i 1954 r. W omawianym kontekście mamy do
czynienia z kilkoma „wolnymi przestrzeniami” o rozmaitym charakterze i jakości,
pojawiającymi się w różnych przedziałach stosunkowo krótkiego czasu. Kontury
owych „wolnych przestrzeni” są zatem płynne. W niniejszym artykule zjawisko to
występuje w podwójnym rozumieniu. Po pierwsze jako przestrzeń manewru, w której chłopi mogli względnie skutecznie stosować strategie unikania, oddalania lub
łagodzenia skutków kolektywizacji, po drugie — jako cel nadrzędny, ponieważ,
w odniesieniu do wątku modernizacyjnego i z racji umowności określenia „wolna
przestrzeń”, autor niniejszego tekstu uwzględnia w nim także dążenie mieszkańców
wsi do kultywowania tradycyjnego trybu życia i dawnej hierarchii wartości — desygnatów kultury chłopskiej. Dążenia do utrzymania wysp tradycji w morzu modernizacji socjalistycznej mogą być zatem interpretowane jako „wolnoprzestrzenne”.
W artykule podjęto próbę diagnozy województwa preszowskiego w kontekście
problemu kolektywizacji w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych. Badania w skali
mikro dotyczą szeregu zjawisk społecznych oraz politycznych na płaszczyźnie lokalnej, które na pierwszy rzut oka nie miały bezpośredniego związku z samą kolektywizacją. Autor nie ma ambicji, by szczegółowo opracować ten złożony i długotrwały
7
proces w całej Czechosłowacji . Nie podejmuje też próby jego syntetycznego
porównania w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschod8
niej . Zasadniczego przedmiotu rozważań nie stanowią także represje stosowane
9
przeciwko chłopom w socjalistycznej Czechosłowacji , mimo że niezaprzeczalnie były one integralną część akcji przymusowej kolektywizacji zarówno tam, jak
i w innych państwach bloku socjalistycznego.
SOCJALISTYCZNA KOLEKTYWIZACJA W CZECHOSŁOWACJI

W latach 1948–1953 stalinizm w ČSR osiągnął swoją szczytową fazę. Był to także
czas najsurowszych represji dotykających szerokie kręgi społeczeństwa, opozycję
polityczną, a także członków samej Partii Komunistycznej Czechosłowacji (Komunistická strana Československa — dalej: KSČ). Cechą przewodnią tej epoki było
7

Zagadnienie to posiada bogatą literaturę, vide np.: CAMBEL 2005; JECH 2008; PERNES 2009;
ROKOSKÝ, SVOBODA 2013. Cf. np. RYCHLÍK 2014.
8
Vide np. BAUERKÄMPER, IORDACHI 2014.
9
Na przykład: BLAŽEK, JECH, KUBÁLEK 2010; HLAVOVÁ 2010; VARINSKÝ 2014.
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dążenie partii do ogólnej przebudowy społeczeństwa według modelu radzieckiego.
Kolektywizacja stanowiła część składową tego programu.
W polityce KSČ dostrzegalny jest brak klarownej linii politycznej w sprawie
kolektywizacji. Ważnym, aczkolwiek nie zawsze decydującym czynnikiem były
instrukcje z Moskwy. W Czechosłowacji wpłynęły one najpierw na przyspieszenie
10
poparcia przez kierownictwo KSČ programu kolektywizacji w 1948 r. , a w roku
1953 spowodowały zwolnienie tempa (a właściwie tymczasowe wstrzymanie) pro11
cesu „socjalizacji wsi” .
Początkowo czołowi przedstawiciele KSČ, którzy po zamachu stanu w lutym
1948 r. byli jednocześnie najbardziej wpływowymi politykami w państwie, kilkakrotnie powtarzali, że w Czechosłowacji nie będzie żadnych kołchozów. Najwyraźniej
zdawali sobie sprawę — tak jak Antonín Zápotocký, premier (1948–1953), a następnie prezydent (1953–1957) — że słowo kolektywizacja jest dla społeczeństwa ČSR
12
„straszakiem” . W związku z tym ze względów propagandowych używano określenia „spółdzielnie” (słow. družstvá), odwołując się tym samym do modelu, którego
tradycja sięgała co najmniej XIX w. i który, w odróżnieniu od importowanej idei
radzieckich kołchozów, postrzegany był przeważnie pozytywnie. W rzeczywistości
jednak socjalistyczna kolektywizacja na wzór radziecki była zaprzeczeniem idei
spółdzielni rolniczych opartych na zasadach samopomocy i demokracji.
Pomimo przyjęcia przez KSČ kolektywizacji jako programu w 1948 r. jeszcze
na przełomie tego i następnego roku w kierownictwie partii brak było jednolitej
koncepcji sposobu i czasu, w którym miała ona zostać przeprowadzona. Ostatecznie
przeważyło zdanie przewodniczącego Komitetu Centralnego KSČ Klementa Gottwalda, podkreślającego konieczność wprowadzenia zasady dobrowolnego wstępowania rolników do spółdzielni, która rzeczywiście została włączona do ustawy
nr 69/49 o Zjednoczonych Spółdzielniach Rolniczych (Jednotné roľnícke družstvá
— dalej: JRD) z 23 lutego 1949. Przebieg kampanii kolektywizacyjnej w okresie
1949–1950 można określić jako chaotyczny i jednocześnie powolny. Od 1951 r.,
w związku z przyjętą przez KSČ linią zaostrzania walki klas, wymierzoną w „wiejskich bogaczy”, podejście do tego procesu się zmieniło — jego tempo zostało
przyśpieszone, wprowadzono system kontyngentów, spotęgowały się represje sto10

Nader krytyczną ocenę polityki KSČ w okresie sprzed lutego 1948 r. zawierał materiał sekretarza
KC Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej Michaiła A. Susłowa przekazany do Pragi. Zarzucał on
kierownictwu KSČ brak zaangażowania i właściwego — z punktu widzenia Moskwy i idei komunizmu
— podejścia do wielu spraw, w tym walki klasowej na wsi, niedocenianie niebezpieczeństw kapitalizmu w rolnictwie i brak spójnej polityki agrarnej. Ważna była także rezolucja Kominformu odnośnie
sytuacji w Jugosławii w czerwcu 1948 r. PERNES 2013, s. 9.
11
Instrukcja W. Mołotowa do A. Zápotockiego, V. Širokiego i A. Novotnego z 20 czerwca 1953 zalecała przewartościowanie planów gospodarczych w przemyśle i rolnictwie oraz dokonanie niezbędnych korekt politycznych. WOŁOKITINA 2002, dok. 297, s. 768.
12
Stenogram z posiedzenia Prezydium KC KSČ z 28 czerwca 1948. Zápotocký dodał: „nie boimy
się hasła <<kołchozy>>. Właściwie oznacza ono spółdzielnie [družstva]”. Za: PERNES 2013, s. 9–10.
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sowane wobec chłopów. W roku 1953 doszło do przełomu. Kryzys zaopatrzeniowy,
fatalne wyniki gospodarcze przymusowo zakładanych spółdzielni produkcyjnych,
gwałtowny, a w województwie preszowskim masowy ich rozpad, reforma walutowa z czerwca 1953 r., nazywana też „kradzieżą stulecia”, która boleśnie dotknęła
wszystkich obywateli, zmusiły kierownictwo państwa i partii do przewartościowania
założeń polityki gospodarczej, w tym wyhamowania procesu kolektywizacji.
„CHŁOP Z PRESZOWSKIEGO” — SPOŁECZNE I KULTUROWE SPECYFIKI
PRESZOWSZCZYZNY I JEJ MIESZKAŃCÓW

Rozważając reakcje chłopów z województwa preszowskiego na proces kolektywizacji, który stanowił integralną część programu socjalistycznej modernizacji, można
— w dużym uproszczeniu i mając pełną świadomość ograniczeń związanych z takim
13
sposobem rozumowania — przyjąć tezę o konflikcie wynikającym ze zderzenia
modernistycznego projektu społeczno-gospodarczego ze społeczeństwem konserwatywnym, zamkniętym i wrogo nastawionym wobec narzucanych odgórnie zmian.
Socjalistyczna kolektywizacja implikowała konieczność przewartościowania
długotrwałej tradycji chłopskiej i zastąpienia jej nową hierarchią wartości, która
odpowiadała nowym warunkom w rolnictwie i społeczeństwie. W wyniku transformacji społecznej warstwy chłopskiej i wytępienia kułaków jako klasy społecznej
w socjalistycznej Czechosłowacji miała powstać nowa klasa — tzw. chłopstwo spółdzielcze. Ponieważ ideał ten w województwie preszowskim napotykał na przeszkody
nie do pokonania, nasuwa się pytanie o cechy charakterystyczne dla nieprzychylnie
nastawionych wobec kolektywizacji „zacofanych chłopów”. Jakie czynniki decydowały o specyfice omawianego regionu i jego mieszkańców? Jak można wytłumaczyć
niespotykaną — przynajmniej w skali czechosłowackiej — miarę niepowodzenia
przebiegającego tam procesu przymusowej kolektywizacji?
Krainy historyczne wchodzące w skład województwa preszowskiego (Spisz,
Zemplin, Szarysz) cechowała długa tradycja etnicznego, religijnego oraz językowego pluralizmu i związana z tym wielowarstwowość tożsamości tamtejszej ludno14
ści . Gospodarka rejonów górskich i podgórskich na północno-wschodnich terenach
Słowacji podupadła pod koniec XIX w. na skutek deformacji powstałych za czasów
feudalizmu. Charakterystyczne dla tego terenu były miniaturowe gospodarstwa, tradycyjne formy produkcji rolniczej, brak środków koniecznych do rozwoju i słabo
13

Słowacki historyk Ľubomír Lipták zakwestionował interpretację kolektywizacji jako procesu
modernizacji. Ujął ją jako pokaz sowieckiego modelu politycznego, w którym realnie istniejąca dynamika modernizacji i zmian z nią powiązanych została zniekształcona do idei, która miała umożliwić
dowolną akcelerację procesów społecznych, kulturowych i ekonomicznych. LIPTÁK 1999, s. 276.
14
Szerzej na ten temat ŠOLTÉS 2009. Ów pluralizm był widoczny przede wszystkim w miastach,
rzadziej na wsi. W Europie Środkowo-Wschodniej nie brakuje innych jeszcze obszarów o podobnej
charakterystyce (np. Siedmiogród).
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rozwinięty rynek. Czynniki te doprowadziły do pauperyzacji chłopów, pojawienia
się rzeszy bezrolnych i w efekcie napędziły migrację zarobkową, w tym także zamorską. Podstawowymi komórkami społecznymi na wsi były rodzina i sąsiedztwo. Na
tej samej podstawie kształtowała się także sieć transatlantycka mieszkańców Spisza,
Szarysza i Zemplina. W latach pięćdziesiątych XX w. liczba możliwych destynacji migrantów zarobkowych z województwa preszowskiego została ograniczona
15
w wyniku zamknięcia granic państwa , w związku z czym jedyną opcją pozostała
migracja wewnątrz ČSR. Rzutowało to na tradycyjny model rodziny, gdyż — paradoksalnie! — pociągało za sobą rozproszenie krewnych i powinowatych, zakłócenie
16
struktury familii i relacji genderowych .
Tradycyjna kultura rolnicza łączyła się z patriarchalnym modelem rodziny. Na
słowackiej wsi z przełomu XIX i XX w. stratyfikacja społeczna była ściśle powiązana ze stosunkiem własnościowym do ziemi, którą postrzegano jako wartość nie
17
tylko materialną, lecz także społeczną i kulturową . Dla procesu kolektywizacji stanowiło to poważną przeszkodę. Złożona geomorfologia (pagórki, tereny górskie) oraz
niedorozwój infrastruktury komunikacyjnej w porównaniu z innymi częściami kraju
miały wpływ na gospodarcze i kulturowe zacofanie regionu. Tradycyjny konserwatyzm i wysoki stopień religijności wsi słowackiej hibernowały zamknięte wspólnoty,
odporne na wszelkiego rodzaju próby modernizacji, w tym także kolektywizację.
Powyższe czynniki kształtowały miejscową strukturę społeczną, zwiększały zwartość
lokalnych społeczności i stanowiły genezę specyficznych kodów zachowania stosowanych wobec tzw. centrum, czyli szeroko rozumianych przedstawicieli władzy. Korzeni
dychotomii: system społeczny vs miejscowa tradycja czy państwo vs więzi społeczne
należy szukać znacznie głębiej niż w okresie rządów partii komunistycznej w ČSR.
Pojawiające się konflikty wynikały także z polaryzacji na linii centrum–peryferie. Poczucie peryferyjności — rozumianej jako znaczne oddalenie od politycznego centrum decyzyjnego i związana z tym niemożność wywierania wpływu na
podejmowane przez nie decyzje — cechowało mieszkańców północnych regionów
18
Słowacji od stuleci .
Pod względem powierzchni województwo preszowskie zajmowało drugie miej19
sce pośród województw socjalistycznej Słowacji . Jedną trzecią jego powierzchni
zajmowały lasy oraz tereny górskie i podgórskie na północnym wschodzie (powiaty:
Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Sabinov, Bardejov, Giraltovce, Svidník, Strop-

15

RYCHLÍK 2007, s. 34–55.
KLIGMAN 1988, s. 72. Wyniki przeprowadzonych przez amerykańską historyk badań w rumuńskim okręgu Maramureş okazują się pasować także do województwa preszowskiego.
17
SLAVKOVSKÝ 2016, s. 91.
18
SEGEŠ 2016, s. 42.
19
Powierzchnia gruntów rolnych zajmowała 480 000 ha, grunty orne — 274 000 ha, łąki —
57 000 ha, pastwiska — 138 000 ha, grunty nierolnicze — 353 000 ha (w tym lasy — 304 000 ha).
Dane za: Statistická ročenka 1958, s. 201.
16

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

CHŁOPI W WOJEWÓDZTWIE PRESZOWSKIM WOBEC KOLEKTYWIZACJI

717

kov, Medzilaborce, Snina). Cechą charakterystyczną tych rejonów była prowadzona
w nich ekstensywna hodowla zwierząt gospodarskich (owiec, bydła, koni). W produkcji rolniczej dominowały zboża paszowe i ziemniaki.
W 1948 r. prawie dwie trzecie mieszkańców województwa preszowskiego zajmowało się rolnictwem, co nasuwa skojarzenia z innymi państwami tzw. demokracji
20
ludowej . W niektórych powiatach (słow. okres), np. Svidník i Snina, odsetek ten
21
wynosił ponad 90% . Na utratę własnej ziemi w wyniku przymusowej kolektywizacji najsilniej reagowali mieszkańcy miejscowości górskich i podgórskich, gdzie
jakość ziemi była niższa. Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w. mieszkańcy tych
rejonów pracę w przemyśle traktowali jako możliwość dodatkowego zarobku, za
główne źródło swoich dochodów nadal uważając ziemię i pracę na polu. Znaczącą
część środków uzyskanych dzięki zatrudnieniu w branżach pozarolniczych inwestowano we własne gospodarstwa (np. w zakup narzędzi, sprzętu, nawozów sztucznych
22
itd.) . Kolektywizacja produkcji zwierzęcej dotknęła chłopów jeszcze bardziej niż
kolektywizacja produkcji roślinnej. Żywiołowa fala oporu przeciw temu procesowi,
która wystąpiła wiosną 1953 r., zaczęła się od zabierania własnych zwierząt gospodarskich ze spółdzielni produkcyjnych, szczególnie w powiecie Vranov.
Województwo preszowskie zajmowało w Słowacji przedostatnie miejsce pod
23
względem liczby mieszkańców . Był to — jak wspomniano — obszar zacofany, o czym
świadczyły m.in. najniższy w skali ČSR odsetek inwestycji państwowych w tamtejsze
24
rolnicze spółdzielnie produkcyjne (te zaczęły stopniowo rosnąć dopiero od 1958 r.) ,
25
najniższy poziom elektryfikacji (66,7 %) , najmniej miejscowości podłączonych do
26
27
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , najmniej szkół zawodowych itp. Na przykład
28
odbiornik radiowy posiadał zaledwie co jedenasty mieszkaniec województwa .
STRATEGIE NIEPOSŁUSZEŃSTWA

Kolektywizację w Czechosłowacji wprowadzano w życie w dwóch etapach —
1949–1953 i 1957–1960. Pierwszy z tych okresów można podzielić na dwa krót-

20

Na przykład Rumunią. KLIGMAN, VERDERY 2011, s. 3.
ŠULEJOVÁ 2014a, s. 273.
22
SLAVKOVSKÝ 2016, s. 90–91.
23
Liczebność populacji przedstawiała się następująco: 420 076 w 1953 r., 426 976 w 1954, 436
549 w 1955, 444 361 w 1956 i 452 195 w 1957. Statistická ročenka 1958, s. 48.
24
Statistická ročenka 1958, s. 103. Cf. Statistická ročenka 1959, s. 114. Inwestycje państwowe
w spółdzielniach w 1958 r. wynosiły 107,9 mln Kčs, dzięki czemu województwo preszowskie awansowało z ostatniej pozycji na piętnastą (pośród 19 województw ČSR).
25
Statistická ročenka 1958, s. 277.
26
Statistická ročenka 1958, s. 278.
27
Statistická ročenka 1958, s. 405.
28
Statistická ročenka 1958, s. 272.
21
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sze: pierwszy, w którym proces toczył się ospale, miał miejsce w latach 1949–1950,
drugi, w którym kolektywizacja przyspieszyła, trwał do roku 1953.
Okres „ospałej” kolektywizacji cechowało powstanie szerokiego wachlarza
strategii stosowanych przez chłopów w celu jeszcze większego jej spowolnienia.
Sprzyjały temu warunki ogólne, w tym przede wszystkim słaba presja lokalnych
instytucji państwowych odpowiedzialnych za wdrażanie ogólnopaństwowych rezolucji i zaleceń. W ramach wspólnoty wiejskiej przeważało dążenie do utrzymania
„pokoju domowego”, co wynikało z zakorzenionego stosunku do takich więzi społecznych jak sąsiedztwo czy rodzina.
Pole manewru zostało w tym zakresie poważnie ograniczone w konsekwencji
złych wyników gospodarczych lokalnych spółdzielni i obrania nowego kursu w postaci
przyśpieszonej kolektywizacji przymusowej. Jak wspomniano, kierownictwo państwa i partii przyjęło uchwały zmierzające do zaostrzenia walki klasowej z kułakami.
Urzędnikom administracji publicznej i funkcjonariuszom partii w województwie
powierzono liczne zadania związane z wdrażaniem procesu, wobec czego zachowanie
„spokoju społecznego” stało się znacznie trudniejsze niż wcześniej. Sytuacji nie poprawiało również zwiększenie kontroli nad województwem ze strony wyższych szczebli
administracyjnych. Gwałtownie wzrosła liczba wizytacji wysyłanych przez słowacki
odpowiednik ministerstwa rolnictwa (Povereníctvo pôdohospodárstva), Centralny
Komitet Partii Komunistycznej Słowacji, wojewódzkie komisje ds. skupu, jak również instruktorów z wydziału rolnictwa KC KSČ w Pradze. Kontrola oraz ingerencje
zewnętrzne zredukowały możliwość stosowania rozwiązań lokalnych, bazujących na
tradycji wspólnoty. W celu poprawienia niezadowalających wyników poszerzono też
zakres uprawnień narodowych komitetów lokalnych o dodatkowe kompetencje karne.
Procesy zachodzące w społeczności chłopskiej w okresie kolektywizacji charakteryzowało poszukiwanie sposobów na przeżycie w zmienionych po 1948 r. i w większości przypadków gorszych niż wcześniej warunkach społecznych, ekonomicznych
i politycznych. Wbrew obiektywnym przeszkodom i brakom utrudniającym życie
codzienne trudno wychodzić z założenia, że bytowanie na socjalistycznej wsi cecho29
wała codzienna walka . Skuteczną oraz najczęściej stosowaną formą oporu chłopów
był kompleks działań mających na celu hamowanie kolektywizacji, ewentualnie
— jak w okresie natężenia odgórnej presji — wprowadzenie jej w postaci, która
niosła ze sobą jak najmniej ograniczeń i szkód. Antysystemowe działania chłopów
z województwa preszowskiego w okresie implementacji kolektywizacji najtrafniej
opisują określenia ekonomiczne oraz społeczne — nieposłuszeństwo oraz strategie
samoobrony i przetrwania.
W Czechosłowacji lat pięćdziesiątych, tak samo jak np. w ZSRR w latach trzydziestych, chłopskie rebelie były zjawiskiem rzadkim, co wynikało z przeświad30
czenia o nieuchronności brutalnych konsekwencji . Z tego względu zastosowanie
29
30

SCHIER 2001, s. 181.
SCOTT 1985, s. 19; FITZPATRICK 1994, s. 5.
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„sztywnych” reguł antykomunistycznego oporu (w tym walki zbrojnej) do inter31
pretacji działań chłopów w okresie kolektywizacji trudno uważać za właściwe .
Jeżeli gwałtowne akty sprzeciwu wobec kolektywizacji się zdarzały, rzadko miały
32
charakter zorganizowanej akcji politycznej . Obserwatorzy zewnętrzni (najczęściej
z miasta, nierzadko z wykształceniem wyższym) odbierali je nie jako polityczną
33
demonstrację, a spontaniczny, niezorganizowany i irracjonalny bunt . Sankcje
ze strony państwa bywały w takich przypadkach stosunkowo łagodne, zwłaszcza gdy
rolę „wodzirejów” odgrywały kobiety. Z punktu widzenia możliwych konsekwencji
karno-prawnych w kalkulacji chłopów były one jako przywódcy protestu po pro34
stu bezpieczniejsze . Nieprzypadkowo najwięcej wystąpień na Preszowszczyźnie
35
miało miejsce latem 1953 r., kiedy sytuacja w województwie uległa zaostrzeniu .
W kontekście rozważań nad formami niesubordynacji i dążeń „wolnoprzestrzennych” chłopów nie sposób zignorować także wystąpień siłowych. Były one radykalnym, chwilowym i raczej ubocznym, choć również ważnym wyrazem sprzeciwu
przeciwko przymusowej kolektywizacji, uzupełniającym mniej gwałtowne strategie
nieposłuszeństwa.
Pomimo spontaniczności lokalnych „rebelii”, można przypuszczać, że u ich
podstaw leżało wyrachowanie chłopów mających świadomość stereotypowego
postrzegania ich jako w zasadzie prostych, niewykształconych i naiwnych. „Chłop36
ski rozum” właśnie na tej kalkulacji opierał swoje strategie nieposłuszeństwa .
Nierzucający się w oczy, jednak działający długofalowo z zauważalnymi efektami
codzienny opór był główną przeszkodą we wprowadzaniu kolektywizacji w województwie preszowskim. Rozmaite strategie nieposłuszeństwa doprowadziły do
niepowodzenia szczególnie utopijnych a stanowiących fundamenty kolektywizacji
planów i założeń władz centralnych. Konkretne przejawy tych strategii nie zawsze

31

W dyskursie czechosłowackim używa się określenia „trzeci ruch oporu” (słow. tretí odboj). Ustawa nr 219/2006 Zb.z. o antykomunistycznym ruchu oporu definiuje taką formę oporu jak działalność
w nielegalnych organizacjach o takim charakterze. Ustawa definiuje antykomunistyczny ruch oporu
jako aktywny opór obywateli przeciwko reżimowi komunistycznemu w formie indywidualnej lub zorganizowanej na podstawie postaw obywatelskich lub aktywnych czynów oporu na terytorium Czechosłowacji lub zagranicą. Dostępne on-line: http://www.mosr.sk/data/files/650.pdf
32
SCOTT 1985, s. 28–29.
33
VIOLA 1986, s. 39–40.
34
Na przykład sprawcom pobicia funkcjonariusza partii oraz zwolennika kolektywizacji w miejscowości Lipová (powiat Bardejov) w sierpniu 1952 r. wytoczono proces pokazowy, którego scenariusz
zatwierdziło ministerstwo sprawiedliwości. Sprawców określono jako „wiejskich bogaczy”. Za „działalność terrorystyczną” zostali skazani na wysokie kary pozbawienia wolności (od 10 do 22 lat), utratę
mienia i znaczące kary pieniężne. ABS Praha, sygn. 323–25–1.
35
Od lipca do sierpnia 1953 r. miały miejsce protesty chłopek m.in. w miejscowościach Zámutov,
Kapušany oraz Porostov. Vide: FIAMOVÁ 2012a, s. 157–159; ŠULEJOVÁ 2014a, s. 95–96; ŠULEJOVÁ 2014b, s. 281–282.
36
FIELD 1976, s. 209–210.
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są udokumentowane, a jeżeli nawet dysponujemy takimi źródłami, nie oddają one
37
w pełni skali zjawiska .
Chłopi w województwie preszowskim na drodze swoistej edukacji politycznej znajdywali sposoby, by zademonstrować swoje przyzwolenie na „socjalizację
wsi”, jednocześnie unikając jej przeprowadzenia. Stosowali rozmaite metody adaptacji do systemu poprzez „wykręcanie się”, pozorowanie działań oraz pasywny
lub aktywny opór, którego celem było zachowanie własnej tożsamości w ramach
38
albo poza ramami obowiązującego ładu . Wszystkie one były rodzajem ucieczki
wewnątrzsystemowej czy inaczej — jak trafnie opisuje to zjawisko Michel de
Certeau — sposobem, jak „uciec przed dominującym systemem społecznym,
39
jednocześnie pozostając jego częścią” . James D. Scott określa takie zachowania mianem pasywnej, ludowej formy oporu. Zalicza do nich takie strategie jak
„dreptanie w miejscu”, fikcyjną ignorancję, pozorowanie działań i fałszywe dekla40
racje zgody na narzucane przez władzę działania . Sheila Fitzpatrick — częściowo
w odniesieniu do konceptów Scotta — kategoryzuje formy protestów chłopskich,
wymieniając: przeciąganie procedur, spowalnianie tempa kolektywizacji, kradzieże i defraudacje, udawanie niezrozumienia instrukcji, zadań i poleceń, igno41
rancję, pasywność oraz celowe unikanie pracy .
Podział spółdzielni produkcyjnych na cztery kategorie otwierał przed chłopami
stosunkowo szerokie pole manewru. W miejscowościach, gdzie spółdzielnie jeszcze
nie powstały, można było zbyć ewentualną krytykę i naciski z zewnątrz, powołując
do życia komitety przygotowawcze spółdzielni (Prípravný výbor JRD), które następnie pozostawały w stanie hibernacji. Ta zalążkowa forma miała tę dodatkową zaletę,
że nie wymagała wkładu własnego w postaci środków pracy ani ziemi. Komitety
przygotowawcze zagospodarowywały bowiem ziemię państwową (na mocy tzw.
nowej reformy rolnej z 1949 r.) będącą wcześniej własnością np. Kościoła lub ziemię należącą do emigrantów — tzw. ziemię amerykańską. Kułakowi akces do takiej
zalążkowej formy organizacyjnej mógł umożliwić przynajmniej tymczasowy dostęp
do własnej ziemi i środków produkcji, które tak czy inaczej zostałyby w końcu
zawłaszczone przez państwo.
Wymowne pod tym względem są liczby: na początku 1950 r. ponad 70%
wszystkich spółdzielni rolniczych w województwie preszowskim zaliczało się do
organizacji pierwotnych, tzn. komitetów przygotowawczych albo spółdzielni pierwszego typu (niewymagających scalania należących do nich gruntów). Taki stan trwał
niemal do połowy 1952 r., mimo że owe pierwotne formy organizacyjne co najmniej
37

James C. Scott posługuje się modelową dychotomią powerful vs powerless, co w kontekście
omawianego tematu można zastąpić modelem władza vs chłopi. Scott opisuje codzienne działania tzw.
bezsilnych, nazywając je hidden transcripts. Były to niepubliczne formy porozumiewania się, najczęściej niewidoczne dla władz, co bardzo utrudnia ich dokumentację. SCOTT 1992, s. 9.
38
VIOLA 1996, s. 4; ZAVACKÁ 2016, s. 69.
39
„Escape the dominant social system without leaving it”. DE CERTEAU 1984, s. XIII.
40
SCOTT 1985, s. XVI.
41
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od 1951 r. — zgodnie z linią polityki kolektywizacyjnej celującej w wyżej zaawan42
sowane formy spółdzielni — uznawano za niepożądane .
Nierzadko też chłopi we własnym zakresie składali obietnicę przystąpienia do
istniejących już spółdzielni, której spełnienie pod różnymi pretekstami odkładali
następnie ad calendas graecas. Nierzadko tłumaczyli się przy tym, że na złożenie
43
podania o członkostwo nie zezwalają im żony lub teściowe . Ten argument może
wydać się komiczny, jeśli wziąć pod uwagę patriarchalny model tradycyjnej rodziny
chłopskiej, którego podstaw na początku lat pięćdziesiątych jeszcze zbyt mocno nie
44
podważano. „Feminizacja rolnictwa” nastąpiła dopiero w okresie późniejszym.
Przykładowo — filie Czechosłowackiego Związku Kobiet (zał. 1950) w województwie preszowskim nie prowadziły aktywnej działalności, ponieważ — jak tłuma45
czyły się członkinie związku — sprzeciwiali się temu ich mężowie . Argument
o rzekomym zakazie przystępowania do nowopowstałych organizacji socjalistycznych ze strony małżonka/małżonki zatem działał w dwie strony.
Grę na zwłokę można było stosować na różne sposoby. Istniała możliwość złożenia podania o członkostwo w spółdzielni i jednocześnie niepodpisania formularza, którym zobowiązywano się do przestrzegania regulaminu wewnętrznego. Taki
wariant postępowania opisał jeden z delegatów na konferencję powiatowego komitetu KSS w Sobrance: „niektórzy nawet podpiszą, i wy już szykujecie się do składania gratulacji, i wtedy on [chłop — D.S.] schowa wniosek do kieszeni [tłumacząc
się — D.S.], że dzisiaj jednak nie, ponieważ jest piątek trzynastego, albo w sposób
46
podobny się tłumaczy” .
Istniało także zjawisko tzw. samodekułakizacji, która polegała na przepisaniu
ziemi rolnej wykraczającej ponad ustanowiony limit (15 ha) na członków rodziny,
a zatem parcelacji gruntów „na papierze”, i co za tym idzie — uniknięciu szykan
ze strony wyższych urzędów administracji państwowej. „Samodekułakizacja”
odbywała się zgodnie z zasadą: zrób z siebie biednego chłopa, zanim zrobi to za
ciebie państwo. Ten proces, oparty na więziach rodzinnych lub sąsiedzkich, często
połączony był z zawieraniem dodatkowych porozumień, a także korupcją. „Wiejski
42

ŠULEJOVÁ 2014b, s. 62.
Nierzadko też same kobiety — tak jak w miejscowości Blatné Revištia (powiat Sobrance)
w czerwcu 1952 r., podczas nadzwyczajnego zebrania miejscowej spółdzielni, której 80% członków
odmawiało udziału w pracach sezonowych — groziły, że zabronią swoim mężczyznom członkostwa
w spółdzielniach. ŠULEJOVÁ 2014a, s. 100–101.
44
KLIGMAN 1988, s. 255.
45
„Małżonkowie i funkcjonariusze respektują równouprawnienia kobiet tylko do tego momentu,
kiedy nie dotyczy to ich komfortu osobistego”, odnotował instruktor partyjny z KC KSČ z Pragi odwiedzający województwo preszowskie w czerwcu 1952 r. NAČR Praha, sygn. 1261/2/1, teczka 376, jednostka inwentarzowa 2284, s. 5–6. Z kolei pracownik lokalnego komitetu KSS w powiecie Snina nie
ukrywał, że „swojej małżonce połamałby nogi”, gdyby wstąpiła do siedziby związku kobiet (ibidem,
s. 10).
46
Za: ZAVACKÁ 2016, s. 69.
43
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bogacz” tracił swój majątek tylko formalnie. Praktyka taka miała tę m.in. zaletę, że
nawet w przypadku pojawienia się w czasie kontroli jakichś podejrzeń trudno było
47
cokolwiek udowodnić .
Kułacy — mimo ewidentnej od początku procesu kolektywizacji tendencji do
48
ich marginalizowania — potrafili czasami działać skutecznie. Dążenie do realizacji wyznaczonego celu, czyli poprawienia statystyk nowopowstałych spółdzielni
produkcyjnych, w województwie preszowskim doprowadzało czasami do sytuacji
paradoksalnych. W początkowym okresie kolektywizacji lokalni funkcjonariusze
władzy nierzadko wręcz zachęcali bogatszych rolników do członkostwa w miejscowych spółdzielniach, spodziewając się, że pociągną oni za sobą niezdecydowanych
lub opornych chłopów, co w efekcie doprowadzi do gwałtownego wzrostu liczby
zgłoszeń. Zdarzało się jednak, że „wiejscy bogacze” zostawali członkami spółdzielni, następnie zdobywali w nich przewagę i oświadczali — mając na myśli bied49
nych rolników — że nie pozwolą, by kierowała nimi „hołota” . Sytuacja taka była
zaprzeczeniem głównych założeń kolektywizacji, gdyż w spółdzielniach decydować
mieli właśnie drobni i średniozamożni mieszkańcy wsi.
Do niezamierzonych przez władzę skutków doprowadzić mogła również metoda
polegająca na zastraszaniu niezdyscyplinowanych chłopów, czego dowodzi przykład
miejscowości Kendice. W wyniku ingerencji urzędników powiatowego komitetu
narodowego (Okresný národný výbor — ONV) domagających się znalezienia i ukarania kułaków aresztowano dwie osoby o odpowiednim profilu „wroga klasy robotniczej”, co wywołało wzrost liczby podań o członkostwo w miejscowej spółdzielni
produkcyjnej. Po wyrobieniu założonej normy zainteresowanie administracji państwowej Kendicami opadło, miejscowi w odwecie odwołali natomiast ze stanowiska
przewodniczącego miejscowego komitetu narodowego (MNV), obarczając go winą
za inspirowanie nagonki na miejscowe kułactwo. Niezadowoleni chłopi przejęli
następnie stery zarządu spółdzielni, zmarginalizowali miejscowych członków partii
komunistycznej i zdobyli na tyle mocną pozycję, że władze powiatowego komitetu
50
narodowego zmuszone były zaakceptować ich jako partnera .
Jedną z form protestu było również rozpuszczanie pogłosek. W województwie
preszowskim nie ograniczały się, jak w ZSRR lat trzydziestych, do apokaliptycznych
51
przepowiedni , lecz w założeniu miały sparaliżować przymusową kolektywizację.
Bodźcem wyzwalającym zmiany były plotki, które pojawiły się po przemówieniu
47

SIEBERT 1998, s. 318.
W początkowym okresie kolektywizacji „wiejskim bogaczom” nie zabraniano członkostwa
w spółdzielniach. Kierownictwo KSČ wychodziło z założenia, że „sami się zdemaskują” oraz że zaleta
ich członkostwa polega na możliwości nałożenia na nich większych obciążeń i obowiązków. Za żadną
cenę nie zamierzano jednak dopuścić ich do kierownictwa i zarządu spółdzielń. PŠENIČKOVÁ 1995,
dokument nr 20, s. 74.
49
CAMBEL 2005, s. 275.
50
ZAVACKÁ 2016, s. 64–65.
51
VIOLA 1990, s. 747–770.
48
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wygłoszonym przez prezydenta Zápotockiego 1 sierpnia 1953 na budowie sztucz52
nego zbiornika wodnego na rzece Klíčava . Wystąpienie to, zapowiadające złagodzenie procesu przymusowej kolektywizacji, interpretowano jako zezwolenie władz
na bezkarne rozwiązywanie niechcianych spółdzielni produkcyjnych, co doprowadziło do aktów samowoli skutkujących spontanicznym rozpadem większości spół53
dzielni produkcyjnych w województwie preszowskim .
Jednym z wytłumaczeń niechęci chłopów do członkostwa w spółdzielniach był
rzekomy strach przed ewentualną wojną. Pogłoski o prawdopodobieństwie wybuchu nowego konfliktu zbrojnego trafiały w środowisku wiejskim na podatny grunt.
Kobiety, mające w dobrej pamięci nieodległe doświadczenia z końcowego okresu
II wojny światowej, argumentowały, że „gdyby były we spółdzielni i gdyby doszło
54
do wojny, musiałyby wszystko oddać i nie miałyby czego jeść ”.
Integralną częścią stworzonej przez system komunistyczny gospodarki była
korupcja, której przykładów w województwie preszowskim nie sposób zliczyć.
Spółdzielnie produkcyjne były punktem pośrednim pomiędzy chłopami a władzą
lokalną. Ludzie stojący na ich czele, członkowie komisji ds. skupu, przewodniczący komitetów narodowych itd. nie mieli możliwości ustalania samej produkcji
(zarówno jej rodzaju, jak i wysokości), posiadali jednak stosunkowo szerokie pole
manewru w zakresie regulacji i interpretacji zarządzeń. Obejmowało to dystrybucję
nasion i maszyn rolniczych, ale też fałszowanie statystyk i dokumentów, w tym tych
dotyczących rzeczywistego stanu posiadania ziemi, narzędzi czy zwierząt gospodarskich, samowolne ustalanie wysokości kontyngentów itd. W ten sposób powstała
rozległa przestrzeń sprzyjająca fałszerstwu i korupcji.
Korupcja stanowiła również jedną z prostych, ale skutecznych strategii stosowanych przez chłopów wobec „intruzów” z zewnątrz: przyjeżdżających w celu dokonania kontroli funkcjonariuszy komitetów narodowych, pełnomocników powołanego
w maju 1952 r. Ministerstwa Skupu, delegatów tzw. kolumn agitacyjnych itd. Często praktykowanym sposobem obniżenia ich czujności były poczęstunki i alkohol.
Dzięki hojności miejscowych i obfitemu spożyciu niejeden urzędnik czy wizytator
z ramienia partii lub ministerstwa przymykał oko na nieprawidłowości dostrzeżone
w lokalnej ewidencji urzędowej, np. przygotowaniu i realizacji prac sezonowych,

52

Głównym przesłaniem wystąpienia Zápotockiego było to, że członkostwo w spółdzielniach produkcyjnych nie jest przymusowe, tylko dobrowolne. Znamienna a wręcz prorocza była sformułowana
przez niego zapowiedź: „I tym, którzy uważają, że pomoże im ucieczka ze spółdzielni, możemy całkiem
otwarcie powiedzieć: nic wam to nie pomoże. Za kilka lat znów będziecie musieli na nowo zakładać
spółdzielnie, z których dzisiaj być może uciekniecie”. Za: „Rudé právo”, XXXIII, nr 213, 2 VIII 1953,
s. 1. „President republiky mezi budovateli Klíčavské přehrady”.
53
ŠULEJOVÁ 2014b, s. 99; ZAVACKÁ 2016, s. 71.
54
NAČR Praha, sygn. 1261/2/1, teczka 376, jednostka inwentarzowa 2284, s. 26, Sprawozdanie
z przebiegu kwietniowych posiedzeń oraz przygotowań do 1 i 9 maja w województwie preszowskim
w dniach 7–26 IV 1953.
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(nie)realizowaniu ustanowionych norm dostaw, a nawet prowadził „pochlebczą poli55
tykę wobec kułaków i osób notorycznie niespełniających norm” .
Osobami wchodzącymi w skład kolumn agitacyjnych byli często przypadkowo
wybrani urzędnicy, nauczyciele itp. Ludzie z miasta, nieposiadający jakichkolwiek
doświadczeń i wiedzy o produkcji rolnej czy zwierzęcej, w przekonaniu chłopów
56
nie mieli nic do powiedzenia , a ponadto powierzoną sobie misję często traktowali
jako dogodną okazję do wypoczynku na wsi. Skuteczność prowadzonej przez nich
agitacji była bardzo wątpliwa. Tym bardziej, że sami agitatorzy mieli nierzadko wąt57
pliwości co do zalet kolektywizacji albo byli wręcz jej przeciwnikami .
Chłopi często stosowali również taktykę „ekonomiczną”. Polegała ona m.in. na
przeznaczaniu dla spółdzielni zwierząt niższej jakości czy rozcieńczaniu kontyngentowych dostaw mleka wodą. Rozpowszechniony był także nielegalny ubój zwierząt
gospodarskich. W tym przypadku interesujące jest nie tyle samo przestępstwo (zresztą
niezbyt wyrafinowane), ile moment, który był wybierany do jego popełnienia. Działania chłopów polegały na kalkulacji ryzyka. Nielegalny ubój na Preszowszczyźnie
odbywał się zatem najczęściej jesienią, kiedy uwagę urzędników administracji lokalnej w pełni pochłaniały prace przy żniwach, lub zimą, kiedy dostęp do odległych
miejscowości w celach kontrolnych był utrudniony. Zwierzęta nierzadko bito również w posiadłościach miejscowych funkcjonariuszy partii i administracji państwo58
wej, co dla chłopów stanowiło dodatkową zachętę, by pójść w ich ślady .
Kolejną strategią nieposłuszeństwa była ucieczka. W szczytowym okresie
kolektywizacji, gdy po wsiach województwa preszowskiego grasowały kolumny
agitatorów i komisji karnych, zdarzało się, że mieszkańcy zbiorowo zbiegali do
lasu albo na pola — tak stało się w np. Porostovie. Efekty tej strategii były jednak
59
zazwyczaj krótkofalowe . Jako ucieczkę (choć innego rodzaju) można intepretować także masowy odpływ ludności wiejskiej do miast, gdzie znajdywała ona pracę
w państwowych zakładach. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w samym
województwie preszowskim powstało ich kilka, w tym Chemko Strážske, Transporta
(później Vihorlat) Medzilaborce, Chemlon Humenné, Východoslovenské celulózky
a papiernie Hencovce, Bukóza Vranov i inne. W takich przypadkach nie chodziło
jednak o nieposłuszeństwo, lecz o chęć uniknięcia kolejnej fali szykan i ostateczność
60
w konfrontacji z sytuacją bez wyjścia .
55
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W styczniu 1954 r. w województwie preszowskim stwierdzono ponad 3 tys. przypadków nielegalnego uboju świń i bydła. NAČR Praha, sygn. 1261/2/1, teczka 376, jednostka inwentarzowa 2286, s. 3.
59
Ostatecznie na skutek nacisków połowa mieszkańców Porostova zgłosiła się do spółdzielni trzeciego typu. Scalanie gruntów, które charakteryzowało zaawansowaną formę spółdzielni, spotkało się
z gwałtownym oporem chłopów, niezbędna okazała się więc pomoc policji. ŠULEJOVÁ 2014a, s. 275.
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Do najskuteczniejszych strategii nieposłuszeństwa należało ignorowanie
obowiązkowych prac polowych oraz konieczności wyrobienia ustanowionych
norm dostaw zboża, mięsa, mleka, jaj itd. Przykładowo w lutym 1953 r. województwo preszowskie zajęło ostatnie miejsce w Czechosłowacji pod względem
skupu mleka. Miejscowi sabotowali bowiem narzucone im kontyngenty dostaw
żywności dla spółdzielni, tłumacząc m.in., że „na pierwszym miejscu są ich dzie61
ci” . W czasie żniw często dochodziło do sytuacji, w których chłopi należący
do spółdzielni przesiadywali przed swoimi domami i obserwowali prace polowe
wykonywane przez sprowadzone w trybie pilnym jednostki wojska, ochotników
62
i studentów . Również na Preszowszczyźnie znalazł zatem potwierdzenie dowcip
znany z okresu kolektywizacji w Rumunii: Kim jest rumuński chłop? To osoba
stojąca na polu i udzielająca instrukcji pracującym na roli studentom, wojskowym
63
i intelektualistom .
KADRY

Kluczem do odpowiedzi na pytanie, jak powstawały warunki umożliwiające chłopom stosowanie strategii nieposłuszeństwa, jest bliższe spojrzenie na działalność
kadr lokalnej administracji państwowej i preszowskiej partii komunistycznej. Albo
— w odwołaniu do teorii Michela Foucault — jak w kontekście kolektywizacji tworzono sieć nadzorującą mieszkańców wsi w celu ich dyscyplinowania i karania.
Można się pokusić o wskazanie okoliczności, które stwarzały chłopom przestrzeń do manewrowania lub uchylania się od narzuconych obowiązków. Opisane
strategie nieposłuszeństwa okazywały się bowiem skuteczne dopiero wtedy, kiedy
zaistniały ku temu odpowiednie warunki. Chłopi na Preszowszczyźnie potrafili
z sukcesem korzystać z powstałych furtek, których istnienie często nie było wynikiem zaniedbań czy błędów popełnianych przez administrację partyjno-państwową,
a kompromisem zawartym w ramach lokalnej społeczności, opartym na tradycyjnych wartościach oraz związkach pokrewieństwa i sąsiedztwa.
Strefy umożliwiające chłopom manewrowanie miały płynny charakter. Pojawiały się w sytuacjach, gdy na skutek braku przejrzystości w podziale kompetencji
poszczególnych urzędów i instytucji państwowych powstawał zamęt, a także gdy
któryś z trybików systemu nie wywiązywał się z powierzonych zadań. Dokumenty
archiwalne z lat 1949–1955 dostarczają wiele przykładów niekompetencji, niechlujstwa, powierzchniowości, niezdolności do wywiązywania się z kilku zadań
jednocześnie, niesporządzania dokładnych statystyk, fałszowania danych, dezorganizacji pracy, przekrętów i poważnych zaniedbań pracowników administracji
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państwowej. Problemem było również ujawnianie się licznych animozji między
urzędami administracji państwowej (według schematu wertykalnego: województwo vs powiat), a także w strukturach samej partii. Marína Zavacká pisze w tym
kontekście o karuzeli hierarchicznych niejasności, osobistej zazdrości i sporów
64
kompetencyjnych . Inni autorzy kwestionują z kolei historiograficzną narrację
o kolektywizacji jako procesie top-down. Gail Kligman i Katherine Verdery, badające kwestię kadr w procesie kolektywizacji w komunistycznej Rumunii, prezentują
wnioski, które okazują się trafne także w przypadku województwa preszowskiego.
Analizując struktury władzy, stwierdzają one istnienie „biedy instytucjonalnej”
i brak wykwalifikowanych kadr mających wprowadzać i nadzorować kolektywizację. W nawiązaniu do tezy o kolektywizacji jako zjawisku socjalistycznej modernizacji i biurokratyzacji podkreślają, że państwowość Rumunii była oparta na
spersonalizowanych strukturach klientelistycznych, które w trakcie kolektywizacji
nie zostały zastąpione racjonalnymi metodami postępowania bezosobowej biurokracji, tylko dodatkowo wzmocnione. Właśnie dlatego, że kolektywizacja była
procesem biurokratyzacji, doprowadziła do powstania wszechstronnych powiązań społecznych między strukturami chłopskimi, państwowymi (administracja na
poziomie państwo–województwo–powiat) i partyjnymi, co nieuchronnie zakładało
65
konieczność negocjacji . Ogólnie można zaobserwować niedobór wyszkolonych
kadr, które na skutek mnożących się obowiązków dosłownie utknęły w morzu biurokracji, co przełożyło się na nieefektywność ich pracy i chaos lub prowadziło do
paraliżu „systemu”.
Pierwszym krokiem ku kolektywizacji miała być inwentaryzacja gruntów, czyli
spis ziem, którego przeprowadzenie powierzono komitetom narodowym (MNV)
oraz lokalnym komisjom rolniczym (miestne roľnícke komisie) na podstawie tzw.
nowej reformy rolnej z 1948 r. Na tej podstawie miano realizować skup gruntów,
które przekazywano następnie pierwszym spółdzielniom rolniczym. Komitety oraz
komisje w województwie preszowskim przystąpiły do realizacji ustawy dopiero
w 1950 r., często odmawiając przy tym złożenia wniosku o skup ziemi, co powiatowym komitetom narodowym jako instancjom nadrzędnym uniemożliwiało wydanie
66
urzędowej decyzji w sprawie odkupu .
Instruktor z Komitetu Centralnego KSČ, który w czerwcu 1952 r. odwiedził
powiat Vranov nad Topľou, zauważył dużą rozbieżność w pozostających w dyspozycji Komitetu Powiatowego (OV) KSS i Powiatowego Komitetu Narodowego
(ONV) danych dotyczących inwentaryzacji gruntów i liczby członków spółdzielni,
co poważnie utrudniało opracowanie planów obowiązkowych dostaw produktów
rolnych. Wszyscy przedstawiciele władzy w powiecie Vranov mieli jedną wspólną
cechę: spożywali alkohol w nadmiernych ilościach, co — jak stwierdził partyjny
64
65
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instruktor z Pragi — miało być „jednym z największych hamulców socjalizacji
67
wsi” .
W trakcie kolektywizacji produkcji zwierzęcej w 1951 r. zagwarantowanie odpowiednich pomieszczeń gospodarczych (obór i chlewów) powierzono wojewódzkim,
zamiast mającym lepsze rozeznanie powiatowym komitetom narodowym. Na zajętych innymi zadaniami administracyjnymi pracowników szczebla wojewódzkiego
nałożono obowiązek, z którego realnie nie byli w stanie się wywiązać. Zza biurka,
szybko i powierzchownie sporządzali niedokładne plany, których nie można było
wprowadzić w życie. Brali do rozpatrzenia kolejną sprawę, następnie przyjmowali
do wiadomości stwierdzone braki, podejmowali uchwałę dotyczącą naprawienia nieprawidłowości i na tym kończyli swoją działalność w danej sprawie. W podobny
sposób realizowali również inne masowe kampanie, których w trakcie kolektywizacji nie brakowało.
Na prawie wszystkich szczeblach władzy w województwie preszowskim organizowanie przepisowych narad pracowników aparatu państwowego i partyjnego
uważano za nadmiar biurokracji. Przyjmowano uchwały, jednak nie kontrolowano
ich realizacji. Stwierdzano nieprawidłowości, lecz w dalszej kolejności nie zajmowano się ich usunięciem. Takie podejście stało się rutynowym. Coroczne raporty
lokalnych struktur partii komunistycznej, które zgodnie z założeniami miały być
forpocztą kolektywizacji, były tylko formalnością. Taki stan rzeczy wynikał również z tego, że część funkcjonariuszy na najniższym szczeblu nie potrafiła pisać
68
ani czytać . Na przeszkody napotkała także realizacja wprowadzanej w życie od
1952 r., wspomnianej już nowej linii partyjnej, zakładającej walkę z „wiejskimi
bogaczami”. Nie dziwi to, zważywszy na oświadczenie członków partii komunistycznej na Preszowszczyźnie, będące reakcją na kierowane do nich krytyczne
uwagi na temat niskiej liczby rolników zrzeszonych w spółdzielniach. Stwierdzili
np., że nadal wolą pozostać członkami partii, jednak by dano „im spokój ze spół69
dzielniami produkcyjnymi” .
Dostrzegalna na Preszowszczyźnie niechęć do ogólnopaństwowej kampanii
walki klasowej z kułakami miała korzenie historyczne. Przyglądając się strukturze
społecznej byłych północnych komitatów Górnych Węgier (Szarysza, Zemplina oraz
Spisza), należy stwierdzić, że większość stanowili tam biedni rolnicy posiadający
gospodarstwa karłowate, nie większe niż dwa hektary. Sytuacja ekonomiczna oraz
czynniki demograficzne (przeludnienie wsi pod koniec XIX w.) w decydujący spo-
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sób wpłynęły na wysoki udział tamtejszych mieszkańców w migracji zarobkowej
pod koniec XIX i na początku XX w. Oszczędności zgromadzone dzięki ciężkiej
pracy, m.in. w kopalniach i hutach żelaza w Ameryce Północnej, przeznaczano najczęściej na spłacenie długów oraz kupno gruntów. Okoliczności te sprawiły, że argument o prywatnych rolnikach jako rzekomych wyzyskiwaczach żerujących na pracy
innych, używany przez propagandę komunistyczną po 1948 r. przeciwko preszowskim chłopom, był po prostu nietrafiony. Co więcej, mało który z nich miał powody
obawiać się zarzutów o kułactwo. Nie powinno więc dziwić, że w sprawozdaniach
struktur partii komunistycznej w poszczególnych miejscowościach, jak np. w powie70
cie Spišská Stará Ves, stwierdzano, że żadnego kułaka nie znaleziono . W kontekście
zagadnienia „dekułakizacji” lokalni funkcjonariusze komunistyczni prezentowali
stanowisko, że zaostrzenie walki klas jest co prawda postulatem słusznym (dotrzymywali tym samym obowiązku formalnej wierności linii partyjnej), jednakże jego
wdrażanie w ich własnych powiecie/gminie/miejscowości jest rzeczą zbędną czy
71
wręcz szkodliwą .
Do sprawdzonych metod uchylania się od narzuconych obowiązków należał alibizm i pozorowanie pracy. Delegaci zwierzchnich instytucji, przyjeżdżający
do preszowskich urzędów powiatowych i sekretariatów partii w godzinach pracy,
nierzadko natrafiali na puste biura. Ich pracownicy tłumaczyli swoją nieobecność
72
powodami zdrowotnymi, udziałem w szkoleniach, „dniem studiów” itp. Z drugiej
strony instruktorzy i referenci do spraw rolnictwa z powiatowych komitetów partii czasami przez cały rok nie odwiedzali odległych miejscowości, by przekonywać
chłopów o zaletach państwowych spółdzielni. Często wynikało to z niedostępności
środka transportu koniecznego, by dotrzeć do odległych, trudno dostępnych miejscowości pod- lub wysokogórskich; w niektórych jednakże przypadkach brak pojazdu
73
stanowił po prostu wygodną wymówkę .
Czasami względny spokój na peryferiach bywał jednak zakłócany przez wizytację z centrali. W lutym 1951 r. w Preszowie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie
Rady Wojewódzkiego Komitetu Narodowego (KNV), które przebiegało pod znakiem
„walki z wiejskimi bogaczami”. Rutynowy przebieg tego rodzaju spotkań, polegający na odczytywaniu ogólnych referatów, zakłócił delegat ze słowackiego komisariatu (povereníctvo) rolnictwa, występując z uwagami krytycznymi i zarzucając
70
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zebranym, że ulegają wpływowi kułaków. „Odnoszę wrażenie, że nie wy udzielacie
74
instrukcji administracji, tylko ona kieruje wami” — zakończył swoje wystąpienie.
Podobne sytuacje dodatkowo wzmacniały niechęć miejscowych funkcjonariuszy do
władz w Bratysławie.
Wyrazy niezadowolenia z pracy urzędów administracji państwowej pobrzmiewały także na własnym, preszowskim podwórku. 1 stycznia 1952 weszły w życie
nowe regulacje w zakresie obowiązkowej dostawy żywności, które poważnie
dotknęły chłopskie rodziny wielodzietne. Ich efektem były poważne zakłócenia
w dostawach towarów spożywczych. Sekretarz KC KSS w województwie preszowskim, Jozef Šiška, winą za to obarczył pracowników lokalnych komitetów narodowych (MNV), którzy jego zdaniem nie przeprowadzali koniecznych kontroli, biorąc
na siebie tym samym odpowiedzialność za nieefektywną pracę spółdzielni. Jak
stwierdził, „nikt tam [w gminach — D.S.] się nie ruszy, póki nie przyjedzie ktoś
75
z powiatu” . Rozwiązania upatrywał w obsadzeniu kierownictwa lokalnych komitetów narodowych „oddanymi członkami partii”. Takich jednak brakowało.
Poważne braki wykryto także w wojewódzkim aparacie bezpieczeństwa. Wynikały one m.in. z tego, że Preszowszczyzna uchodziła za miejsce zesłania — to właśnie tutaj za karę odsyłano pracowników aparatu bezpieczeństwa z całego kraju,
przede wszystkim milicji (Verejná bezpečnosť), którzy dopuścili się rozmaitych
76
wykroczeń . Poważnym problemem były braki kadrowe oraz złe warunki pracy
(brak odpowiednich pomieszczeń, zła organizacja, brak środków transportu), które
77
siłą rzeczy przełożyły się na niezadawalające wyniki . Za takie uważano nie tylko
sytuację na wsi, lecz także nieodpowiednie zabezpieczenie granic państwowych. Na
powagę sytuacji wskazywał fakt, że województwo preszowskie zlokalizowane było
78
przy granicach z Polską i ZSRR .
W trakcie śledztwa przeprowadzonego w Wojewódzkiej Dyrekcji Bezpieczeństwa
Narodowego (Národná bezpečnosť) w Preszowie ustalono m.in., że w powiatowych
komendach Służby Bezpieczeństwa (Štátna bezpečnosť — dalej: ŠtB) „nie jest prowadzona statystyka o klasowym rozwarstwieniu wsi”, co było nieodzownym warunkiem
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Praha, sygn. 310–17–10, s. 26 oraz 6–16, Raport o śledztwie przeprowadzonym w Wojewódzkiej Komendzie Bezpieczeństwa Narodowego w Preszowie w dniach 7–12 sierpnia 1950.
78
W trakcie inspekcji przeprowadzonej w województwie preszowskim stwierdzono m.in., że
z obydwu państw, tzn. z Polski i ZSRR, „przechodzą często na naszą stronę [granicy — D.S.] niepożądane żywioły”. ABS Praha, sygn. 310–17–10, s. 18, Raport informacyjny dotyczący województwa preszowskiego, 21 listopada 1950.
75
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toczenia walki z kułakami79. Co więcej stwierdzono także przypadki korumpowania
pracowników ŠtB przez kułaków oraz ustalono, że „organy bezpieczeństwa w woje80
wództwie mieszkają i stołują się u kułaków” . Z kolei w raporcie informacyjnym
z powiatu Bardejov znalazło się stwierdzenie, że poszczególne komendy milicji co
81
prawda prowadzą ewidencję kułaków, ale nie potrafią jej wykorzystać .
W tym przypadku słuszniejsze byłoby jednak zastąpienie „nie potrafiły” określeniem „nie chciały”. Ogólnopaństwowa kampania przeciwko kułakom — której
szczytowym punktem była tocząca się od listopada 1951 do sierpnia 1953 r. akcja
wysiedleńcza (tzw. Akcja „K”) — w województwie preszowskim przynosiła słabe
82
wyniki . Działo się tak, ponieważ w związku z przymusową kolektywizacją dochodziło do licznych napięć, w związku z którymi pracownicy aparatu bezpieczeństwa
stawali przed dylematem lojalności — mając wybierać między służbowym obowiąz83
kiem a więzami rodzinnymi (lub sąsiedzkimi), nierzadko wybierali to drugie .
Należy podkreślić, że w kadrach administracji państwowej oraz KSS w województwie preszowskim w okresie obejmującym pierwszy etap kolektywizacji doszło
do poważnych roszad personalnych. Na przykład sekretarz wojewódzkiego komitetu
KSS w latach 1950–1953 zmienił się trzykrotnie. Pierwszy z pełniących tę funkcję
działaczy, Arnošt Pšenička, był krytykowany przez kierownictwo KSČ właśnie za
współpracę z „kułakami”. Do recenzji stylu jego pracy dodano zarzuty „burżuazyjnego nacjonalizmu”. W efekcie odwołano go ze stanowiska, a w lutym 1951 r. wykluczono z partii. Pšeničkę zastąpił Jozef Šiška, którego odwołano w 1953 r., wytykając
mu z kolei — zgodnie z komunistyczną nowomową — ideologicznie niewłaściwe
podejście do kolektywizacji oraz naruszanie socjalistycznego porządku. Zastąpił go
Ignác Rendek. Czystki, które objęły także niższe szczebla władzy, w kontekście pro84
cesu kolektywizacji nie przyniosły jednak pozytywnych efektów . W sprawozdaniach
z tamtego okresu pasywność spółdzielni produkcyjnych tłumaczono nierzadko stwier79

ABS Praha, sygn. 310–17–10, s. 3, Raport z 12 sierpnia 1950.
ABS Praha, sygn. 310–17–10, s. 10, Raport z 12 sierpnia 1950; niedatowany raport: ABS Praha,
sygn. 310–17–10, s. 1.
81
ABS, sygn. 310–17–10, s. 13, Raport informacyjny z województwa preszowskiego, 21 listopada
1950.
82
W trakcie Akcji „K” z województwa preszowskiego wysiedlono 21 rodzin „kułackich”, co —
biorąc pod uwagę rolniczy charakter regionu i sytuację w innych województwach — nie było wysoką
liczbą.
83
W sierpniu 1953 r. w miejscowości Vyšné Nemecké członkowie miejscowej spółdzielni protestowali przeciwko przymusowemu zabieraniu bydła przez pracowników administracji publicznej w asyście funkcjonariuszy policji (Zbor národnej bezpečnosti — ZNB). W gronie protestujących znalazła się
także pracowniczka ZNB, mieszkanka tejże wsi ubrana po cywilnemu, która, trzymając na rękach swoje dziecko, groziła kolegom ze służby i zachęcała pozostałych zebranych, by ci także postawili się pracownikom administracji oraz policjantom. ŠULEJOVÁ 2014a, s. 282–283.
84
Delegat z Pragi stwierdził m.in., że „warunki pracy wcale się nie zmieniły”. NAČR Praha, sygn.
1261/2/1, teczka 376, jednostka inwentarzowa 2284, s. 10, Raport o implementacji rezolucji ÚV KSČ
w województwie preszowskim w dniach 14–21 stycznia 1952.
80
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dzeniem, że funkcjonariusz (najczęściej młodszego pokolenia) jeszcze nie zdążył zapoznać się z sytuacją na miejscu, ponieważ powierzoną mu funkcję sprawuje zbyt krótko.
Nieustanna presja odgórna oraz świadomość, że ze zleconych zadań nie sposób
wywiązać się z zastosowaniem zalecanych metod pracy, rodziły wśród lokalnych
władz napiętą atmosferę. Jak trafnie stwierdziła Marína Zavacká, wyższe kadry
województwa preszowskiego w okresie przymusowej kolektywizacji miały „do
wyboru albo łamanie prawa bez gwarancji, że przyniesie to zamierzone wyniki, albo
85
natychmiastowe niepowodzenie” .
Kompetencje i zakres władzy funkcjonariuszy partyjnych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego oraz administracji państwowej zostały poszerzone
na mocy uchwały o wzmocnieniu i rozwoju JRD z 3 czerwca 1952, nakazującej im
skupić się na pozyskaniu dla spółdzielni chłopów z małych i średnich gospodarstw.
W tym celu dano im do ręki niezbędne narzędzie represji w postaci tzw. komisji
86
karnych działających przy komitetach narodowych . Na nadzwyczajnym zebraniu
Komitetu Wojewódzkiego KSS w Preszowie 17 czerwca 1952 przyjęto uchwałę
o jak najszybszym przeprowadzeniu kolektywizacji. Urzędom partyjnym i administracji powierzono zadanie powołania do życia jak największej liczby spółdzielni
oraz doprowadzenia do tego, by Preszowszczyzna w miarodajnych wskaźnikach
(procent ziemi rolnej w posiadaniu tzw. sektora socjalistycznego) dorównała innym
województwom. Efektem przyjętej uchwały i przede wszystkim metod jej wdrażania
87
była nasilająca się od lipca histeria kolektywizacyjna . Szczególnie na poziomie
powiatów rozpętał się istny wyścig o przodownictwo w zakresie liczby nowo zakładanych spółdzielni. Po poszczególnych miejscowościach grasowały kolumny agitacyjne złożone z funkcjonariuszy powiatowych, setek niedoświadczonych działaczy,
a czasami także milicji. W skład kolumn wchodziły także komisje karne. W trakcie
szkoleń nakładano na agitatorów obowiązek zakładania spółdzielni za wszelką cenę
(potocznie mówiono o „wzniesieniu na wsi czerwonego sztandaru”). Wobec nieposłusznych chłopów stosowano represje (rekwizycja bydła, kary pieniężne, a w skraj88
89
nych przypadkach zesłanie do obozu pracy przymusowej ) i szantaż . Dochodziło
do sytuacji, w których urzędy okręgowe na tzw. listy kułaków wpisywały także właścicieli małych i średnich gospodarstw (posiadających grunt o powierzchni mniejszej
85

ZAVACKÁ 2016, s. 66.
Rozporządzenie rządu nr 78/1951 o jurysdykcji karnej miejscowych komitetów narodowych.
87
Przebieg kampanii na rzecz kolektywizacji w tym okresie opisuje ŠULEJOVÁ 2014a, s. 274–275.
88
Obozy pracy karnej w Czechosłowacji zostały powołane do życia na podstawie ustawy
nr 231 z dnia 6 października 1948 i funkcjonowały w latach 1948–1954. Wyrok prawomocny nie był
warunkiem deportacji do obozu, wystarczyło polecenie komisji karnej MNV. Ogólna liczba osób skazanych na prace przymusowe wyniosła ok. 22–24 tys. Szerzej na ten temat vide BORÁK, JANÁK 2006.
89
W województwie preszowskim w 1952 r. ukarano 3 318 chłopów, z tego 2 032 stanowili drobni
i średni gospodarze (stan rzeczywisty był znacznie wyższy). Skala represji osiągnęła swój szczyt w drugiej połowie roku. NAČR Praha, sygn. 1261/2/1, teczka 376, jednostka inwentarzowa 2286, s. 37, Materiał „Błędy przy zakładaniu JRD”.
86
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niż 10–15 ha) odmawiających złożenia podania o przyjęcie do spółdzielni90. Nierzadko nałożone kary znoszono, gdy tylko chłop deklarację członkowską podpisał,
co dowodzi „papierowej” wartości procesu ekspresowej kolektywizacji.
Imponujący bilans — na terenie województwa w krótkim czasie powstało
91
246 nowych spółdzielni, przeważnie trzeciego typu — został jednak brutalnie
zweryfikowany przez masową dekolektywizację w roku następnym. W jej następstwie powtórzył się scenariusz z okresu 1950–1951: stanowisko stracił sekretarz
Wojewódzkiego Komitetu KSS w Preszowie oraz kilku funkcjonariuszy powiato92
wych, oskarżonych o dyktatorskie metody pracy . Odwołano także przewodniczących powiatowych komitetów narodowych (ONV), którzy dopuścili się poważnych
nadużyć. W opinii partii popełnili oni poważne błędy, dopuszczając do powstania
nieprawidłowości uderzających w posiadaczy małych i średnich gospodarstw, co
zaprzeczało ideologicznemu hasłu „smyčki”, czyli sojuszu klasy robotniczej z chłopstwem pracującym. Jedną z pierwszych korekt miało być uniewinnienie i natychmia93
stowe zabezpieczenie materialne w ten sposób poszkodowanych .
Czystki przeprowadzone w 1953 r. tym różniły się od tych z lat 1950–1951, że
odwołani funkcjonariusze przedstawieni zostali nie jako opozycja wewnątrzpartyjna,
lecz partacze, którzy z winy własnych ograniczeń (niewyszkoleni ludzie z peryferii)
94
nie byli w stanie pojąć i w sposób właściwy wdrożyć skądinąd słusznej linii partii .
W istocie chodziło o proces rotacji niższych kadr mający na celu stabilizację kadr
centralnych. Był to jeden z mechanizmów „samoodnawiania” lub reprodukcji kadr
administracji partyjno-państwowej.
*

Reakcje rolników z województwa preszowskiego na przymusową kolektywizację dowodzą, że nie można całkowicie uniknąć połączenia „wolnych przestrzeni”
z różnymi formami przemocy. W celu ich zdobycia czy zachowania czasami trzeba
90

CAMBEL 2005, s. 268.
Spółdzielnie pierwszego i drugiego typu zaliczane były do niższej kategorii niż typy trzeci i czwarty. Spółdzielnie trzeciego typu cechowało scalanie gruntów oraz wspólna produkcja hodowlana. Wynagrodzenie za pracę zależne było od liczby przepracowanych godzin. Inaczej było w wypadku typu drugiego, gdzie kluczem podziału żniw była powierzchnia gospodarstwa, którą rolnik przekazał spółdzielni.
92
Takie zarzuty pojawiały się już w 1952 r. Na przykład sekretarza powiatowego komitetu KSS
ze Snina określano jako kata, dyktatora, upartego indywidualistę niemającego zaufania do współpracowników i prowadzącego „szkodliwą formę pracy”. NAČR Praha, sygn. 1261/2/1, teczka 376, jednostka inwentarzowa 2284, s. 20, Sprawozdanie z przebiegu kwietniowych posiedzeń oraz przygotowań do 1 i 9 maja w Województwie Preszowskim w dniach 7–26 kwietnia 1953; ibidem, s. 6,
Sprawozdanie z wyjazdu do Preszowa w dniach 16–28 czerwca 1953.
93
ABS Praha, sygn. A 2/1, jednostka archiwalna 534, Referat pierwszego sekretarza KC KSS Karola Bacílka na nadzwyczajnej konferencji funkcjonariuszy KSS województwa preszowskiego dnia
18 października 1953.
94
ZAVACKÁ 2016, s. 72.
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było sięgnąć po broń. W przypadku chłopów ową bronią był najczęściej kamień,
ewentualnie kosa. Do ich użycia dochodziło jednak tylko w skrajnych sytuacjach
i nie pociągało ono za sobą ofiar śmiertelnych. Charakterystyczne, że po taką „broń”
najczęściej sięgały kobiety. Opór przeciwko kolektywizacji objął całe województwo
preszowskie, miał jednak charakter spontaniczny i nigdy nie przekształcił się w zorganizowaną akcję zbrojną. W strategiach negocjacji z władzą przeważały rozmaite formy oporu pasywnego, nacechowane przysłowiowym „chłopskim rozumem”.
Ich skuteczność wzmacniała geomorfologia regionu oraz tradycyjny konserwatyzm
zamkniętych wspólnot. Te oraz inne czynniki analizowane w artykule przyczyniły
się do niemal całkowitej — na tle pozostałych regionów Czechosłowacji — porażki
kolektywizacji jako próby likwidacji „wolnej przestrzeni” rolników w województwie
preszowskim. Do 1954 r. dotrwała mniej niż jedna czwarta spółdzielni istniejących
w roku 1953. Aż do 1956, kiedy Preszowszczyznę objęła druga fala kolektywizacji,
proces całkowicie się zatrzymał.
Krótka przerwa w przymusowej kolektywizacji trwała od lata 1953 do czerwca
1955 r., kiedy prezydent Antonín Zápotocký na posiedzeniu KC KSČ ponownie
podniósł kwestię kluczowego znaczenia spółdzielni. Po wydarzeniach w Polsce i na
Węgrzech w 1956 r. nastąpiła stabilizacja i już w roku następnym w Czechosłowacji
wprowadzano w życie drugi etap kolektywizacji. Po doświadczeniach 1953 r., od
roku 1957 stosowano inne metody, polegające na bardziej ugodowym podejściu do
właścicieli średnich gospodarstw, włącznie z powierzaniem im stanowisk w kierownictwach spółdzielń. Wzrosły inwestycje, zmieniła się polityka kadrowa. Stanowiska
w sektorze produkcji rolnej powierzano w większym niż poprzednio zakresie osobom mającym odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Klęska z 1953 r. udowodniła bowiem, że „oddany komunista” nie jest gwarancją sukcesu.
Przebieg procesu kolektywizacji pokazał, że państwo autorytarne nie jest w sta95
nie, nawet przy użyciu środków represji, zmusić ludzi do produktywnej pracy .
Kiedy narzędzia siłowe okazały się nieskuteczne, przedstawiciele państwa i partii
zostali zmuszeni zastosować w relacjach z chłopami inną, łagodniejszą taktykę, co
oznaczało gotowość do negocjacji. Jest to widoczne szczególnie przy w porównaniu
metod wykorzystywanych przez władze na pierwszym (1949–1953) i drugim (od
1955 r.) etapie kolektywizacji w Czechosłowacji. W województwie preszowskim
nie doszło do ponownego użycia skrajnych środków przymusu, po które sięgano
w okresie 1952–1953. Nie oznaczało to jednak, że poprzestano wyłącznie na łagodnej perswazji — również po roku 1955 zdarzały się napady, przypadki znęcania się,
nieuzasadnionego naruszania swobód osobistych lub przymusowego skupu mienia
95

W jednym z pierwszych opracowań naukowych na temat kolektywizacji w Europie Środkowo-Wschodniej znajduje się trafna przepowiednia: „As long as the peasant lives under a totalitarian regime
where he has little freedom as a producer and where he is alienated from the land which he has prized as
his own, he will probably continue to practice passive resistance on an unorganized, individualistic basis”. Collectivization 1955, s. 5.
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i ziemi96. Mimo to „wolna przestrzeń” w postaci prywatnych gospodarstw chłopskich jeszcze w 1956 r. posiadała zdecydowaną przewagę nad tzw. sektorem socjali97
stycznym w rolnictwie .
Nagły zwrot nastąpił — jak wspomniano — w roku 1957, kiedy to w województwie preszowskim liczba członków i obszar ziemi będącej w posiadaniu spółdzielni
98
produkcyjnych wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim .
Na wzrost liczebności grupy spółdzielców wpłynęło także narastanie rezygnacji
wśród zmęczonych długotrwałą presją i szykanami chłopów. Niektórzy traktowali
członkostwo jak zło konieczne, cenę, którą płacili, by móc pozostać w sektorze
rolnym, mając przy tym świadomość, że decyzja o wyborze nowego miejsca pracy
będzie się wiązać z koniecznością przeprowadzki i zmiany dotychczasowego stylu
życia. W efekcie tych zmian na początku lat sześćdziesiątych w Czechosłowacji
udział socjalistycznych przedsiębiorstw w sektorze rolnym całkowicie zdominował,
99
a wręcz zmarginalizował posiadaczy prywatnych .
Kolektywizacja ostatecznie przyniosła więc pożądany efekt, na co wpływ miało
100
kilka różnych czynników społecznych i gospodarczych . Proces agrotechniczny
położył kres epoce „rolnika uniwersalnego”, który — także na przykładzie własnego,
przejmującego stery w spółdzielniach potomstwa ze specjalistycznym wykształceniem — ani nie widział, ani nie miał możliwości powrotu do tradycyjnych technik
produkcji. O tym, że idea socjalistycznych rolniczych spółdzielni produkcyjnych
ostatecznie się przyjęła świadczą pośrednio m.in. przejawy nostalgii za okresem
101
socjalizmu, widoczne po roku 1989 . Wymagało to jednak zasadniczej zmiany
metod jej wprowadzania i nastapiło znacznie później, niż pierwotnie zakładano.
Indywidualne i kolektywne postawy chłopów z województwa preszowskiego
oraz podejmowane przez nich działania, których celem było najpierw odrzucenie
kolektywizacji, a później jej wyhamowanie lub modyfikacja do względnie korzystnej dla nich postaci, były pod kątem typologii bardzo podobne albo identyczne
z tymi obserwowanymi w innych państwach bloku radzieckiego. Różniły się jednak
osiągnięte cele. Wpłynęło na to kilka nierzadko skorelowanych czynników: polityka wewnętrzna w poszczególnych krajach, sytuacja międzynarodowa, lokalna
96

FIAMOVÁ 2012b, s. 75.
Podczas gdy na Słowacji funkcjonowały 1642 spółdzielnie produkcyjne trzeciego i czwartego
typu, w województwie preszowskim ich liczba wynosiła tylko 119 — zdecydowanie najmniej w całej
Czechosłowacji. Udział sektora socjalistycznego w rolnictwie na Słowacji wynosił 40,5%, a w preszowskim zaledwie 8,9 %. Za: Statistická ročenka 1958, s. 230.
98
VOJÁČEK 1973, s. 916, tab. P 209.
99
PERNES 2009, s. 11–52.
100
Bliżej analizuje je np. SLAVKOVSKÝ 2016, s. 99–101.
101
Między innymi afera związana z odkryciem i mającym miejsce parę dni później uszkodzeniem
posągu Vasila Biľaka w miejscowości Krajná Bystrá (miejsce urodzenia Biľaka) w województwie preszowskim w lutym 2015 r. Biľak pełnił m.in. funkcję I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Partii Komunistycznej Słowacji w województwie preszowskim (1953–1958).
97
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struktura społeczna i działania kadr na płaszczyźnie lokalnej. Przykładowo: po osiągnięciu przez chłopów sukcesu w postaci doprowadzenia do kryzysu kolektywizacji
poprzez masowe wystąpienia z kołchozów czy spółdzielni, w ZSRR w 1932 r. władze zareagowały zaostrzeniem represji, natomiast w Czechosłowacji, po kryzysie
roku 1953, nastąpiła najpierw chwilowa przerwa, a później — złagodzenie dotychczasowego kursu. Można zatem przyjąć, że wzorcowe, powtarzające się strategie
nieposłuszeństwa w połączeniu ze specyfiką danego kraju lub regionu przynosiły
odmienne efekty.
Na rewizję polityki kolektywizacji w ČSR w 1953 r. w dużym, a może nawet
decydującym stopniu wpłynęły okoliczności zewnętrzne, takie jak śmierć Stalina
czy zgoda Moskwy na uwzględniające swoistość i warunki panujące w poszczególnych państwach rozwiązania krajowe. Nie bez znaczenia była także śmierć Klementa
Gottwalda. Jednocześnie jednak, gdyby nie opór i oddolne ciśnienie — jak wskazuje przykład implementacji kolektywizacji w województwie preszowskim — nie
powstałaby potrzeba wprowadzenia korekt.
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The attitude of peasants in the Prešov Region to collectivisation — strategies
of disobedience as a way to create “spaces of freedom”
The late 1940s and the early 1950s in Czechoslovakia were marked by the efforts
of the Communist Party of Czechoslovakia to transform the country’s society in accordance
with the Soviet model. Collectivisation was part of this programme. The idealistic
assumptions of the party-state, which were at the foundation of collectivisation, were brutally
revised in 1953 when the peasants’ resistance reached its height. The failure of the first stage
of collectivisation is highlighted by the events in the Prešov Region, seen as a backward
periphery, where a rapid decollectivisation process, never seen elsewhere in Czechoslovakia,
took place. When analysing the reasons behind this state of affairs, the author presents
the peasants’ strategies of social, economic and eventually political disobedience. His
reflection also covers the question of the personnel of the state and party apparatus, people
who were to serve as an “extended arm of the party” and carry out collectivisation. The author
discusses the historical and geographical phenomena shaping the population of the historical
lands of Spiš, Šariš and Zemplin, which were an integral part of the Prešov Region. Another
theme relates to the link between forced collectivisation, forms of individual and collective
attitudes of peasants, and the “space of freedom” during the building of socialism. Can
the peaceful strategies of disobedience employed as an expression of protest against socialist
collectivisation be regarded as part of the fight for a “space of freedom”? Was this really
about an attempt to create or to preserve it?
The phenomenon of “spaces of freedom” has two meanings here. First, as a room for
manoeuvre for the peasants, in which they could fairly effectively employ their strategies
of avoiding, postponing of alleviating the effects of collectivisation. Second, a “space
of freedom” denotes the overriding objective. If we accept the thesis concerning the conflict
resulting from a clash of socialist collectivisation as a modernist socio-economic project with
a society that was conservative, closed and generally hostile to changes imposed from above,
then we can interpret the peasants’ efforts to maintain “islands” of their traditional way of life,
hierarchy and values (or peasant culture) in the “sea” of socialist modernisation as a struggle
for a “space of freedom”.
The individual and collective attitudes of peasants in the Prešov Region, their actions
aimed at rejecting, slowing down or modifying collectivisation to a form that would
be relatively beneficial to them were, in terms of typology, very similar or identical to
the strategies employed by peasants in other socialist countries. However, the objectives
they accomplished were different. There were several, often correlated factors at play:
the countries’ internal policy, international situation, local social structure, actions of officials
on the local level etc. It could, therefore, be concluded that model, repeated disobedience
strategies combined with the specificity of the country and the region produced different
results.
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‘The Miracle of Slušovice’. The Municipality
and the United Cooperative Farm — Slušovice Agrocombine
as the Pilgrimage Site of the Czechoslovak Consumerism
at the Dawn of the Socialist State Era*
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TH
INSTEAD OF INTRODUCTION: THE 40 ANNIVERSARY
OF THE UNITED COOPERATIVE FARMS ON THE LAST YEAR
OF SOCIALIST AGRICULTURE IN CZECHOSLOVAKIA

On 1 January 1989 the so-called ‘perestroika’ (from the Russian for or ‘reconstruction’) of the economic mechanism in farming and food sector’ was launched
in Czechoslovak Socialist Republic. This was supposed to be a state programme
of quality and quantity growth of farming production, aiming at a higher diversity
1
and use of applied research. Five months later, a two-day international conference
th
on the 40 anniversary of establishment of the first united cooperative farm was held
on 23–24 May 1989 in Zádveřice, near Gottwaldov (now again Zlín), eastern Moravia. One could not ask for a better location of the conference — no Czechoslovak
cooperative farm was more frequently spoken about than the Unified Cooperative
Farm — Slušovice Agrocombine (‘Jednotné zemědělské družstvo — Agrokombinát Slušovice’), which also owned the conference facilities in Zádveřice. While
in 1948 a single worker in the agricultural sector provided food for 4.5 Czechoslovak citizens, forty years later, thanks to industrialisation of agriculture, it was 18.
And over the same time the produce of milk grew twice, slaughter animals four
times, and poultry even 15 times, as the presenters from the Ministry for Agriculture
and Food and faculties for operational economy from all Czechoslovak agricultural
universities boasted in front of five hundred participants, including the delegates
* This paper has been written as part of National Science Centre-founded project no UMO-2014/15G/
HS3/04344 ‘Room for Manoeuvre in State Socialism: Between Adaptation and Experiment’.
1
Družstva a přestavba 1989, p. 1. The critique of the new economic system, which industrial companies were supposed to accede as of 1 January 1990 following the example of agricultural companies, written by the chairman of JZD AK Slušovice František Čuba, was reprinted in TRNKA 1998, pp. 113–120.
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of the Permanent UN Committee for Agriculture and Food and experts from Eastern
Bloc and West (Finland, Holland, Austria and the USA).
The key topics of the professional convention were supposed to be the quality, intensity and effectiveness of agricultural production with respect to scientific,
technical and especially environmental aspects of production, but also the financial
2
incentive of farming staff similar to a share in their company’s profits. According
to official presenters, the socialist cooperative agriculture proved to be economically and politically viable in the Czechoslovak Socialist Republic in 1949–1989.
The influx of quotes repeatedly praised one which was said by ‘the first workers’
th
president’ Klement Gottwald (1896–1953, president in 1948–1953) who, after the 9
Convention of the Communist Party of Czechoslovakia held on 25–29 May 1949,
launched the process of turning agricultural production into socialist cooperatives:
3
‘There won’t be socialism here without the transition of a village into socialism.’
There wasn’t a Czechoslovak village where Gottwald’s words would sound more
paradoxical than Slušovice. As early as at the end of the 1970s, JZD AK Slušovice
ultimately abandoned the boundaries of agricultural production, and implemented
production programmes and organisational methods which contradicted the very
4
substance of centrally planned economy. Neither the normalisation establishment
nor ordinary Czechoslovak citizens could ignore it. Slušovice and their ‘miraculous
methods’ were spoken of everywhere, and both adored and cursed. One thing was not
possible: to neglect them.
FROM THE JZD TO JZD SLUŠOVICE AGROCOMBINE

The earliest JZDs (a well-known abbreviation for Jednotné zemědělské družstvo —
United Cooperative Farm), temporarily combining individual and collective forms
of plant production without abandoning private animal farming, began to be established in Czechoslovakia in spring 1949, at first mostly in the Czech and Moravian
border regions determined by the withdrawal of the German population. The ‘mainland’ farmers’ resistance to the collectivisation of rural areas temporarily halted
the mass establishment of JZDs, and the process continued with two or three exemplary cooperatives set up in every district. But even this stage did not last long,
and at the beginning of 1950, at the decision of the ÚV KSČ (Central Committee
of the Communist Party of Czechoslovakia), it was superseded by a new and violent
wave of collectivisation which led to the establishment of cooperatives with collec2

TRNKA 1998, pp. 120–122 reprinted the major part of a critical paper by the chairman of JZD AK
Slušovice František Čuba, who called for introducing a joint stock system in the business of cooperative
farms.
3
Zkušenosti a perspektivy 1989, p. 1.
4
For the history of the village and the JZD AK Slušovice in a comprehensive way, see HURT 1985;
40 Let 1989.
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tive plant and animal production. The hostile campaign, accompanied by the forced
buyout of livestock and machinery, the reorganisation of land plots into large units
and the creation of large cooperative tracts, incited resistance both among farmers
and landowners as well as among small farmers — members of the Communist Party
for whom the establishment of cooperatives was nothing more than an implementation of the Soviet kolkhoz system and the final elimination of traditional private
farming. By the end of January 1951 there were 7110 cooperatives of four types
in Czechoslovakia, and one year later there were 8636 cooperatives in one half
of the boroughs in Bohemia and Moravia, whose existence was often merely a for5
mality or which faced serious existential problems.
It was in 1952 when JZD Slušovice was established in Slušovice, located
in eastern Moravia, some 10 km as the crow flies from Gottwaldov (now Zlín again),
a regional centre with a industrial tradition in the areas of shoes, heavy machinery and development. The harsh geomorphology, limited soil quality and the fact
that much of the workforce had left for nearby Gottwaldov, which offered enough
better-paid and less demanding jobs, doomed the cooperative to an early demise.
In 1963, ing. František Čuba (b. 23/01/1936), then 27, was appointed as the cooperative’s sixth chairman: he was a graduate of Prague’s Agricultural University and, after
his two-year compulsory military service in 1961–1963, worked briefly as the district agronomist and the deputy head of the Agricultural Department of the District
6
Council of Gottwaldov.
Čuba becoming the leader of the stagnating cooperative was a turning point
in its history, with the first major milestone probably being Christmas 1963, when
most of the staff left the enterprise after the first shows of authority by the young
chairman. Čuba was determined not only to motivate the future staff but also to
force them to work, to ensure that come what may, the cooperative would be profitable irrespective of its production portfolio. The rationalisation and specialisation
of farming production reached its production peak before the end of the 1960s. If
cooperative production were to continue growing, in the early 1970s the final decision had to be taken to expand production to include ancillary production, taking
account of the seasonal nature of farming work. The production of work gloves,
rubber animal dummies, lumber, wooden pallets, tiles and dunging yard grids was
soon accompanied by the production of mineral feed admixtures and supplements.
The sharp surge in agricultural and other production at the end of the 1970s was
the result of the systematic introduction of state-of-the-art technologies and scientific
advancements in production.
Over the first twenty years under Čuba’s leadership (1963–1983), JZD Slušovice went from being an almost bankrupt cooperative farm to an enterprise with
5

PRŮCHA, 2009, pp. 423–440.
On the personality of doc. Ing. František Čuba, CSc., in 1963–1990 the chairman of JZD (JZD
AK) Slušovice, briefly and objectively, see TOMEŠ 1999, p. 218.
6
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a complex agricultural production programme, i.e. plant and animal production, as
well as non-agricultural production that utilised the company’s human resources
and materials as efficiently as possible, including the energy and raw material potential of waste management. This happened from the 1970s, despite the objections
raised by the state authorities, which banned agricultural enterprises from engaging
in anything other than agricultural production on principle. It could only be promoted in the face of opposition from the state authorities at the regional and national
level by constantly arguing the unsuitable geomorphology of Slušovice’s poor soil,
searching out legislative loopholes and overcoming the growing antagonism of party
and state officials at the regional and national level, often through personal links
to the highest-ranking party politicians with experience with working in the Zlín
(Gottwaldov) region. Unlike the conservative president Gustáv Husák (1913–1991,
in the office in 1975–1989), they also included Milouš Jakeš (b. 12/08/1922), in 1937–
1947 an assembly worker at the Baťa concern in Zlín, in 1950–1952 the chairman
of the Municipal Council in Gottwaldov and in 1987–1989 General Secretary
of the Communist Party of Czechoslovakia. The only things that could legitimise
the unsystematic nature of Slušovice’s production programme and its unrivalled
economic effectiveness were ideologically neutral numeric rationale of its unprecedented and continuously improving economic indicators and large-scale investments
7
into the company’s social policy, which also included former staff. What played an
important part in the legitimisation of Slušovice’s business methods, more than their
success in capitalist countries, were the strengthening relationships with the Soviet
Union during the perestroika era: the contribution that the JZD Slušovice Agrocomth
bine made to the genetic breeding of cattle was praised in the debate at the 27 con8
vention of the Communist Party of the Soviet Union.
At the beginning of collectivisation the grain crop yields in Slušovice
and the surrounding area were 1.8 tons per hectare and the average cow milk yield
was some 1700 litres per year. In 1987, when the JZD Slušovice Agrocombine was
fully converted into an industrial and agricultural enterprise specialising primarily
in non-agricultural production, the average grain crop yields were 6.72 tons while
the Czechoslovak average was 4.86 tons, and in cooperatives in potato growing
areas such as those around Slušovice the figure was a mere 4.41 tons. The average
milk yield rose to 6004 litres while the state average was 3787 litres per year. With
these crop yields, the JZD Slušovice Agrocombine was now approaching the levels
in the United Kingdom (6.08 tons) and Holland (6.92 tons). The amount of farming
land also grew in proportion with this: in 1952 the cooperative used 106 hectares
of land, while the figure rose to almost 6000 hectares in 1965–1976 after the integra-

7
8

TRNKA 1998, pp. 19–30.
ČUBA, DIVILA 1989, p. 17.
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tion of 15 agricultural enterprises in 16 surrounding villages. From the initial staff
9
of 23, the enterprise grew to employ approximately 1500 people in 1976.
The continuous growth of productivity, employment and individual performance
should primarily be attributed to the enterprise’s non-agricultural production, which
made up 94.4% of its programme in 1986. If ancillary production began with farming
tools and simple wood and metal products, by the 1980s it had peaked with a consistent
focus on the production of biotechnologies and microelectronics. Most Czechoslovak
10
JZDs were equipped with Slušovice’s TNS computers before the end of the 1980s.
And if there were Czechoslovak enterprises where the environmental impacts and consequences of mass agricultural production were discussed in the 1980s, they certainly
did include Slušovice, whose progressive strategy of combining primary agricultural
production with ancillary non-agricultural production contributed to the adoption
of the new act on agricultural cooperatives, which deregulated the proportion between
11
agricultural and ancillary production in administrative terms.
While, despite all rationalisation measures and technological interventions,
primary agricultural production was continuously falling in the 1980s in favour
of ancillary production which had apparent innovation potential, JZD AK Slušovice
became involved in another field of business in the 1980s which made the flourishing cooperative enterprise the Mecca of Czechoslovak consumer society in the lat12
ter half of the 1980s. This involved investments into the systematic development
of the tertiary economic segment, at first in Slušovice and the surrounding region
and later throughout the entire country. In searching for new economic strategies,
the management of JZD AK Slušovice easily found the golden mine — the field
of services and consumer goods, overshadowed in the centrally planned economy.
The inspiration openly drawn from western marketing strategies blurred the difference between capitalist western countries and the Soviet bloc countries in Slušovice’s tertiary sphere, which was probably most remarkably manifested in investments
13
into the licensed production of western consumer goods, led by Pepsi drinks.
But it did not end with the mere transfer of western products produced under
licence. JZD AK Slušovice began investing in gastronomy in the mid-1980s, involving both the establishment of a country-wide network of roadhouses and taking
14
control of the ice-cream stalls on the iconic Wenceslas Square in Prague. Mass
9

ČUBA, DIVILA 1989, pp. 7–18.
On the creation and production of the first Czechoslovak computer of the TNS brand (an abbreviation for Ten náš systém, i.e. This System of Ours) in detail, see e.g. PROCHÁZKOVÁ 2009 and TRNKA 1998, pp. 64–70.
11
ČUBA, DIVILA 1989, pp. 7–8.
12
The term ‘Mecca’ was in use for Slušovice even in the period media, see e.g. “Naše cesta” 1989a.
13
TRNKA 1998, p. 122: The contract for the construction of a Pepsi licensed plant was signed
in December 1988 and the production was launched six months later in June 1989.
14
Czech TV, ČT24 Archives, online, accessed on 27 July 2018, available at: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288585-archiv-ct24/.
10
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catering, which was unified in terms of production, was exactly the industry
where the tradition of agricultural and industrial production could go hand in hand
with a strong enterprise involvement in services. Whatever the case, in the 1980s
the sphere of the enterprise’s social policy crossed village and regional boundaries
when Slušovice’s sports grounds and shops opened up for the public also on Sundays.
This blurred the boundaries between the cooperative’s staff and visitors to Slušovice who came to this miraculous haven of Czechoslovak consumerism on Sundays
to enjoy horseracing (1981), a stay in the enterprise’s luxurious hotel in Všemina,
near Slušovice dam (1986) or fine dining in a restaurant located in a disused aeroplane (1982). There was none of the strict foreign currency policy of the normalised
Czechoslovakia and no prudish bourgeois morals which condemned the prostitution
covertly tolerated in Slušovice. Erotic was anyway strongly featured in the promo15
tional graphic design of Slušovice’s consumer goods and in untamed Slušovice’s
16
discos at the end of the 1980s, visited by teenagers even from afar.
FROM PRODUCTION TO CONSUMERISM

At the beginning of 1988 the editors of the official party daily, “Rudé právo” [The Red
Truth], were looking for a topical theme for a survey that readers would have their say
on. They chose Slušovice and the editorial board was flooded with a wave of controversial response. ‘Slušovice seems to be something supernatural only because many
worksites are ruled by a completely different spirit, different relationships, other forms
or work, and many adverse phenomena which we have almost come to overlook
over the years’, one reader wrote. Other readers suspected the management of JZD
AK Slušovice of corruption and others called for an in-depth check, especially when
primary agricultural production only made up one-tenth of its production, contrary
17
to ordinary cooperative terms. Most readers, however, enthusiastically welcomed
the cooperative’s involvement in the consumer economy, as the home market often
lacked products available as standard in neighbouring countries, such as long-life milk
in cardboard boxes. ‘No one could possibly reproach the cooperative for trying to make
18
a profit’, was one opinion voiced in the discussion in defence of Slušovice’s methods.
15

The author of the iconic photographs of JZD AK Slušovice, its employees and products was
a promotion and theatre photographer Jan Regal of Gottwaldov (Zlín). His photographs are being prepared for publication in 2018 by the art historian and photographer Tomáš Pospěch.
16
On the phenomenon of Slušovice’s discos in detail, see FIALKA 2017, pp. 220–222: The author
notes both the Austrian examples to Slušovice’s ‘Derby Centrum’, also called Sud [the Barrel] (1982–
1983), designed by the architect Šebestián Zelina, where the discos were held, as well as the growing
attention from the state administration and repressive forces to the ‘obscene excesses’ of a growing
number of teenager visitors of the discos who demolished also the equipment of the Derby Centrum.
17
Nejde jen o Slušovice 1988, p. 2
18
Čekání na Slušovice? 1988, p. 2.
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While the annual reports of the enterprise and the growing number of professional as well as popularising publications on JZD AK Slušovice emphasized ‘doing
19
socialist business’ in the biotechnologies and microelectronics segment, the public was still more interested in Slušovice’s rapidly expanding activities in services
and the production of consumer goods. Their roots must be sought in the synergies
of the company’s social policy, horizontal concentration of production with many
ancillary production programmes and the demand of the consumer economy. During
the two decades from the end of the 1960s the enterprise’s social policy had become
so extensive that it began to self-confidently compete with the state monopoly
in social care. Healthcare, pre-school and after-school education and catering and recreation of existing and former employees, including their families, reached point
where the achievements of the enterprise’s social policy became services and goods
20
in great demand, extending far beyond the boundaries of Slušovice. The ancillary
production of unified construction cells facilitated the export of Slušovice’s tertiary
sphere in the form of small businesses, mostly in catering. And Czechoslovak society’s voracious appetite for services and consumer goods quickly paved the way for
Slušovice’s products to expand into lucrative tourist destinations and economic seg21
ments in which the centrally planned economy had long been unsuccessful.
As a natural outcome of Slušovice’s expansion throughout the whole of Czechoslovakia, involving, for instance, the construction of unified motels and refreshment
22
stalls, there were competence conflicts affecting the highest echelons of the establishment, distrust on the part of some of the managerial staff of the competing cooperatives concerning the dynamics and methods of Slušovice’s expansion and the chronic
23
suspicion of bribery. The consumer was not as much interested in Slušovice’s methods as in its products, for which people began to travel across the country every
Sunday at the end of the 1980s. A Sunday in Slušovice became the phenomenon
of a consumer society of late-normalisation Czechoslovakia, a pilgrimage to witness a miracle and the achievements of socialist consumerism with many obligatory rituals. These included a visit to the Slušovice hippodrome, car races and, most
19

TRNKA 1998, pp. 62–73.
Trochu z jiné strany 1988, p. 3.
21
PRŮCHA 2009, pp. 920–929.
22
Trochu z jiné strany 1988, p. 3: In 1988 only, JZD AK Slušovice realised 125 construction jobs
in the whole Czechoslovakia, worth a total of 516 mil. CZK. ‘Why not,’, “Rude právo” judged, ‘but
only if that does not go against the agricultural production and actual mission of JZD.’ This is how it followed up on the bitter critical attack in an older article published in 1986 which, in the sense of Husák’s
rejection of capitalist methods in Czechoslovak agriculture, pointed out that ancillary production, on
which the economic success of JZD AK Slušovice was mostly based, was not allowed or supposed to
abuse the considerably lower taxation rate compared to industrial production (Povinnost 1986, p. 4).
23
ŠTROUGAL 2009, pp. 91–93: Lubomír Štrougal (* 1924), in 1970–1988 the Prime Minister
of the Czechoslovak Socialist Republic, was a supporter of Slušovice’s management, certainly unlike
President Gustáv Husák (1913–1991, in office in 1975–1989).
20
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importantly, a supermarket with modern counters, offering non-monetary payments
through the enterprise’s payment cards. On Sundays, on which all Czechoslovak
shops were otherwise closed, there were endless queues at the counters of the shops
in Slušovice, similar to those at the last refreshments stand. Licensed Pepsi and fast
food specialties were an unforgettable gastronomic experience making up a Slušovice Sunday; western brands of clothing and electronic products were the craved-for
trophy of a pilgrimage to Slušovice. It was nothing unusual for people to travel
a distance of over one hundred kilometres to Slušovice at the end of the 1980s, all
24
the more when JZD AK Slušovice began organising consumer tours and for Slušovice’s inhabitants the sale of refreshments was a lucrative source of extra income for
25
the weekend.
The influx of pilgrims to Slušovice’s haven of Czechoslovak consumerism26
placed a great strain on municipal and regional infrastructure and was also reflected
in the quick and often chaotic architectural and urban transformation of the still prevalently countryside borough and landscape. A quarter of a century after the Slušovice
frenzy had died down, many abandoned worksites and structures give an almost lunatic impression. This, in the opinion of the author, includes, for instance, a 4.5 km-long
stretch of a four-lane regional road marked II/491 between Lípa and Lukov,
which connects the outskirts of Slušovice with the main road I/49 in the direction
of Otrokovice — Valašská Polanka. The ‘Slušovice motorway’, leading to nowhere,
was built in 1986–1987 for 100 mil. CZK from the budget of the Agrocombine to
mark the visit of the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union,
Mikhail Gorbachev. Today’s rate of traffic, only a fifth of that at the end of the 1980s,
27
has turned some parts of the road into a car park.
However, the whole of Slušovice was one big car park before 1989, a borough
whose population continuously grew during the 1980s but at weekends was flooded
28
by thousands of tourists and visitors. The Slušovice horse races at the hippodrome
29
were dominated by a huge grandstand with a big barrel, and attracted up to 55 thou30
sand visitors (1986). Kilometres of queues tested the patience of locals, visitors
and the traffic police, of course unless the VIPs used the enterprise’s airport to visit
the borough. It was abandoned after 1991, just like the plans to turn Slušovice into
24

“Naše cesta” 1989b: ‘The great boom of JZD AK Slušovice made this village and its surroundings a destination for so many tours and excursions that visitor figures may dare to rival those of many
historical and national sites.’
25
FIALKA 2017, p. 219.
26
It wasn’t unusual at the end of the 1980s for pilgrims to stop in Slušovice with its consumer appeal at the weekend on their way back from Štípa or Hostýn .
27
Slušovická dálnice, online, accessed on 27 July 2018, available at http://zeleznicni.wbs.cz/Slusovicka-_dalnice_.html.
28
In 1970–1990 the population of Slušovice more than doubled, from 1369 (1970) to 2760 (1990).
29
FIALKA 2017, p. 220.
30
“Naše cesta” 1986.
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a garden city with villa quarters. However, it maintained its administrative status
of a town, to which it was belatedly promoted in 1996. At that time, it was more
reminiscent of a hybrid village rather than the so-called governing borough (1976),
31
with the infrastructure and ambitions of a medium-sized town.
A job in Slušovice was highly sought-after at the end of the normalisation
period. Everyone wanted to know someone among Slušovice’s employees with their
business and social benefits. On the one hand, employment in JZD AK Slušovice
gave access to an above-standard and stratified system of financial and non-monetary remuneration, savings in the enterprise’s bank or shopping in the Kvatro enterprise shops, whose range of goods could easily compete with the nationwide network
of Tuzex shops, where western goods were available for foreign currency or Tuzex
32
vouchers, called ‘bon’. The downside of the cooperative membership in Slušovice
was the authoritative management of staff at strictly hierarchised de-concentrated
worksites, headed by the charismatic chairman Čuba. Prohibition, transparent management and the ‘once only!’ principle went without saying, as did the heroic image
of the founder generation of employees who stayed with the enterprise from the first
years of Čuba’s management. Unlimited access to the chairman and to a wide array
of rewards and benefits confirmed their status as fellow cooperative members —
33
pioneers, the key bearers of the collective identity, who faced deep disillusionment after 1991 from the break-up of JZD AK Slušovice and the deindustrialisation
of the borough.
It was especially for these primary employees, with priority given to long-term
employees, for whom the growing investments into the enterprise’s social policy were
designed. They were used as the most easily accessible way of saving capital. On
the one hand, they cried out to be imitated by other Czechoslovak enterprises, while
on the other they attracted commercialisation in the shape of a network of the enterprise’s recreational facilities, led by hotels in Všemina and Prague. The hotel
in Prague was to be built in 1988–1991 to cater to an anticipated 18 thousand guests
34
a year, mostly fellow cooperative members. The investment was part of the enterprise’s strategy to publicly legitimise the unprecedented entrepreneurial success
of Slušovice’s cooperative. Dynamic medialisation was at the same time supposed
to detract attention from another issue, discussed in the nationwide media as well as
by the enterprise’s bodies of the Communist Party of Czechoslovakia. The enterprise’s
autonomous culture, focused on the ideologically neutral performance in the 1980s,
31
32

FIALKA 2017, pp. 216–217.
On Tuzex, the Czech alternative to the Polish Pevex or East German Intershop, see GALLO

2003.
33

In 1980–1989 the average gross nominal wage in the Czechoslovak Socialist Republic rose from
2656 to 3170 Kčs, and in the mid-1980s it averaged some 2900 Kčs. In 1988, when the average gross
wage in JZD AK Slušovice was 3288 Kčs, the average national gross nominal wage rose to 3095 Kčs,
i.e. to 94.1% of Slušovice’s average.
34
Postaví hotel 1988, p. 2.
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the perestroika era, eliminated the influence of the Communist Party on the operations of the cooperative. Of a staff of 4000 in 1988, merely 650 (16.3%) were party
members, the same figure as university graduates. Other employees showed minimum interest in party topics, especially at public party conferences. Slušovice’s party
circumstances were seen as problematic by the regional Communist Party committee as well as by its national bodies, who suggested that regional party conventions
35
should be held actually in Slušovice. But they were articulated by the enterprise
itself, as its management became aware of the danger inherent in constantly underestimating party activities. The scarce numbers of Slušovice’s party members were
to be increased with what were mostly young workers and technicians, and new job
applicants in general. This wasn’t a low number — in 1988 alone, 700 new staff were
hired out of 7500 applicants. After a six-month trial period, they received an average
monthly pay of 3288 Kčs, or double that sum for elite cattle feeders, remuneration
36
which far exceeded the Czechoslovak average in the late 1980s.
THE (UN)OFFICIAL MEDIA DISCOURSE BETWEEN THE CRITIQUE,
GLORIFICATION AND PERSIFLAGE

JZD AK Slušovice began to frequently appear in the pages of the national press,
headed by the “Rudé právo” daily, in the latter half of the 1970s. As the 1980s drew
to a close, there was probably not a month when the name of JZD AK Slušovice
37
did not pop up in “Rudé právo”, most often in connection with the state agricultural policy, the implementation of modern technologies in plant and animal production and, most importantly, in connection with the increasing everyday consumer
demands of the Czechoslovak population, which was not easily saturated under
the centrally planned economy scheme. Slušovice was most often used as a good
example of a ‘socialist entrepreneurial activity’ and an economic unit which, besides
its primary plant and animal production, also successfully focused on entire segments
of consumer goods of which there was a shortage. The media image of Slušovice, on
38
the one hand, was used as the example for other Czechoslovak cooperative farms.
On the other hand, newspaper articles began to appear more and more in the 1980s
criticising the non-standard economic practice and the discrepancy between Slušovice’s market-economy methods and the proclaimed principles of the Czechoslovak
39
state economy. This continued even after 1987 when, in the era of the upcoming

35

Řídicí činnost společně 1988, p. 2.
Řídicí činnost společně 1988, p. 2; Když nestačí 1989, p. 3; Trochu z jiné strany 1988, p. 3.
37
In the latter half of the 1980s, besides short news articles, there were some ten extensive articles
per year in “Rudé právo”, which dealt with some of Slušovice’s more common topics.
38
ŠTROUGAL 2009, pp. 91–93.
39
Povinnost 1986, p. 4 ff.
36
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Czechoslovak perestroika, Slušovice began to be mentioned more often also by some
of the highest-ranking representatives of the normalisation establishment.
Therefore when a critical article was published in “Rudé právo” in February 1982,
ascribing the increasing injury rate in agriculture to the recently completed mechanisation of farming, “Rudé právo” gave the good example of a solution to the healthcare
issue of a cooperative in Třinec, North Moravia, located near the Czech-Polish border,
which had its own public healthcare office and spa, but it would not be “Rudé právo”
40
if it did not also mention a similarly exemplary situation in JZD Slušovice. Just
four years later, JZD Slušovice was denounced for circumventing the homologation
process in the production of farming machinery that was marketed in contravention
41
of the production standards. The shift in the official media discourse towards more
consistent criticism of the circumstances in Slušovice was apparently linked with
th
the address by President Gustáv Husák who, at the 15 convention of the Communist
Party of Czechoslovakia in September 1985, decidedly rejected any forms of economic liberalisation through the implementation of pro-market mechanisms. The road
to a stronger economy was apparently supposed to involve improving the centrally
42
planned national economy scheme, which was contradictory to the actual situation
in Slušovice, whose official media discourse oscillated between critique of economic methods and the glorification of the results achieved. The media discourse
at the national level obviously involved the cooperative itself, which was used
by the mass media to present the achieved results and as an apology for the organisational and production strategies. A separate topic was the publication of a prestigious
enterprise magazine entitled “Naše cesta” [Our Way], blurring the boundaries between
enterprise and local periodical and a sought-after regional social journal.
In the 1980s the phenomenon of JZD Slušovice obviously found its way into mass
43
culture, including Czechoslovak cinematography, which oscillated between critique
on the one hand and persiflage on the other. When the bawdy comedy Slunce, seno,
jahody [Sun, Hay and Strawberries], scripted by Zdeněk Troška (*1953) and Petr Markov (*1945), opened in Czechoslovak cinemas on 1 September 1984 after the censors
had insisted on at least 15 minutes being cut and had banned an official premiere
screening, the public immediately understood that the setting of the South Bohemian
village of Hoštice, near Bavorov, and the story of the movie was remarkably similar to
the media image of Slušovice as spread by the official media. The movie was in fact
shot in the summer of 1982 based on Troška’s older school-time screenplay entitled
Ta naše vesnička česká [This Little Czech Village of Ours]; however, it became topical for viewers only through comparison with the ubiquity of Slušovice in the media
and people’s idea of what it was really like in Slušovice.
40
41
42
43

Proti úrazům 1982, p. 5.
Co se stroji 1986, p. 3.
Soustavně zdokonalovat 1985, p. 3.
Systematically for the first time FIALKA 2017, pp. 211–230.
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The South-Bohemian movie village scenery, paradoxically blurring the boundaries between the traditional countryside world and contemporary consumer society,
provided a setting in which the story unfolds of Plánička, a young university student
who comes to a remote cooperative to do the practical part of his graduation paper at
an agricultural university, depicted as an experiment entitled Dojivost krav v závislosti na kultuře prostředí [Milk Yield in Relation to the Culture of Environment].
Although in Troška’s comedy, still the number one box office Czechoslovak hit
of the 1980s, there is no explicit mention of Slušovice, the ‘miracle experiment’ carried out by the son of the chairman of the Regional Agricultural Office and the unconventional methods used on the dairy cattle to improve efficiency, involving listening
to various genres of recorded music, only underline the Slušovice connotations, for
instance the use of electronic devices in connection with animal production. This
is all the more true when the miraculous side of Plánička’s method is accentuated
by the fact that due to the cooperative’s farmers’ lack of faith, it was not a cooperative cow that became the primary subject of the experiment but a parochial cow. Five
years later, on 1 July 1989, the sequel to the successful comedy entitled Slunce, seno
a pár facek [Sun, Hay and a Few Slaps] was premiered, in which JZD AK Slušovice
is actually referred to in the dialogues of the acting characters, who were authentic
rural non-actors. By the end of 1989 the movie had been seen by 3 791 000 people,
beating box office hits such as Out of Africa, Dirty Dancing and Indiana Jones
44
and the Temple of Doom. Evaluation of Troška’s trilogy, completed in 1991 with
the last part entitled Slunce, seno a erotika [Sun, Hay and Erotica], which parodied
the transformation-period ambivalence of the Czechoslovak situation in the early
1990s, also seems to reflect the ambivalent approach of Czech society to the peak
of the normalisation period and its symbols, dominated by the ‘Slušovice miracle’.
While the Slušovice topos was only implicitly present in Troška’s successful
comedies, the feature movie Hauři [The Reckless] by the Slovak director Július Matula (*1943) expressed it in an explicit way, for instance by the eventually unfulfilled
intention to shoot a film about a young structural designer who moves from Prague
to find a more meaningful job in a renowned rural cooperative, using Slušovice
itself as the actual setting. Following objections by the management of the Slušovice cooperative, who were unhappy with the critical impression of the screenplay,
the setting was replaced by the South Moravia wine cooperative in Blatnice pod
Svatým Antonínkem, some 40 km from Slušovice. While in Troška’s comedy, JZD
AK Slušovice played a supporting role as a mocked miraculous example, in Matula’s
Hauři the modern technological setting gave the opportunity to develop the generational conflict which the functioning of JZD AK Slušovice brought about at the local,
regional and nationwide level. In the movie, this conflict is expressed by the bond
between the young designer and the old chairman, one of the generation of cooperative founders, who are faced by the technocratic middle generation working dogmati44

FIALA 1991, pp. 10–11.
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cally within the bounds of the law and oscillating between cynicism and conjunctural
opportunism.
Acceptance of Matula’s movie was controversial both by the Barrandov studio
censors and by viewers, who eventually praised the acting of the young stars, led
by the actor Marek Vašut, and the erotic scenes reflecting the looser sexual morals
of the 1980s. The critical view of the phenomenon of JZD Slušovice was thus abandoned. The filmmakers used Slušovice’s setting rather to present people’s contrasting
fates on the screen. It is all the more paradoxical that the movie, which premiered
in January 1988, was planned as Czechoslovak cinematography’s contribution to
th
45
the 40 anniversary of the seizure of power by the Communists in February 1948.
However, the phenomenon of Slušovice kept the unofficial discourse occupied
most of all. As an example, a popular 1980s folk duo, Miroslav Paleček and Michael
46
Janík, composed a song entitled Slušovická romance [Slušovice Romance] and premiered it most probably at Prague’s A-klub students’ club at the Podolí dormitory on
14 May 1984. A very popular folk song in its time, there are at least two versions of its
lyrics as a result of the censors. Both versions use the ironising fable of the admirable JZD Slušovice, the bastion of western consumerism, which is barely rivalled
by the casinos of Monte Carlo, Liverpool racetrack and the renowned slivovice drink
from Vizovice, which pales in comparison with the introduction of Slušovice whis47
key. While the original version of the lyrics was stripped by the censors to get rid
of any mention of western espionage agents crawling around Slušovice and freeto-buy foreign currencies, the younger official version mentions, without actually
naming, the entrepreneur Tomáš Baťa (1876–1932) and concludes with an apotheosis of Slušovice’s entrepreneurial plans with eugenic and cosmic ambition. The last
verse, however, is dedicated to Moscow and the dissemination of Burda, the German
48
fashion magazine, to Soviet readers. Whatever was mentioned indirectly and with
caution in the official discourse, be it the daily press or cinematography, is expressed
in this song under the openness of a normalisation subculture: the foreign currency
black market, a developed sense for self-presentation, shadowing even the official

45

SLINTÁK 2012, pp. 42–54.
MLÁDEK 1977: Perhaps the first time JZD AK Slušovice was indirectly mentioned in a song
was in one of the most popular Czechoslovak hits of the 1970s, a dixieland song called Jožin z bažin
[Joey, the Swamp Monster] (1977) by the Czech hitmaker Ivan Mládek (*1946).
47
SLADKOWSKI 2014, pp. 9–28, 149–182: Besides the national enterprise Svit (Baťa until 1948)
in Gottwaldov (now again Zlín), the Czechoslovak shoemaking metropolis, and JZD AK Slušovice,
undoubtedly the most well-known industrial enterprise in the district of Gottwaldov at the end of the state socialism era was the state enterprise Rudolf Jelínek, following the tradition of the Jewish company
th
Jelínek (1894), nationalised in 1948, which produced high quality distillates from the end of the 19
century, with the most prominent being a (kosher) plum brandy (slivovice) from plums grown in the Valašsko region. The tradition of producing fruit distillates in Vizovice dates back to at least 1585.
48
PALEČEK, JANÍK 1984.
46
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governmental and party circles, the clientelism and nepotism were an integral part
of Slušovice’s reality in the unofficial discourse.
While unofficial media discourse was rife with speculation over the roots
of the ‘Slušovice miracle’ and the official media more and more often criticised
the controversy of Slušovice’s method of ‘socialist entrepreneurial activity’, Slušovice itself was given a chance to present itself almost live, in the popular TV contest entitled Jedeme dál [Rolling On] in 1988, where pop stars challenged the team
of selected Slušovice staff. In what was prevalently a western movie setting, Slušovice was presented as a village with modern architecture, infrastructure, agricultural
and industrial production, as an exemplary socialist cooperative unit in which the traditional differences between the town and village blur in favour of the hybrid socialist
consumerism culture. The TV show brought people to Slušovice through the screen,
including those who had never been there. This was in fact the first time the show
49
was shot in the countryside, not in a town.
*

In the first half of 1991 the mass media was again full of Slušovice, including the foreign media. At the end of June, the investigating detective of the Zlín police, captain
Alexej Žák (*1955), fled into exile in Switzerland, fearing for his life after being
withdrawn from the investigation into a multi-million-crown fraud of Slušovice’s
management in April 1991. He communicated with the Czechoslovak public, as well
as with President Václav Havel (1936–2011), through the Swiss press (Weltwoche),
which tried to summarise Czechoslovakia’s complicated post-November stories for
western readers, taking the story of the Slušovice case as the cornerstone. It high50
lighted the role of the cooperative information centre in gathering and evaluating
information from home and foreign sources, the preparation of JZD AK Slušovice for the transition to the market economy long before the events of November
1989 and the lightning-fast conversion of the de-concentrated business units into
stock businesses at the end of 1989 and the beginning of 1990. Most importantly,
however, it emphasized the attention paid to JZD AK Slušovice by the post-Novem51
52
ber establishment, in Parliament, the government and in the President’s office.
49

FIALKA 2017, pp. 222–225.
TRNKA 1998, pp. 54–56.
51
TRNKA 1998, pp. 131–132: At the beginning of March 1990, the nationwide media published
the first reports of the conversions into joint stocks in JZD AK Slušovice. Less than two months later, at
the joint session of the House of the People and House of the Nations, the first of the interpellations was
issued, raising concerns about the seizure of power over Czechoslovak agriculture by the criminalised
Slušovice structures.
52
TRNKA 1998, p. 126: On 29 April 1991 Minister of the Interior Ján Langoš (1946–2006) attacked JZD AK Slušovice at the session of the Landowners’ Association of the Czech Republic, as its prosperity was, according to Langoš, based on cooperation between the Russian KGB and the Czechoslovak State Security.
50
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President Václav Havel repeatedly condemned Slušovice, for the last time in front
of tens of thousands of people gathered in Wenceslas Square in Prague on 21 August
nd
1990, the 22 anniversary of the occupation of Czechoslovakia by the Warsaw Pact
53
armies. One day later, František Čuba resigned from the management of JZD AK
54
Slušovice. While Čuba explained his resignation as a consequence of a concentrated attack on him in person, the media portrayed his resignation as justification
for the investigation into the Slušovice complex, which faced a series of lawsuits
55
in the first half of 1991. In the middle of 1991 the public was completely lost
in the maze of Slušovice’s media (mis)interpretations. However, a more important
up-to-date issue affecting the whole society then occurred — the breaking apart
of the joint Czech and Slovak state as of 31 December 1991.
The glamour and appeal of the ‘Slušovice miracle’ faded surprisingly quickly
after the events of November 1989. The rapid emergence of the market economy,
so-called small and large privatisation projects and the conversion of hundreds
of small businesses into joint stocks, the disintegration of which was facilitated
by the de-concentrated character of Slušovice’s entrepreneurial activities, made JZD
AK Slušovice lose experts, experienced managers and pro-active employees. They
formed into a multitude of pioneers of post-November capitalism. The cooperative
swirled between the lasting authoritative management style and the loud calls for its
democratisation. As an accompanying phenomenon of the conflict, there was a sharp
decline in working morals and performance, high staff fluctuation and eventually
56
the disintegration of its stable labour core. Their flair of exceptionality was also
lost by Slušovice’s stalls and havens of consumerism. Often imitating Slušovice’s
patterns, including the graphic package, they began to appear throughout the country.
They lost the hallmark of a forbidden fruit when Slušovice discos and exchanges
moved to the regional capital Zlín and ceased to be lucrative, when Czechoslovak

53

‘Over our factories, agricultural combines and most diverse enterprises, there float vast clouds
of useless directorates and inept bureaucrats. Foreign trade companies parasitize on production, selling
goods that the manufacturing companies could sell better and quicker on their own. Behind all of this
are the tentacles of invisible mafias trying to make a buck with property that does not belong to them,
establish suspicious joint stock companies and look for ways to safely stash away their ill-gotten capital.
The extremely dark veins of Slušovice creep inconspicuously throughout our entire food industry’, said
Václav Havel, according to whom Slušovice was a symbol of the late-normalisation economic mafia
(Address of President of the Czech and Slovak Federative Republic on the anniversary of occupation
of Czechoslovakia by the armies of five countries of the Warsaw Pact, Prague, Wenceslas Square,
21 August 1990, online, accessed on 27 July 2018, available at http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=300_projevy.html&typ=HTML).
54
TRNKA 1998, pp. 107, 122–123, 134, 148.
55
TRNKA 1998, p. 137: On 22 February 1991 the first of a series of criminal charges was filed
which accused the management of JZD AK Slušovice from falsifying its financial results, abuse of cooperative property to create private joint stock companies, theft of property and other economic crimes.
56
TRNKA 1998, pp. 147–149.
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consumers went across the borders for western brands of consumer goods as early as
at Christmas 1989. The western distributors, faced with uncertainty over the future
state of affairs, preferred to bypass their Slušovice contacts and placed their goods on
the Czechoslovak market without their Slušovice intermediaries.
The fate of the ‘Slušovice miracle’ was eventually decided by the mass media
which, to a considerable extent, had helped to create it, and argued about its origins,
successes and opportunities to imitate it from the end of the 1970s. The Slušovice race
track and motorway were becoming overgrown with grass in the mid-1990s; while
Slušovice’s top management turned their back on the post-November establishment,
ordinary cooperative members shared the castaway aftertaste of unacknowledged
inhabitants of a village once always present in the media, and the Czechoslovak
public, burdened with the economic recession in 1997–1999, was re-evaluating its
57
attitude to the market economy. However, the vision of the ‘Slušovice miracle’
regularly reappeared as a specific Czechoslovak symbiosis of socialism and market
economy, as ghostly as the illusion of Czechoslovak socialism with a human face
before the 1968 August occupation. Slušovice is still a milestone and a point of contention in modern Czechoslovak history. All the more so, when František Čuba,
the former chairman of JZD AK Slušovice, was elected Senator in the 2014 elections and accepted the post as agricultural advisor to President Miloš Zeman. Slušovice’s controversies are therefore revived even today, when the ‘Slušovice miracle’
still remains a tool to legitimise the smooth transition of the consumer society from
the late state socialism era into the early post-November liberal market.
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Summary
It would be impossible to find a more well-known unified cooperative farm in Czechoslovakia
than JZD AK Slušovice before 1989. It played the role of an omnipresent media touchstone
of Czechoslovak economics and perestroika reforms. The media conflicts focused on
the resignation from agricultural production in favour of, or to the detriment of, other
production, the consumer economy and services, while using technologies, organisational
principles, nomenclature and strategies which denied the principles of the centrally planned
economy. The study explores the transformation of Slušovice from a stagnating cooperative
farm into a prosperous socialist enterprise, and also two areas of its activities, consumerism
and the media, which made Slušovice an omnipresent phenomenon of late-normalisation
Czechoslovakia. The official media discourse oscillated between adoration and condemnation,
and indirectly revealed the ideological and generational conflicts inside the ruling
establishment. The unofficial media discourse did not disguise its suspicion over the operation
of Slušovice’s cooperative, whose fictitious as well as real setting attracted filmmakers
across all genres. The transformation of Slušovice into the biggest consumer attraction
of the 1980s was the result of synergy between the enterprise’s expanding social policy
and its involvement in the consumer goods and services sector. The demise of the Slušovice
miracle after 1989 came quicker than could have been expected in the preceding decade.
It was caused by the break-up of the Soviet bloc of centrally planned economies, the breaking
apart of the Czechoslovak state and the post-November establishment’s deliberate attack on
the Slušovice agrocombine, constantly suspected of economic crime.
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Wypracować równouprawnienie!
Wieś Golzow w NRD jako model*
Słowa klucze: codzienność, rolnictwo, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, kobiety wiejskie,
negocjacje ekonomiczne, polityka wobec kobiet
Keywords: everyday life, agriculture, agricultural cooperative, rural women, economic
negotiation, gender politics

Niniejszy tekst ukazuje praktyki codzienności kobiet na tle ustawicznych przeobrażeń zachodzących na wschodnioniemieckich obszarach wiejskich. Kwestionariusz
badawczy uwzględnia również związek pomiędzy gruntownymi zmianami w zakresie gospodarki i polityki zatrudnienia na enerdowskiej wsi a specyficzną linią postępowania wobec kobiet w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Przedmiotem
zainteresowania będą z jednej strony działania kobiet w kontekście socjalistycznej
modernizacji obszarów wiejskich w NRD, a ściślej to, jak przeżywały one przemiany
społeczne, gospodarcze i polityczne po 1945 r. i jak starały się je spożytkować do
własnych celów. Z drugiej strony zanalizowany zostanie sposób, w jaki spółdzielnia
rolnicza wykorzystywała realizowaną na szczeblu centralnym NRD politykę wobec
kobiet do rozszerzenia własnych swobód gospodarczych. Podejmując wysiłki na
rzecz zapewnienia kobietom równoprawnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach gospodarki wiejskiej, spółdzielnia przyczyniała się do powstania ekonomicznych przestrzeni wolności. Można je scharakteryzować jako możliwości działań
gospodarczych, pojawiające się tymczasowo w pewnych sytuacjach w rezultacie
przestrzegania bądź odrzucania centralnych wytycznych władz, m.in. w odniesieniu do prowadzonej przez państwo polityki wspierania kobiet, z uwzględnieniem
typowych dla danego miejsca praktyk kultury życia codziennego mieszkańców wsi.
* Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu „«Wolne przestrzenie». Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między adaptacją a eksperymentami” / „«Rooms for Maneuver» in State Socialism:
Between Adaptation and Experiment” (ROOMS, KR 3510/2–1), finansowanego ze środków programu
„Beethoven”, który został zainicjowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i Narodowe
Centrum Nauki (NCN) w celu wspierania polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Serdecznie dziękuję zwłaszcza Simone Grieger z archiwum ośrodka gminnego i Muzeum Filmowego w Golzow, Angelice Griebenow z archiwum powiatowego w Seelow oraz Helmie Effenberg z archiwum związku gmin
Golzow, a także Elvirze Uebelhack oraz wszystkim innym cierpliwym rozmówczyniom i rozmówcom.
Nazwiska osób, z którymi przeprowadzono wywiady, zostały na ich życzenie zmienione.
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W obrębie tych ram funkcjonowało zresztą nie tylko kierownictwo przedsiębiorstwa. Na ich wytyczanie w analogiczny sposób wpływały bowiem same kobiety
poprzez swój stosunek do pracy w spółdzielni i życia na wsi. Dzięki elastycznemu
podejściu do zmieniających się ogólnych warunków prowadzenia gospodarstwa
zyskiwały specyficzne dla swego otoczenia możliwości działania, a wraz z nimi
pewną niezależność czy też ograniczoną swobodę podejmowania decyzji, które
pozwolały im dbać o własne interesy w spółdzielni i poza nią. Interesy te znajdowały odzwierciedlenie nie tylko w ich pracy w spółdzielni, lecz także w innych
działaniach. Na określenie typowej dla NRD relacji między jednostką a państwem
w kontekście tych przestrzeni wolności socjolog kultury Wolfgang Engler ukuł
1
pojęcie społeczeństwa negocjacyjnego .
Analiza możliwości działania, które stworzyła kolektywizacja rolnictwa,
pozwala lepiej zrozumieć narracje mieszkanek wsi na temat emancypacji, których
interpretacja wyklucza uproszczenia w rodzaju stwierdzenia: „w NRD nie było żad2
nej emancypacji” . Wydaje się to o tyle istotne, że przekazywanie doświadczenia
życiowego w rodzinach i między pokoleniami jako specjalna forma pamięci kulturowej jest ważnym fundamentem, na którym opierają się współczesne praktyki
3
codzienności i wizje przyszłości ludności wiejskiej . Podstawę empiryczną niniejszego artykułu stanowi studium etnograficzne poświęcone marginesom swobody
grup i jednostek w państwie socjalistycznym na przykładzie odnoszącej sukcesy rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Golzow, brandenburskiej wsi w Kotlinie Freienwaldzkiej przy granicy z Polską.
Opracowania dotyczące polityki równości płci oraz ról społecznych przypisywanych mężczyznom i kobietom ukazują przemiany życia codziennego na obszarach
wiejskich po 1945 r. i w NRD przede wszystkim jako wypadkową rozwoju nowych
form spółdzielczej produkcji rolnej. Stanowiły one element modernizacji gospodarki
wiejskiej i związane były z różnymi etapami procesu industrializacji, które w drugiej
połowie XX w. odcisnęły silne piętno na rolnictwie nie tylko w krajach socjalistycz4
nych . Kolektywizacja pracy na roli stworzyła tym samym ramy, w których kobiety
z NRD formułowały swoje nadzieje na poprawę warunków życia i zmianę relacji
między płciami. Bettina van Hoven-Iganski podkreśla w tym kontekście znaczenie
drugiego członu słowa „agriculture”, zwracając uwagę na wykształcenie się nowej
5
kultury wiejskiej, której siłą napędową było rolnictwo . Przynależność do kooperatywy rolniczej, która jako infrastruktura ekonomiczna, społeczna i emocjonalna
umożliwiała realizację interesów i zaspokajanie potrzeb indywidualnych i cha1

Cf. ENGLER 1997.
Cf. wywiad z dr Anną Kaminsky, dyrektorką Federalnej Fundacji ds. Rozliczenia z Dyktaturą
SED, MOZ online, https://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1602818/ (dostęp: 8 IX 2017).
3
Abschlussbericht 2014.
4
Cf. MAHLERWEIN 2016.
5
Cf. HOVEN-IGANSKI 2000.
2
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rakterystycznych dla płci, miała więc dla kobiet daleko idące skutki. Spółdzielnia
stanowiła bowiem przestrzeń praktyk i norm życia codziennego, w której dopiero
konkretyzowały się tarcia, konflikty i osiągnięcia związane z wdrażaniem specyficznej dla NRD, socjalistycznej polityki wobec kobiet. Obejmowała ona państwowe
regulacje dotyczące opieki nad dziećmi, lokalne praktyki konsumpcyjne, usługi
społeczne w zakresie ochrony zdrowia i organizacji imprez kulturalnych, stwarzanie
szans na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz politykę genderową w przedsiębiorstwie. Polityka ta znajdowała odzwierciedlenie w wydawaniu stosownych przepisów regulujących czas pracy, formowaniu brygad gospodyń domowych i komitetów
kobiecych, a także opracowywaniu planów wspierania pracownic. Doświadczenia
ówczesnych mieszkanek wsi stanowią z kolei punkt odniesienia dla współczesnej
polityki genderowej, gdyż kształtują oczekiwania i potrzeby nawet tych kobiet na
wschodnioniemieckiej wsi, które nie pamiętają już NRD.
Analiza przemian społecznych na obszarach wiejskich uzmysławia, że „wieś”
pojmować należy nie tyle jako zamkniętą, statyczną wspólnotę, ile raczej strefę
przejściową, często niestabilny i prowizoryczny poligon doświadczalny służący
6
przeprowadzaniu eksperymentów w życiu społecznym . Procesy oddziałujące na
te przemiany wskazują w swej złożoności i kontrowersyjności zarówno na lokalną
specyfikę, jak i narodowe oraz globalne przeobrażenia na (nie tylko socjalistycznej)
wsi w okresie przemysłowej nowoczesności. Powojenne realia, warunki i możliwości trzeba zatem postrzegać z perspektywy pokoleniowej, genderowej i ekonomicznej. W NRD zwłaszcza od kobiet wymagano ponad zwykłą miarę, wzywając je do
nieustannych innowacji, eksperymentów i wysiłków w życiu codziennym. Do tego
nieustannie dochodziły nowe elementy polityki planowania oraz instrumenty techniczne służące zwiększeniu produkcji i poprawie poziomu życia na wsi. Kobiety
i ich zmieniona sytuacja życiowa stały się przy tym ważnym miernikem sukcesu
7
socjalistycznego modelu społeczeństwa w NRD i poza jej granicami . Opierając
się na teoriach i modelach społeczno-politycznych z XIX w. i okresu Republiki
Weimarskiej, nowo powstałe państwo realizowało bowiem politykę edukacyjną
i rodzinną, mającą umożliwić kobietom samostanowienie o własnym losie. Wysiłki
te musiały jednak dopiero dowieść swej skuteczności w praktyce kultury życia
codziennego na wsi po 1945 r.

6

Cf. Transitzone Dorf 2015.
Znajdowało to odzwierciedlenie w wielu wysiłkach podejmowanych w celu gromadzenia i analizy danych na temat sytuacji kobiet w społeczeństwie socjalistycznym. Z punktu widzenia polityki społecznej punktem kulminacyjnym tego procesu było niewątpliwie ogłoszenie 1975 r. „rokiem kobiety”,
którego obchody obejmowały międzynarodowe konferencje oraz imprezy na terenie całego kraju. Cf.
Die Frau 1975.
7
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MIEJSCE AKCJI: ZACOFANY OBSZAR WIEJSKI

W 1960 r. położony w Kotlinie Freienwaldzkiej Golzow został wybrany na miejsce
akcji filmu dokumentalnego o pierwszoklasistach z nowo wybudowanej szkoły opartej
na modelu socjalistycznym. Powstał w ten sposób najdłuższy na świecie dokument,
ukazujący życie codzienne i doświadczenia trzynaściorga dzieci z tej miejscowości
na przestrzeni ponad czterdziestu lat. W rezultacie Dzieci z Golzow stały się świadectwem epoki, które wywarło największy wpływ na wykraczający daleko poza granice
NRD sposób przedstawiania i analizy życia codziennego i kształtowania tożsamości
we wschodnich Niemczech. Znaczenie filmu jako materiału do badań nad historią
zbiorowości jest nieocenione. Pierwszy dyrektor szkoły w Golzow podkreślał w jednym z wywiadów, że miejscowość ta znakomicie nadawała się do tego celu zwłaszcza
ze względu na modelowe zacofanie wsi i regionu w tym okresie — socjalistyczny eksperyment państwowy musiał sprawdzić się w środowisku, które nie sprzyjało sukce8
sowi . Wynikało to z kilku czynników. Jak już wspomniano, w 1945 r. w radzieckiej
strefie okupacyjnej, przekształconej następnie w NRD, podobnie jak w innych krajach
przeprowadzono reformę rolną. Miała ona na celu przede wszystkim zmianę dawnych
stosunków własnościowych na korzyść bezrolnych, ubogich i uchodźców. Na badanym obszarze rozparcelowano łącznie 748,8 ha ziemi, przydzielając średnio po osiem
9
hekatrów pól, łąk i lasów na rodzinę . Tereny te były przy tym tak zniszczone przez
założone tutaj pola minowe, że ich parcelacja w ramach reformy rolnej przeciągnęła
10
się w czasie, a całkowita rekultywacja trwała aż do początku lat pięćdziesiątych .
Skala zniszczeń sprawiła także, że wielu dawnych mieszkańców nie zdecydowało się
na powrót, ustępując tym samym miejsca nowym podmiotom na lokalnej scenie. Owa
wymiana ludności stanowiła kolejną odsłonę procesu masowej imigracji, tak charakterystycznej dla dziejów skolonizowanej, osuszonej i przekształconej przez człowieka
Kotliny Freienwaldzkiej. Oznaczła on napływ i koegzystencję grup ludzi różniących
się pod względem kultury produkcji i życia codziennego.
Mimo otrzymania przydziału ziemi nowi osadnicy podobnie jak w innych
miejscowościach nierzadko rezygnowali z jej uprawy już w pierwszych latach po
reformie rolnej. Niedobór nasion, maszyn rolniczych i zwierząt, nieznajomość miejscowych realiów, przede wszystkim zaś brak zaplecza społecznego w postaci sieci
lokalnych kontaktów sprawiały bowiem, że nie byli w stanie efektywnie gospoda11
rować . Zwalniające się w ten sposób pola brali w dzierżawę i uprawiali rdzenni
mieszkańcy. Jednocześnie prowadzona w NRD restrykcyjna, godząca w dawne

8

AFG, segregator z transkrypcjami, Wywiad z dr. R. Rammem, Warum Golzow?
700 Jahre Golzow 2008.
10
Wywiad z H. Hulitschke, skansen w Friedrichsaue, 22 II 2017.
11
AAG, segregator 2051, „Bodenreform”. Przechodzenie z rąk do rąk ziemi, będącej najważniejszą
własnością na obszarach wiejskich, było zjawiskiem, które w rezultacie reformy rolnej można było zaobserwować w całej NRD.
9
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przywileje polityka rolna popychała właścicieli większych gospodarstw w regionie do ucieczki z kraju. Opuszczone przez nich ziemie, tzw. zdewastowane gospodarstwa, również przekazywano nowo powstałym spółdzielniom rolniczym lub
12
lokalnym dzierżawcom . Chętnych do wydzierżawienia tych terenów poszukiwali
13
przemierzający kraj specjalni inspektorzy Urzędu ds. Rolnictwa . Okazywało się
to nierzadko trudnym przedsięwzięciem, gdyż do ich dalszej uprawy w ramach
spółdzielni lub innych rodzajów gospodarstw chłopskich zniechęcały najczęściej
tzw. dostawy obowiązkowe, wprowadzone przez administrację radzieckiej strefy
okupacyjnej, a następnie nowo powstałej Niemieckiej Republiki Demokratycznej
przede wszystkim w celu poprawy aprowizacji w miastach. Chłopi musieli dostarczać zboże, mięso i jajka w ilościach ustalanych co roku przez władze regionalne
w zależności od wielkości i wydajności gospodarstwa. Niejednokrotnie brakowało
jednak rąk do pracy (i środków produkcji) do ich wytworzenia. Zwłaszcza ci, którzy otrzymali ziemię w wyniku reformy rolnej, a więc przeważnie dawni robotnicy
dniówkowi i folwarczni, uchodźcy, wdowy z dziećmi, starcy, chorzy oraz inwalidzi wojenni, nierzadko nie dawali rady wyprodukować wymaganej ilości żywności.
Bez maszyn rolniczych i urządzeń, bez zabudowań, zwierząt i pracowników, często
także bez dostatecznej wiedzy na temat przebiegu procesów i lokalnych warunków
produkcji nie dało się efektywnie prowadzić gospodarstwa. Zakładane od 1946 r.
wypożyczalnie maszyn nie były w stanie całkowicie zaspokoić zapotrzebowania
na sprzęt. Chłopi mogli wprawdzie negocjować z władzami i komisjami gminnymi zmniejszenie wymiaru dostaw obowiązkowych, przedkładając zaświadczenie
14
o swoim ciężkim położeniu , jednak trudna sytuacja panująca po wojnie sprzyjała
procesom kolektywizacji. Problemy nie zawsze powodowały rezygnację z gospodarstw. Czasami prowadziły do ich łączenia w celu wspólnego użytkowania skąpych zasobów, na co początkowo krzywo patrzyły władze. Ponadto, zwłaszcza od
lat pięćdziesiątych, również obszary wiejskie NRD zaczęły się wyludniać. Miejski
„drenaż mózgów” wynikał przede wszystkim z rozwoju różnych gałęzi przemysłu,
w których można było znaleźć o wiele lepiej płatną posadę. Złe warunki produkcji
w regionie stanowiły jednak tylko jedną z przyczyn ucieczki ludności wiejskiej do
okolicznych miast. Prócz ciężkiej i dlatego zasadniczo nieatrakcyjnej pracy fizycznej
w rolnictwie odstraszający wpływ wywierała także wymuszona druga faza kolektywizacji. Pod koniec lat pięćdziesiątych władze państwowe zainicjowały szeroko
zakrojoną kampanię mającą zachęcić lepiej radzących sobie rolników indywidualnych do członkostwa w nowo powstałej spółdzielni. Zakończyła się ona całkowitą
kolektywizacją produkcji rolnej, a w wielu wsiach doprowadziła wręcz do upadku
15
największych, tradycyjnych gospodarstw indywidualnych .
12
13
14
15

AAG, segregator 2053, „Zdewastowane gospodarstwa”; BAUERKÄMPER 2002.
Wywiad z G. Guderjahnem, Rada Powiatu, Urząd ds. Rolnictwa, 17 I 2018.
AAG, segregator 2051, „Korespondencja w sprawie umów użytkowania”.
Cf. SCHÖNE 2005.
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KOBIETY A PRZEMIANY NA WSI PO 1945 R.

W kontekście tych gwałtownych przemian warunków życia i pracy na wsi wyłania
się z moich badań pięć typów kobiet, które formułowały pod adresem nowo powstającej społeczności wiejskiej rozmaite oczekiwania dotyczące warunków życia. Do
pierwszej kategorii zaliczały się kobiety, które liczyły na to, że praca w spółdzielni
pozwoli im wyrwać się z biedy. By przetrwać, kobiety, które uciekły wraz z dziećmi
na drugą stronę Odry, zdane były na pomoc przy uprawie ziemi przydzielonej im
w ramach reformy rolnej i stanowiącej ich jedyną własność. Dzięki zatrudnieniu
w nowo założonej spółdzielni dzieci dawnych bezrolnych robotników folwarcznych
mogły natomiast zdobyć kwalifikacje niezbędne do uzyskania lepiej płatnej pracy.
Jedna z takich dziewcząt została np. główną księgową spółdzielni w Golzow, która
od lat sześćdziesiątych zatrudniała kilkaset osób i osiągała roczne obroty w wysokości kilku milionów marek. Kobieta piastowała to wpływowe i odpowiedzialne
stanowisko jeszcze po przełomie politycznym 1990 r., do momentu przejścia na
emeryturę. Podobnie dzięki popieranemu przez państwo podważaniu tradycyjnych,
patriarchalnych struktur władzy skromna kucharka w spółdzielni mogła stać się pew16
nym siebie graczem na lokalnej scenie politycznej .
Druga grupa obejmowała kobiety mające dużą wiedzę na temat produkcji rolnej,
które mimo trudnej sytuacji z powodzeniem prowadziły wraz z rodzinami średniej
wielkości gospodarstwa. Odczuwały one ogromną dumę ze swoich dokonań, zwłaszcza że po przezwyciężeniu bezpośrednich skutków wojny w Kotlinie Freienwaldzkiej jedna z największych w historii Niemiec powodzi zniweczyła w 1947 r. wszelkie
wysiłki podjęte w pierwszych powojennych latach. Kobiety te nie chciały przystąpić
do spółdzielni, obawiając się utraty samodzielności i statusu pewnych siebie menedżerek gospodarstw. Sceptycyzm wzmagała dodatkowo demokratyzacja procesu
podejmowania decyzji w spółdzielniach. Zdarzały się nawet przypadki opuszczania
ich szeregów pod wpływem frustracji spowodowanej prawem do współdecydowania
17
(„każdy przybłęda ma tu przecież coś do powiedzenia”) .
Wiele kobiet postrzegało spółdzielnię jako związek niemających o niczym pojęcia biedaków. W czasach powszechnego niedoboru większość z nich nie mogła i nie
chciała pracować na rzecz spółdzielni ani też dzielić się z nią swymi ograniczonymi
zasobami kosztem własnego gospodarstwa. Świadczy o tym chociażby niewielki
sukces lokalnych komitetów samopomocy chłopskiej, w których dawni i nowi chłopi
mieli współdziałać w celu jak najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów do
produkcji rolnej. W innych miejscowościach odmowa współpracy doprowadziła
wręcz do powstania dwóch niezależnych od siebie komitetów — w jednym działali
18
rdzenni mieszkańcy, w drugim natomiast przybysze .
16
17
18

Cf. GOLZOWER 1984.
KAS, segregator „Neuentempel”, k. 12.
Cf. Transitzone Dorf 2015.
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Mimo rosnącej presji na rolników indywidualnych kobiety, którym pozwalała
na to sytuacja życiowa, początkowo z reguły odmawiały więc przystąpienia do spółdzielni, zadowalając się oficjalnym statusem gospodyń domowych i uprawą przyznanych im pól na własne potrzeby. Nie bez kozery Demokratyczny Związek Kobiet
w Niemczech od końca lat pięćdziesiątych nasilił starania zmierzające do zawodowej aktywizacji kobiet, np. poprzez tworzenie tzw. brygad gospodyń domowych.
Wzmianki o nich pojawiają się również w aktach dotyczących Golzow, w których
19
chwali się ich wkład w podniesienie wydajności produkcji .
Praca na własnej ziemi, w ogrodach i szklarniach szybko zaczęła się opłacać
także w NRD, była bowiem niezbędna do zapewnienia społeczeństwu zaopatrzenia
20
w żywność . Skup produktów rolnych przez placówki państwowe stopniowo stawał się lukratywnym — jak na warunki enerdowskie — interesem. W latach pięćdziesiątych obejmował produkty wykraczające poza dostawy obowiązkowe. Od lat
sześćdziesiątych do upadku NRD państowe punkty skupu regularnie przyjmowały
warzywa i owoce z gospodarstw indywidualnych i ogródków działkowych. Dzięki
wysokim, dotowanym przez państwo cenom ludność wiejska do końca istnienia NRD
mogła sobie pozwolić na zakup wielu wymarzonych dóbr konumpcyjnych. Tym
samym kobiety, podobnie jak w poprzednich wiekach, w istotny sposób przyczyniały
21
się do zwiększenia dochodów wiejskich gospodarstw domowych . Państwowa polityka cenowa kolidowała tu jednak bezpośrednio z intensywnymi działaniami władz
na rzecz równouprawnienia kobiet poprzez zmianę stosunków pracy. Dzięki wsparciu
ze strony państwa oraz rosnącemu sukcesowi ekonomicznemu spółdzielni w Golzow
również zatrudnione w niej kobiety zyskały wiele przywilejów. Nie tylko nie były
już ujęte w statystykach jako członkowie rodziny pomagający w gospodarstwie, lecz
także mogły np. wypracować własne dochody, z których odprowadzały składki na
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, dające im w przyszłości prawo do państwowej emerytury. Skłoniło to niejedną z nich do zmiany myślenia, zwłaszcza że stan
zdrowia mężczyzn, którzy wrócili z wojny, często nie pozwalał im na dalsze zajmowanie się gospodarstwem. Gospodynie domowe, które z powodzeniem prowadziły
większe gospodarstwa (powyżej 20 ha) produkujące na własne potrzeby, podejmowały
więc pracę w spółdzielni, nierzadko na część etatu. Dzięki swej gruntownej wiedzy
częściej pełniły też funkcję instruktorek, co — jak podkreślano w kilku wywiadach
— budziło niezadowolenie zwłaszcza tych pracowników obojga płci, którzy przystąpili do spółdzielni wcześniej i pomagali w jej tworzeniu. Ci ostatni widzieli w tym
bowiem przejaw utraty swej nowej, lepszej pozycji społecznej, a w przeświadczeniu
tym dodatkowo utwierdzała ich prowadząca do wielu konfliktów pogardliwa postawa
dawnych właścieli większych gospodarstw i wiejskiej elity. Tym samym proklamowana równość wszystkich członków spółdzielni okazała się utopijnym celem czy
19
20
21

KAS, segregator „Golzow 1”, protokół posiedzenia rady powiatu, 1957.
SCHIER 2001, s. 224–225.
Cf. MEYER-RENSCHHAUSEN 2016.
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wręcz czczą propagandą. Kierownictwo spółdzielni dążyło przy tym do zachowania
strategicznej równowagi. Z jednej strony zdane było na wiedzę, zasoby i wolę współpracy dobrze radzących sobie chłopów, toteż starało się ich pozyskać, proponując im
22
objęcie odpowiedzialnych stanowisk . Z drugiej strony groziło to konsekwencjami
politycznymi i zachęcało innych pracowników do tego, by nie dawali sobie dmuchać
w kaszę. System wzajemnej kontroli w niemałym stopniu wspomagał zatem sprawne
23
funkcjonowanie spółdzielni . I w tym przypadku jednak stanowiska kierownicze
wszystkich szczebli zajmowali głównie mężczyźni, abstrahując od (gorzej płatnych)
prac wykonywanych tradycyjnie przez kobiety.
Trzecią grupę stanowiły żony mieszkających we wsi rzemieślników, kupców
i restauratorów. Jako małorolne zyskały na reformie rolnej dzięki przydziałowi niewielkiego kawałka ziemi na własne potrzeby, co pozwoliło im na poprawę własnego
statusu w rodzinie. Nie dotknęła ich kolektywizacja rolnictwa ani też nie wywierano na nie publicznej presji w tej kwestii. Żona jednego z handlowców wspominała np. kluczowe momenty, w których zdołała przeciwstawić się lokalnej polityce
spółdzielni. Pozostając w cieniu, zyskała potencjał negocjacyjny i zmusiła zarząd
do uwzględnienia jej prywatnych interesów. W latach siedemdziesiątych udaremniła
np. planowaną rozbiórkę swojego starego domu i sklepu pod budowę domów wielorodzinnych w ramach programu budownictwa mieszkaniowego miejscowej gminy
i spółdzielni. Przez cały okres komunizmu uprawiała ponadto ziemię przydzieloną
w wyniku reformy rolnej, podczas gdy większość jej sąsiadów stopniowo przekazywała swoje pola spółdzielni. Również po jej przekształceniu w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością w toku jednoczenia Niemiec w 1990 r. uporczywie odmawiała
24
oddania ziemi w dzierżawę nowemu podmiotowi . Do dziś utrudnia to wydajną
uprawę gruntów wokół Golzow, gdyż używane do tego celu duże maszyny rolnicze muszą ten odcinek omijać. Tego rodzaju epizody w niezwykły sposób ilustrują
trwały wpływ zmiany stosunków własnościowych w wyniku przeprowadzonej
w 1945 r. reformy rolnej na dzisiejszą gospodarkę wiejską. Ponadto ukazują granice
prowadzonej przez państwo polityki wywłaszczania oraz lawirowanie spółdzielni
przy realizacji lokalnej polityki rolnej.
Rozpowszechniane w mediach wizerunki atrakcyjnych traktorzystek i kombajnistek pobudzały zbiorową wyobraźnię socjalistyczną i kreowały wyobrażenia
o nowoczesnej kobiecie wiejskiej. Ich ucieleśnieniem były studentki i robotnice
miejskie przyjeżdżające w szczycie sezonu do pomocy przy żniwach, które stanowiły czwartą ze wspomnianych grup. W Golzow spotkania te stały się możliwe
dzięki rozmaitym umowom o przyjaźni i współpracy, zawartym przez miejscową
spółdzielnię m.in. z dużą berlińską fabryką kabli, jednym z instytutów Uniwersytetu
22
23

Wywiad z E. Uebelhack, 9 VIII 2017.
Wywiad grupowy na temat rolnictwa i życia codziennego, ośrodek gminny w Golzow, 15 X

2017.
24

Wywiad z M. Sperling, 21 IX 2017.
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Humboldtów oraz Domem Towarowym Centrum przy placu Aleksandra w Berlinie.
W rezultacie do pracy sezonowej w regionie przyjeżdżały setki studentek i kobiet
zatrudnionych w mieście. Jak wspomina emerytowana profesor i była studentka Uniwersytetu Humboldtów, która na początku lat sześćdziesiątych zbierała tam materiały
do pracy doktorskiej, to właśnie one stały się na wsi żywym przykładem zmieniania
się obrazów płci. W istotny sposób przyczyniały się ponadto do poprawy wydajności
produkcji i ogólnych wyników gospodarczych spółdzielni. Były bowiem nie tylko
pilnie potrzebną i tanią sezonową siłą roboczą, której w dużej mierze brakowało po
reformie rolnej i zamknięciu granicy z Polską, lecz także dobitnie pokazywały, że
w nowych Niemczech również kobiety pragnęły i mogły osiągnąć sukces materialny
dzięki pracy zarobkowej, wykształceniu i kwalifikacjom zawodowym. Studentki
natomiast, wśród których znajdowały się m.in. córki chłopów, czuły się docenione
jako pewne siebie, samodzielne, a więc nowoczesne kobiety, które radziły sobie nie
tylko w sytuacjach kryzysowych.
Do grupy piątej zaliczały się w związku z tym rolniczki, które zdobyły wykształcenie w specjalnych klasach szkół zawodowych bądź skorzystały z programów
wspierania kobiet w podejmowaniu studiów uniwersyteckich. Przyczyniły się one
do powolnej, ale trwałej zmiany podziału obowiązków i kompetencji w gospodarstwach wiejskich. Tylko w okresie od 1963 do 1970 r. liczba kobiet, które w ramach
członkostwa w spółdzielni zdobyły dyplom robotnicy wykwalifikowanej, wzrosła
25
pięciokrotnie . Począwszy od lat siedemdziesiątych, ze wszystkich zakątków NRD
przyjeżdżały do pracy na wsi wysoko wykwalifikowane, dobrze wykształcone,
młode i pewne siebie kobiety, które zmieniły obraz społeczności wiejskiej i załóg
spółdzielni. Do Golzow przyciągały je silna pozycja ekonomiczna spółdzielni i wzorowy poziom rozwoju wsi, której organizowane w dużej mierze przez spółdzielnię
26
życie kulturalne i usługi socjalne nie odbiegały od oferty większości miast . Kierownictwo spółdzielni nierzadko bezpośrednio rekrutowało przedstawicielki tego
nowego pokolenia kobiet, licząc na to, że ich potencjał intelektualny oraz innowacyjne myślenie i działanie przyczynią się do dalszego zwiększania wydajności produkcji. Kobiety te obejmowały zwykle stanowiska kierownicze średniego szczebla,
np. pełnomocniczek ds. ochrony roślin albo koordynatorek nauki zawodu, co budziło
najczęściej opory wielu mężczyzn zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Również
kobiety z dłuższym stażem pracy nie potrafiły dojść do porozumienia z nowymi pracownicami, uchodzącymi za aroganckie i agresywne. Te ostatnie, będące bodaj najbliższym rzeczywistości ucieleśnieniem ideału kobiety nowego państwa, nie mogły
z kolei znaleźć wspólnego języka ze straszymi koleżankami, które miały zupełnie
inne cele i potrzeby. Integracja tych kobiet zmieniła tradycyjne, patriarchalne struktury kolektywów kierowniczych i innych organów spółdzielni, a także tryb podejmo25

Transitzone Dorf 2015, s. 32.
Mimo powszechnego braku rąk do pracy w rolnictwie spółdzielnia w Golzow mogła wybierać
spośród dużej liczby kandydatów (wywiad z F. Just, 27 VII 2017).
26
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wania decyzji politycznych w różnych gremiach i komisjach na miejscu. Przyczyniła
się do ewolucji struktur władzy na wsi, w ramach których rozwiązywano lokalne
27
problemy. Jednocześnie stopniowo wpływała na dyskutowane w tym gronie treści .
Oceniając rozmaite oczekiwania i doświadczenia kobiet związane z pracą w spółdzielni, warto się na koniec zastanowić, o jakiego rodzaju zrzeszeniu mówimy. Jak
już wspomniano, rolnicze spółdzielnie produkcyjne stanowiły pierwotnie niepewny
eksperyment, wspólne, lokalne przedsięwzięcie mające na celu wspieranie zwłaszcza ubogich kobiet w największej potrzebie. W toku ewolucji enerdowskiej polityki
rolnej pojawiły się nowe spółdzielnie, które powstały w wyniku rozwiązania, połączenia lub specjalizacji swych poprzedniczek. Te ostatnie weszły w skład kooperatyw
produkcji roślinnej bądź zostały pod tą nazwą powiększone, co dodatkowo utrwaliło
organizacyjny podział na produkcję roślinną i zwierzęcą. Sukces ekonomiczny dobrze
prosperujących gospodarstw, takich jak w Golzow, przełożył się na modelowy rozwój
obszarów wiejskich, sama spółdzielnia wyrosła zaś na najbardziej wpływowego gracza na lokalnej scenie. W obrębie tych konglomeratów, które funkcjonowały niczym
fabryki, gospodarowały na 7 tys. ha i zatrudniały kilkuset pracowników, politykę
wobec kobiet negocjowano, regulowano i kalkulowano na zupełnie inną skalę.
ROSNĄCE OCZEKIWANIA

Kobiety nie miały tendencji do świadomego analizowania codziennych przejawów
systematycznej dyskryminacji ze względu na płeć. W odróżnieniu od feministycznych badań naukowych i polityki nie porównywały kreowanego przez władze NRD
ideału kobiety z realiami życia codziennego, lecz obierały za punkt odniesienia
warunki egzystencji swoich matek i babek. Według Christel Panzig wskazywały
na stale poprawiające się warunki pracy w spółdzielni, których były bezpośrednimi
beneficjentkami, i aprobowały nowy ideał kobiety w odniesieniu do partnerstwa,
28
kwalifikacji zawodowych oraz stosunków między pracodawcami a pracownikami .
Wyniki moich badań potwierdzają, że kwestie te odgrywały zasadniczą rolę w życiu
codziennym koncentrującym się wokół spółdzielni. Decydujące znaczenie miała
przy tym jej dobra kondycja gospodarcza, pozwalająca na znaczną niezależność od
państwowych dyrektyw. Zarząd przedsiębiorstwa przykładał dużą wagę do kształtowania socjalistycznej ekonomiki rolnictwa oraz polityki i ustawodawstwa rolnego
zgodnie z własnym interesem. Osiągnięciu tego celu służyło uczestnictwo w pracach odpowiednich ponadregionalnych gremiów i sieci kontaktów, zaangażowanie
w działalność patyjną, wygłaszanie wykładów gościnnych w akademiach, a także
występowanie w programach telewizyjnych i publikowanie artykułów w prasie.
Dzięki temu spółdzielni udawało się dyskretnie bądź otwarcie ignorować zapadające
27
28

Wywiad z B. Bansen, F. Just i E. Uebelhack, ośrodek gminny w Golzow, maj 2017.
PANZIG 1997, s. 181.
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na szczeblu centralnym decyzje, które na podstawie znajomości lokalnych warunków i doświadczeń praktycznych uznawała za niedorzeczne, gdyż szkodliwe dla
gospodarki. Były kierownik upraw polowych w spółdzielni w Golzow, Horst Oester29
reich, ujął to następująco: „Mogliśmy sobie pozwolić na sprzeciw” .
Ponadto spółdzielnia doskonale sprawdzała się w roli wzorowego gospodarstwa,
na którego przykładzie polityczni decydenci prezentowali niezliczonym delegacjom
z kraju i zagranicy (w tym m.in. Kim Ir Senowi i Jasirowi Arafatowi) sukcesy socjalistycznego rolnictwa. Dzięki temu zarząd przedsiębiorstwa mógł stawiać wymagania zmierzające do dodatkowego ugruntowania jego sukcesu gospodarczego. Ten
znakomity performance ekonomiczny spółdzielni oddziaływał bezpośrednio również na życie zatrudnionych w niej kobiet, m.in. poprzez przyspieszoną, nielegalną
budowę mieszkań, za którą kierownictwo nigdy nie poniosło politycznej odpowiedzialności. Nie obyło się wprawdzie bez kar nakładanych przez władze partyjne,
rozmów z przedstawicielami rozmaitych organów regionalnych i państwowych czy
udzielanych przez nich upomnień. Ostatecznie jednak kończyło się na groźbach,
gdyż państwo zdane było na sprawnie funkcjonujące spółdzielnie rolnicze. Istotną
rolę odgrywały w tym kontekście także dobra podstawowa opieka lekarska i wysokiej jakości opieka nad dziećmi. Na udogodnieniach tych zyskały zwłaszcza kobiety,
pełniące z reguły jednocześnie rolę menedżerki gospodarstwa domowego, matki
i robotnicy. Ich zadowolenie przełożyło się na pozytywną ocenę własnej sytuacji
życiowej, która znacząco się poprawiła w stosunku do okresu tuż po wojnie.
Znaczenie ekonomiczne spółdzielni i jej pozycja polityczna w obozie władzy
niejednokrotnie stawały natomiast na przeszkodzie realizacji nadrzędnej, państwowej
polityki wobec kobiet. Ich doskonalenie zawodowe zostało np. podporządkowane
procesom gospodarczym w przedsiębiorstwie. Z powodu nawału pracy odwoływano
udział w kursach i wysyłano kobiety na szkolenia dopiero wówczas, gdy nie były już
30
potrzebne do realizacji założeń planów gospodarczych . Zasada ta obowiązywała
31
w całej NRD . Władze regionalne kontrolowały wprawdzie podnoszenie kwalifikacji
i nakładały sankcje za uchylanie się od uczestnictwa w kursach dokształcających, ale
spółdzielnia niejednokrotnie okazywała się dostatecznie wpływowa, by uniknąć ewentualnych kar. Z inicjatywy spółdzielni w Golzow przesunięto wręcz terminy szkoleń
32
dla całego regionu, by odpowiednio przydzielić pracownice do bieżących zajęć . To
zręczne rozgrywanie lokalnych form wspierania kobiet dla własnych korzyści stanowiło zaledwie jedną z wielu ogólnych recept na pogodzenie różnych i niejednokrotnie
konfliktogennych wytycznych, oscylujących pomiędzy osiągnięciem sukcesu ekono29

Wywiad z H. Oestreichem, kierownikiem upraw polowych w rolniczej spółdzielni produkcyjnej
w Golzow, 3 V 2017.
30
KAS Prot RdG 26/2/1963.
31
RÖDER 1975.
32
Wywiad z F. Just, kierowniczką ds. kształcenia zawodowego w spółdzielni rolniczej w Golzow,
27 VII 2017.
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micznego a promowaniem kobiet. Nie bez przyczyny standardowa odpowiedź prezesa
spółdzielni na prośby wieloletniego burmistrza o wsparcie dla gminy brzmiała: „Naj33
pierw muszę rentownie gospodarować, a dopiero potem mogę myśleć o rozwoju wsi” .
Pozorny konflikt między wsią a spółdzielnią ulega jednak relatywizacji w kontekście współpracy obu podmiotów w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
W pierwszej kolejności realizowano projekty budowlane z myślą o członkach
spółdzielni. Przede wszystkim mężatki w coraz większym stopniu liczyły na jej
pomoc w uzyskaniu przydziału na pożądane mieszkanie z bieżącą wodą w nowym
budownictwie. Zdobycie odpowiedniego lokum stanowiło bowiem przez cały okres
istnienia NRD główną motywację kobiet do podjęcia pracy w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, będąc zarazem istotnym wskaźnikiem poprawy ich indywidualnych
warunków życiowych. Niemożność spełnienia tego życzenia groziła wyprowadzką
głównie młodych rodzin, a tym samym utratą potencjalnej wykwalifikowanej siły
roboczej. Próby zatrzymania na miejscu dobrych pracowników i ich najbliższych
przeradzały się często w skomplikowane plany zamiany mieszkań, które stanowiły
rezultat żmudnych rozważań w radzie gminy z udziałem co najmniej trzech miej34
scowych rodzin . By zniwelować różnice między miastem a wsią, zaczęto od lat
siedemdziesiątych podejmować wysiłki na rzecz poprawy warunków bytowych na
prowincji. Rozbudowywano sieć dróg oraz lokalną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a także inwestowano w placówki edukacyjne. Ponadto spółdzielnia budowała
i prowadziła domy kultury. Nie szczędziła przy tym środków na organizację koncertów znanych i popularnych w całym kraju zespołów, kosztownych imprez sportowych, przedstawień teatralnych i zabaw karnawałowych. Poziom opieki medycznej
dostosowywano stopniowo do standardów panujących w miastach, poprawiono
też warunki konsumpcji i zaopatrzenie w towary niebędące artykułami pierwszej
potrzeby. Nie dziwi zatem fakt, że wszystkie kobiety, z którymi przeprowadzono
wywiad i które rozpoczęły pracę w spółdzielni po 1975 r., podkreślały, że pod względem oferty socjalnej i kulturalnej Golzow „nie różnił się od miasta”.
Obserwacje te pozwalają na wyciągnięcie z perspektywy genderowej ostrożnych wniosków na temat rozwoju rolnicznych spółdzielni produkcyjnych. Spowodowane wojną zacofanie sprzyjało początkowo dążeniom emancypacyjnym w ramach
procesu kolektywizacji. Skorzystały na nim zwłaszcza kobiety, neutralizując w ten
sposób negatywne skutki reformy rolnej z 1945 r. Stabilna pozycja ekonomiczna
spółdzielni, jej zasoby pozwalające na udział w nieformalnej wymianie, a także kontakty polityczne i talent negocjacyjny jej zarządu wywarły decydujący wpływ na
ogólny rozwój wsi i poprawę warunków życia mieszkających tam kobiet, co z kolei
w dużej mierze determinowało ich codzienne doświadczenia i oczekiwania. Tłumaczy to znaczną różnicę między wsiami z dobrze czy — jak w Golzow — wręcz
wzorowo funkcjonującą spółdzielnią rolniczą a miejscowościami, w których dzia33
34

Wywiad z H. Riedlem, enerdowskim burmistrzem Golzow, 24 V 2017.
KAS RdG 26/2/1963, „Kollege Cromann will mit Frau seßhaft werden...”.
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łały przedsiębiorstwa w gorszej kondycji ekonomicznej. Ponadto niezmiernie istotne
znaczenie nadal miała praca w prywatnych gospodarstwach, będąca dodatkowym
źródłem dochodu rodziny. Dzięki niej kobiety śmiało negocjowały role płciowe na
wsi i domagały się rozwiązań zaspokajających ich specyficzne, codzienne potrzeby.
Strategiczne rozgrywanie różnic społecznych i typowo kobiecych oczekiwań zapewniło spółdzielni pewien margines swobody, a tym samym zwłaszcza od
połowy lat sześćdziesiątych przyczyniło się do jej sukcesu ekonomicznego. Wprawdzie kobiety nierzadko nadal wykonywały gorzej płatne czynności, ale w zamian
mogły liczyć na ciągłość zatrudnienia i elastyczny czas pracy, pozwalający godzić
35
życie rodzinne z zawodowym . Z jednej strony można by zatem odnieść wrażenie, że spółdzielnia osiągnęła sukces ekonomiczny, wykorzystując utrzymujący się
w rodzinach wiejskich tradycyjny, konserwatywny podział obowiązków. Z drugiej
jednak wyraźnie widać, że wcześniej niż gdzie indziej planowo wdrażała specyficzne formy wspierania kobiet w NRD, by dodatkowo ugruntować korzystny bilans
ekonomiczny. Jej zarząd wcześnie docenił znaczenie innowacyjnego potencjału
młodych, doskonale wykształconych pracownic, dysponujących wiedzą na temat
nowoczesnych metod produkcji, np. w zakresie chemizacji rolnictwa. Dzięki temu
przedsiębiorstwo mogło zwiększyć swoją przewagę w tej dziedzinie nad innymi
spółdzielniami.
Koncepcja „wolnych przestrzeni” rozumianych jako zależne od okoliczności,
wspólnie kształtowane pole manewru znacznie lepiej nadaje się do opisu mikrokosmosu rolniczej spółdzielni produkcyjnej niż inne teorie, nieuwzględniające
swobody działania jednostek i związanych z nią, siłą rzeczy ograniczonych, możliwości. Nie bez przyczyny wypacza to spojrzenie na faktycznie owocną politykę
wobec kobiet i prowadzi do negowania emancypacji w NRD, gdyż jej sztuczny ideał
w żadnej mierze nie znajdował potwierdzenia w rzeczywistości. Kobiece oczekiwania i doświadczenia w ramach kształtowanej przez spółdzielnię „agrokultury”
zależały bowiem w dużej mierze od tego, w jakim stopniu udawało się jej sprostać
wymaganiom wszystkich grup kobiet. Spółdzielnia musiała przy tym uwzględniać
różne ideały kobiety oraz związane z nimi role płciowe i codzienne potrzeby. Dzięki
dostosowanym do nich elastycznym rozwiązaniom zdołała wykorzystać sprzeczną
i gwałtownie krytykowaną zwłaszcza na wsi państwową politykę wobec kobiet do
osiągnięcią sukcesu ekonomicznego.
Tłumaczenie: Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr

35

Wywiad z E. Uebelhack, 9 VIII 2017; wywiad z F. Just, 27 VII 2017. W odniesieniu do całego
NRD cf. RÖDER 1975.
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To achieve equality! Golzow village as a model
This text explores gender politics within the overall frame of agricultural work in the Socialist
village. The practices of the everyday are linked to the ongoing transformation of the rural
East German context. Using the example of Golzow in the Oderbruch region at the Polish
border, I investigate the gender politics of the developing rural agricultural cooperative (LPG)
and their significance for both rural women and the cooperative in moulding expectations
and sanctioning economic success. The agricultural cooperative in Golzow, a model example
of successful socialist agriculture, sought to utilise the changed gender politics of the newly
founded state to open up space for (economic) manoeuvring. Space for manoeuvring was
based on politics for equal gender work conditions and site-specific everyday practices.
This text shows how the simultaneous exploitation of characteristics linked to traditional
female role patterns as well as the „new socialist woman” in cooperative politics enhanced
the sound economic basis of the cooperative. Moreover, rural women came up with new
strategies of negotiating the advent of a Socialist rural modernity, facing the rupture of social,
economic and political parameters in the context of 1945, that is a Socialist land reform
and collectivisation. Five types of rural women directly affected by agricultural politics are
presented and how these women confronted the radical rural changes that persisted throughout
the existence of the GDR.
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Tożsamość represjonowana — prywatność jako przestrzeń
wolności sybiraków w okresie PRL*
Słowa klucze: Sybiracy, PRL, tożsamość, pamięć, oral history
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Osoby, którym udało się powrócić do PRL z łagrów czy zsyłki, z oczywistych powodów nie miały możliwości publicznego komunikowania swoich przeżyć i tożsamości.
Przez kilkadziesiąt lat ich doświadczenie było silnie stabuizowane — nie miało swojego miejsca w oficjalnym dyskursie, w przestrzeni miejskiej, w związku czy zrzeszeniu. Może więc dziwić, że pod koniec lat osiemdziesiątych władze PRL w końcu
zezwoliły na założenie Związku Byłych Łagierników Żołnierzy AK, a nawet na
zorganizowanie oficjalnego zjazdu, w którym wzięło udział kilkaset osób. Również
pod koniec lat osiemdziesiątych reaktywowano Związek Sybiraków. To oczywiste,
że struktury te nie powstały z dnia na dzień — sybiracy byli ze sobą w kontakcie
i przez wiele lat tylko czekali na dogodną chwilę, na możliwość oficjalnego zamanifestowania swojej tożsamości. Gdzie i w jaki sposób zdołali przez tak długi czas
przetrwać, lawirując raczej nie wbrew, a w ramach przestrzeni PRL? Artykuł stanowi
próbę wskazania przestrzeni prywatnej, grona najbliższych — rodziny, przyjaciół
o podobnych doświadczeniach — jako przestrzeni wolności, która pozwoliła łagiernikom i zesłańcom przez tyle lat pielęgnować swoją tożsamość.
METODOLOGIA I KONTEKST TEORETYCZNY

Szukanie źródeł do badań nad prywatnością zawsze stanowi wyzwanie. Analizę
oparto na źródłach osobistych — wywiadach historii mówionej i publikacjach wspo* Artykuł powstał w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu UMO-2014/15G/HS3/04344 „«Wolne przestrzenie». Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między
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mnieniowych, w obu przypadkach powstałych w możliwie najkrótszym czasie po
badanym doświadczeniu. Oznacza to, że wywiady, z których korzystano, to przede
wszystkim nagrywane na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych relacje zgromadzone w tzw. Archiwum Wschodnim, projekcie dokumentacyjnym środowiska podziemnej KARTY. Natomiast przebadane publikacje wspomnieniowe to te
powstałe jeszcze w PRL, przede wszystkim w drugim obiegu. Relacje zgromadzone
w Archiwum Wschodnim to nie wywiady biograficzne, a tematyczne; mało w nich
zatem informacji o tym, co działo się przed i po kluczowym wydarzeniu biograficznym. Ponadto osoby nagrywane dzieliły się opowieściami niekoniecznie z nastawieniem na podjęcie refleksji o swoim życiu, a raczej na uzupełnienie faktografii na
temat sowieckich represji. Cenne jest w nich jednak to, że zostały nagrane przed oficjalnym wpuszczeniem tematyki łagrowej do polskiej polityki pamięci i pozbawione
są martyrologii. Kwerenda w Archiwum Wschodnim została uzupełniona kwerendą
w kolekcjach Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka
KARTA oraz w zbiorze relacji oral history i publikacji wspomnieniowych Archiwum Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
Zdaniem Dominicka LaCapry zwrot historyków ku doświadczeniu przynajmniej
w pewnym stopniu doprowadził „do uznania znaczenia historii traumatycznej i przeżyć uczestników wydarzeń granicznych czy ekstremalnych. Sprowokowało to próby
innego odczytania archiwów poprzez stawianie pytań o to, jak były one konstruowane
i zachowywane, a także o przemilczenia w ich ramach, o ślady doświadczenia i cha1
rakter pozornie niemych lub niezarejestrowanych grup” . Niniejszy artykuł także nie
będzie traktował historii mówionej wyłącznie jako źródła interesujących ilustracji
przedstawianych zjawisk, które zwiększają atrakcyjność tekstu, lecz same w sobie
mają funkcję raczej dodatkową, poboczną. Prezentowane poniżej fragmenty świadectw i wspomnień stanowić będą treść równorzędną z resztą artykułu. Historia zapisywana z perspektywy oddolnej, upodmiotowiająca, pozwala badaczom podjąć próbę
choćby częściowego odzyskania dla historii doświadczenia grup z różnych powodów
pomijanych. W tym przypadku odzyskiwanie pamięci prywatnej stało się próbą utkania ulotnej, wyjątkowo osobistej sfery ze skrawków narracji pozostawionych w różnych archiwach. Dlatego też w razie znalezienia interesującego wątku przytaczam go
dość obszernie, tak aby czytelnik miał szansę na bliski kontakt ze źródłem, poznał
możliwie szeroki kontekst opowieści i sam także miał szansę ją zinterpretować. Równie istotne jest jednak dla mnie to, aby możliwie dużo miejsca oddać samym narratorom czy świadkom, uwypuklając wagę tego, że zdecydowali się podzielić swoim
traumatycznym doświadczeniem oraz świadomość, że taką historię badacz opowiada
jeśli nie głosem świadków, to przynajmniej razem z nimi i dzięki nim.
Pamięć o wojnie jest w Polsce uważana za temat wart pielęgnowania i, co
2
ciekawe, wzmacniana jest i była głównie przez przekaz rodzinny — tematy tabu1
2

LACAPRA 2009, s. 11.
ROKUSZEWSKA-PAWEŁEK 2001, s. 168–169.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

TOŻSAMOŚĆ REPRESJONOWANA

775

izowane w okresie PRL były pielęgnowane w narracjach domowych, a następnie
opozycyjnych i to z takich źródeł czerpano po 1989 r., opisując historię Polski na
3
nowo . Podtrzymywanie pamięci wśród rodzin i znajomych stanowiło w tym czasie także formę oporu wobec władzy, niejako torpedującą jej starania propagandowe
i edukacyjne. Nacisk przemocy symbolicznej miał jednak swój wpływ na pamięć
zbiorową — rozdźwięk między narracjami prywatnymi a publicznymi powodował
4
także niespójność pamięci oficjalnej i prywatnej .
Zdaniem Dominica LaCapry wydarzenia traumatyczne mogą stanowić dla jednostek lub zbiorowości wydarzenie fundujące, tj. stanowiące podstawę tożsamości.
W swoim być może najbardziej politycznie ważkim aspekcie trauma założycielska może być dla grupy uciskanej lub osoby znieważanej sposobem na odzyskanie historii i przekształcenie jej w mniej lub bardziej sankcjonujące podstawy
życia w teraźniejszości. Jednak tak długo, jak fiksuje ona jednostkę obsesyjnie na
dawnych krzywdach czy wątpliwej dynamice, a nawet narzuca ich kompulsywne
odgrywanie, może także podważyć potrzebę pogodzenia się z przeszłością w sposób, który konstruktywnie łączy egzystencjalne, społeczne i polityczne wymogi
z możliwościami aktualnej sytuacji5.

Wydaje się, że trauma związana z łagrowym doświadczeniem i/lub niemożnością późniejszej ekspresji mogła być dla środowiska łagierników właśnie czynnikiem fundującym — i to na tyle silnym, że wystarczającym przez kilkadziesiąt
lat do przetrwania grupy funkcjonującej wyłącznie w sferze prywatnej. Dominik
Bartmanski i Ron Eyerman na przykładzie Katynia wykazali, jak zjawisko traumy
może dotykać grupy, których doświadczenie jest tłumione. Jako swoisty przetrwalnik tożsamości wskazali oni nie tylko sferę prywatną, lecz także polską diasporę na emigracji. Zdaniem Bartmanskiego i Eyermana potencjał symboliczny
cierpienia może się w pełni zrealizować dopiero po jego przeniknięciu do opinii
publicznej, dlatego też Katyń stał się dla Polaków traumą kulturową dopiero po
6
przełomie 1989 r. Szczególnie interesująca wydaje się jednak ich uwaga, że paradoksalnie niedobór informacji, siła oficjalnego dyskursu i słabość (także emocjonalna) ofiar, choć wprowadziły poczucie strachu i dezorientacji, jednocześnie
— z tego samego powodu — stały się czynnikiem nasilającym i utrwalającym
emocjonalną traumę Polaków. To dlatego doświadczenie jednostek mogło stać się
7
tragedią całego narodu .
Charakterystyka badanego zjawiska w zasadzie uniemożliwiała odzwierciedlenie czy chociażby opis przeszłości. Niniejszy artykuł to raczej próba odzwiercie-

3
4
5
6
7

KAŹMIERSKA 2008, s. 96.
KWIATKOWSKI 2010, s. 18.
LACAPRA 2009, s. 77–78.
BARTMANSKI, EYERMAN 2013, s. 240.
BARTMANSKI, EYERMAN 2013, s. 247–248.
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dlenia w i z j i przeszłości, którą pielęgnowali sybiracy — indywidualnie i w kręgu
najbliższych. Warto jednak zaznaczyć, że jedno nie musi zaprzeczać drugiemu,
jeżeli przyjąć, że założenie, iż „wszelka pamięć społeczna z natury mija się z prawdą
historyczną i że dopiero jej zmistyfikowanie czyni pamiętaną przeszłość praktycznie
8
użyteczną”, jest uproszczeniem . Wprawdzie rozgraniczenie pamięci i historii było
podstawowym warunkiem usamodzielnienia się memory studies jako nurtu nauki,
jednak obecnie naturalną i wskazaną perspektywą badawczą wydaje się nie oddzielanie pamięci od historii, a dostrzeganie ich wzajemnych relacji:
Profesjonalna historia pisana przez historyków i pamięć zwykłych ludzi są dla mnie
niewątpliwie odrębnymi, jednak pozostającymi w nieustannej interakcji i współzależności nurtami w kulturowym stosunku wobec przeszłości. Konsekwencją
uznania ich równorzędności jest bezwzględne odrzucenie takiego badania pamięci,
które polega na pokazywaniu różnicy między tym, co ludzie pamiętają, a tym co
było naprawdę. Pamięć jest dla mnie wartością samą w sobie, zaś dochodzenie
prawdy historycznej to w tym polu przedsięwzięcie zupełnie nieadekwatne9.

Szczególnie znacząca dla niniejszych poszukiwań wydaje się także koncepcja
Haralda Welzera, często zestawiana z teorią Jana Assmana. Prowadzone przez Welzera
badania pamięci pokoleniowej przekazywanej w rodzinie (słynne „Dziadek nie był
nazistą”) dowiodły, że — celowe lub nie — luki w rodzinnych narracjach w dążeniu do
kompletności często uzupełniane były przekazami medialnymi i kulturowymi. Pamięć
jest zatem dyskursywna, opowiadanie jest pamiętaniem i interpretowaniem, któremu
10
strukturę nadają ramy kulturowe . Pamięć autobiograficzna, zdaniem Welzera, sięga
„bez trudu po zastane elementy rzeczywistości, które — z punktu widzenia teraźniejszości — wydają się «pasować» do własnej przeszłości [...]. Tak jak pamięć indywidualna na drodze skojarzeń uzupełnia wzory, które później traktuje jako własne
«wspomnienia», tak na poziomie kolektywnym łańcuchy skojarzeń powstają na drodze
komunikacyjnej. Te z kolei są uzupełniane, aż powstaną kolektywne wzory przeszło11
ści, które zwykliśmy nazywać «historią»” . W przypadku badań nad traumatycznymi
doświadczeniami, które — co zrozumiałe — nie zawsze łatwo badanym przywoływać,
opisywać, a co dopiero analizować, wydaje się wysoce prawdopodobne poszukiwanie
przez nich środków do zilustrowania swoich doświadczeń w przekazach kultury, lecz
także publikacjach naukowych. Jakkolwiek samo to, że badany używa w swojej narracji takich klisz nie deprecjonuje siły jego przeżyć, ważne jest jednak, by był on świadomy ewentualnego korzystania z takich „gotowych” obrazów i próbował zrozumieć
powody posiłkowania się nimi; jest to tym bardziej istotne, im większy dystans dzieli
samo wydarzenie od momentu opowiadania o nim.
8
9
10
11

SZPOCIŃSKI 2010, s. 58.
WYLEGAŁA 2014, s. 67–68.
WELZER 2009, s. 41–42.
WELZER 2009, s. 57.
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PAMIĘĆ DOŚWIADCZENIA

Opowieść poznanego przeze mnie przypadkiem syna byłego łagiernika i żołnierza
Armii Andersa dobitnie obrazuje jak trudno o czarno-białe opinie, analizując schizofreniczne życie społeczeństwa PRL. Jan Grudnicki przyznał, że w domu rodzinnym
i w jego rodzinnej miejscowości nie rozmawiało się o wojennych doświadczeniach,
a mimo to „wszyscy wiedzieli, kto był u Andersa, a kto w łagrze”. Dzieci lokalnych
notabli czy funkcjonariuszy mundurowych nie były zapraszane do domów, „pilnowało się przy nich, co się mówi”. Dyskrecję zachowywało się jednak również wśród
bliższych, zaufanych osób. Grudnicki wspomina, że rodzice rozmawiali ze sobą
o najważniejszych sprawach po francusku, a przy dzieciach podawano tylko najogólniejsze informacje.
Grudnicki wiedział jednak od rodziców o Katyniu, jak powinien napisać życiorys, co wpisywać we wnioski paszportowe, ale również, że nie należy rozmawiać
o tym poza domem, że ojca jego kolegi zesłano do łagru już po wojnie, że jego
nauczyciel był przedwojennym oficerem itd. Wszystkie te informacje były jakby
„rozlane” po bardzo ciasnej lokalnej społeczności, wiedziano o wszystkim, ale
o niczym nie mówiono wprost. Grudnicki opisuje dziedzictwo swojego ojca jako
i obciążenie, i bogactwo. Jego ojciec, wysoko postawiony oficer, został zmuszony do
prowadzenia życia nauczyciela języka rosyjskiego, a sam Grudnicki był w kolejnych
miejscach zatrudnienia represjonowany. W jego opowieści uderzające było jednak
to, że w sytuacji represji zawsze „znikąd” pojawiał się ktoś, kto chciał mu pomóc —
„wschodniak”, ktoś zaangażowany przed wojną w konspirację, słowem: ktoś z tej
samej strony barykady. Grudnicki stwierdza wręcz, że gdyby nie doświadczenie
jego ojca i konsekwencje, z jakimi wiązało się ono dla niego samego, nie byłby tak
12
odważną osobą . Paradoksalnie wykluczenie z życia systemowego tylko mocniej
ukorzeniło go w PRL-owskim underlife.
W potocznej narracji sybiracy wspominają życie w systemie ukonstytuowanym
przez reżim, który wcześniej ich represjonował, jako swoistą kontynuację represji.
Nie chodzi tu tylko o niemożność mówienia o swoich doświadczeniach, ale o trudności w znalezieniu pracy czy mieszkania, napiętnowanie społeczne. Przystępując do
swoich badań, miałam świadomość trudności metodologicznych, z jakimi przyjdzie
mi się zmierzyć — jak uchwycić toczone przed laty życie prywatne, czasami wręcz
życie wewnętrzne, które jawi się jako jedyna wolna przestrzeń, w której ludzie mogli
pielęgnować swoją tożsamość? Chciałabym więc w tym miejscu podkreślić, że mam
świadomość, że moja praca nie jest w stanie przedstawić j a k p r z e b i e g a ł y losy
sybiraków w PRL, a tylko, jak oni owe losy z a p a m i ę t a l i.
Współcześni Sybiracy — ofiary czerwonego caratu, którzy zdołali się wyrwać do
Polski, skazani tu zostali na dodatkowy szczególny rodzaj zesłania — kilkudzie-

12

AHM, AHM_3457.
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sięcioletnie milczenie. Nie mogli przyznać się w kraju do swoich syberyjskich
życiorysów. Wyrok wzmocniła o b o j ę t n o ś ć o t o c z e n i a [...]. Wychowana
w patriotycznej rodzinie kresowej, bardzo cierpiałam, że tyle mówi się o zbrodniach faszystowskich, a nic o nas, Sybirakach13.

Tak okres PRL wspomina Irena Głowacka w tekście opisującym jej inicjatywę
reaktywowania Związku Sybiraków. To narracja dominująca w źródłach, do których
dotarłam: sybiracy byli traktowani nieżyczliwie nie tylko przez władze, lecz także
przez społeczeństwo. „O doznanych cierpieniach każdy z Sybiraków mógł powiedzieć
bardzo dużo. Marzyłam o tym, aby były one udokumentowane. Ta myśl, jak również
wiedza o ciężkich warunkach żyjących Sybiraków, przyświecała mi, kiedy w roku
1987, w związku z referendum, pojawiła się możliwość zakładania stowarzyszeń” —
14
tłumaczyła swe motywy Głowacka . Z wypowiedzi tej wynika — chociaż nie wprost
— że sybiracy byli ze sobą w kontakcie; Głowacka wiedziała, że żyją w złych warunkach i że każdy z nich chciałby podzielić się swoimi ciężkimi doświadczeniami.
Sybiracy musieli się ze sobą kontaktować i lekceważeni przez władzę i resztę
społeczeństwa być może wręcz fiksowali się na swoim nieprzepracowanym cierpieniu. „Pobyt na Syberii był ukrywany przez cały okres PRL. We wszystkich ankietach i życiorysach (szczególnie na uczelni) wpisywaliśmy «okres wojny spędziłam
15
na terenie ZSRR»” — wspomina jedna z zesłanych . „Nie było można zbyt głośno
mówić o naszej wywózce i cierpieniach doznanych na obcej ziemi” — informuje
16
inna . „[W 1946] dali nam gospodarstwo rolne. Mieszkając tam ojciec opowiadał
znajomym o naszym ciężkim życiu na Syberii. Ojca wezwano do UB. Zagrożono
mu, że jeśli nie przestanie źle mówić o Związku Radzieckim, to poniesie konse17
kwencje” — wspomina groźby wobec rodziny kolejny zesłaniec . O tym, z jakimi
kłopotami emocjonalnymi mierzyli się sybiracy w okresie PRL, może świadczyć
opowieść Głowackiej o próbach zebrania podpisów koniecznych do zarejestrowania
związku. Wspomina ona, że osoby, do których się zgłaszała, nie wierzyły w powodzenie akcji, nie chciały wracać do trudnych wspomnień, a niektórzy wręcz się bali
(„W czasie stanu wojennego podejrzewano mnie, że robię nowe spisy do wysłania
na Sybir! [...] Od pierwszego dnia po zebraniu, ustawiały się kolejki do wstępnego
zapisania członków [...]. Wielu płakało i prosiło, aby upewnić ich, że ponownie nie
18
znajdą się na Sybirze”) .
Jak już zasygnalizowałam, zakładam, że dla sybiraka w PRL przestrzeń wolności mogła być bardzo, bardzo ograniczona — także wręcz do życia wyłącznie
wewnętrznego. Również Głowacka wspomina, że przy rejestracji członków związku
13
14
15
16
17
18
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„trzeba było cierpliwie wysłuchiwać często tak podobnych relacji, bo wiedzieliśmy,
że większość tych osób p i e r w s z y r a z o d w a ż y ł a s i ę m ó w i ć o swoim
losie. Cenili, że stworzona została możliwość wyrzucenia z siebie tych koszmarów,
19
wreszcie mogli się otworzyć. Zachęcaliśmy do spisywania wspomnień” .
WSPOMNIENIA REPRESJI

Jak sybiracy wspominali lata PRL? Prześladowanie ze strony władz, trudności
w znalezieniu pracy, odium społeczne, problemy psychiczne. W tym miejscu warto
jednak zaznaczyć istotną rzecz, o której badacz nie powinien zapominać, skupiając się na źródłach, w których znalazł materiał na interesujący go temat — a są to
paradoksalnie te źródła, w których nie znalazł nic. Na około półtora tysiąca relacji
— ustnych i spisanych — opowieści o losach w PRL były poruszone w zaledwie
ich ułamku. Wynikać to mogło oczywiście zarówno z przyczyn metodologicznych
czy okoliczności czasowych, jak i z tego, że okres ten nie miał dla większości sybiraków specjalnego znaczenia. Mam tu na myśli znaczenie w rozumieniu Alfreda
Schütza, tj. porządkowanie przez jednostkę tego, co zapamiętane, wedle znaczeń,
jakie nadaje ona wspomnieniom — sama, ale i pod wpływem grupy. Relacja między
znaczeniami a tożsamością może być tu dwukierunkowa; to, co uważamy za istotne
dla naszej opowieści biograficznej, kształtuje też naszą tożsamość, ale i nasza tożsa20
mość wpływa na to, jak porządkujemy swoją pamięć . Co to oznacza dla badacza?
W tym przypadku ma on dostęp tylko do relacji udzielonych przez osoby, dla których
okres PRL miał znaczenie w trakcie konstruowania opowieści o swoim życiu sybiraka/sybiraczki. Osoby, w których relacjach brakowało tego wątku, zapewne albo
nie nadawały swojemu funkcjonowaniu w kręgu bliskich w czasach PRL znaczenia podtrzymującego sybiracką tożsamość, albo wręcz tę tożsamość w tym okresie
„wygasiły”, rozbudzając ją na nowo (czy wręcz dopiero tworząc?) pod wpływem
przemian ustrojowych, nagłaśniania tematu, zachęcania do wspominania i opowiadania o swoim doświadczeniu. Dla nich tożsamość sybiracka mogła być doświadczeniem doznawanym dopiero po tych kilkudziesięciu latach.
Moje rozważania skupiają się jednak na tych, którzy sybiractwa doświadczali
w ramach PRL-owskiego underlife. W opowieściach o wypychaniu z życia publicznego przez władze trudno natrafić jednak na konkretne, mocne przykłady. „Jak wróciłem do Polski [w grudniu 1955 r.] to musiałem się zameldować do UB. Potem
przez trzy miesiące chodziłem, musiałem się meldować. [...] I po roku czasu UB
już mi dało spokój. Już mnie nie wzywało. Bardzo dużo smutku, rozpaczy, tragedii.
21
Byliśmy w jakiś sposób napiętnowani. Nie od ludzi tylko od władz” , pointuje swoją

19
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opowieść — która przecież tak naprawdę nie mówi o trwałym napiętnowaniu przez
władze — były łagiernik. To swoista klisza narracyjna, jawiąca się jako swoiste
przenoszenie znaczeń — sybirakom było w PRL źle, ponieważ często budowali
swoje życie zawodowe, finansowe czy rodzinne od zera, ale oskarżali o to władze,
a nie wojenne koleje losu. To rozżalenie z powodu poczynań władzy dobrze obrazuje następujący dialog nagrywającego z nagrywanym (wywiad przeprowadzono
w 1990 r.):
— Jak panu się żyło po przyjeździe do Polski [w 1958 roku]?
— No żyło się bardzo źle. Myślałem, że dostanę jakąś pomoc ze strony państwa — żadnej pomocy nie dostałem. Żadnej pomocy nie dostałem, dostałem tylko
200 zł zapomogi na granicy i to wszystko, i więcej żadnego nic nie dostałem.
Mieszkania nie dostałem.
[...]
— Nic się panem władze nie zainteresowały?
— Nic się nie interesowały, nic jako repatriantowi nie pomogli. A w tamtych
czasach powiedzieć, że był w obozie, ja tego nigdy nie powiedziałem do zeszłego
roku, do stycznia.
— Znaczy pan sam już bał się, tak? Czy miał pan takie pogróżki?
— Znaczy mnie powiedzieli, że nie mam prawa powiedzieć, że byłem w AK
czy coś.
— Kto i kiedy panu powiedział tak?
— Powiedzieli mnie, kiedy do Polski przyjechałem.
— Aha, znaczy poradzili panu?
— Poradzili, najlepiej żeby tego nikt nic nie wiedział i tego nikt nic nie wiedział. Aż dotychczas jak powstał Związek Sybiraków, dopiero zapisałem się i tego.
Mam wszystkie dokumenty22.

W rozmowie tej pojawiają się trzy interesujące wątki. Nagrywany jest rozżalony
na władze PRL, że nie pomogły mu po powrocie do kraju, np. nie przyznając mu
mieszkania — na które, jak wiemy, oczekiwała wtedy latami większość obywateli. Co
znamienne, nawet pytanie nagrywającego o ewentualną inwigilację ze strony władz
nagrywany interpretuje przez swój dominujący filtr narracyjny i wyraża żal, że władze
nie wykazały zainteresowania jego trudną sytuacją. Sugeruje też, że przyznanie się do
bycia łagiernikiem było niebezpieczne, nie można było o tym mówić; po dopytaniu
przez nagrywającego okazuje się jednak, że nie ma na myśli gróźb ze strony władzy,
a poradę, którą usłyszał po przyjeździe do kraju. Trudności mieszkaniowe jako represję zapamiętał też jeden z zesłańców: „Szykanowania miały także miejsce w PRL.
Mama była cztery razy zwalniana z pracy tylko dlatego, że szwagier i brat służyli
w Armii Andersa. Nie dostaliśmy także mieszkania, około dwudziestu lat musieliśmy
mieszkać na stancji, na dwunastu metrach kw.” Doświadczenie represji wskazywał on
jednak jako czynnik, który zahartował go do życia w PRL i znoszenia trudności: „Nie
22
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załamywałem się jednak, odporność nabyta w Kazachstanie pozwoliła mi pokonywać
23
takie przeszkody z uśmiechem na ustach” .
W relacjach pojawiają się także wspomnienia wezwań na milicję lub nachodzenia przez nią w domu.
Dali nam po trzysta złotych i puścili nas. [...] Za kilka[naście] dni dowiedziałem
się, że już było UB u ciotki i pytało się o mnie. [...] [ale] udało mi się uciec od UB,
dzięki zmyleniu. W kieleckim żona miała koleżankę w gminie i zameldowali mnie,
udało mi się. Ale w 1975 chyba roku przychodzi dzielnicowy i mówi — Proszę
pana, mam telefonogram, że jutro rano ma się pan zgłosić w Lublinie w komendzie
MO. [...] Melduję się na komendę i taki młody, może miał trzydzieści lat, pyta się
mnie — Co wyście robili podczas okupacji? A to pewnie na skutek tej książki.
Zbigniew Jakubik wydał tą książkę i tam on opisuje, jakie ja miałem oddziały i ile
broni. [...] Zwolnili mnie, zapłacili mi za podróż i wychodzę. I nawet nie przyszło
mi do głowy, że wychodząc z posterunku, z komendy, to oni mi dali anioła stróża.
I ja wychodzę w Lublinie i idę do autobusu, ale nie do tego, do którego miałem
jechać na stację, tylko wsiadłem do innego, tak że mnie w inną stronę Lublina
przewiózł. Oglądam się, a tu ten sam człowiek jest. No nic. Pytam się, którym
autobusem dojechać na stację. No i dojechałem, ale z tego wynika, że oni mnie
inwigilowali, gdzie ja pójdę, kogo zawiadomić24.

Patrząc na powyższy przykład, warto jednak zwrócić uwagę, że zainteresowanie
ze strony UB często nie wynikało z samego doświadczenia wywózki czy łagru, ale
z okupacyjnego zaangażowania w konspirację:
Nie mieliśmy spokoju we własnej Ojczyźnie, a też w naszym domu. Początkowo
dom nasz jest nawiedzany przez UB z Augustowa, gdyż poszukiwano stryja — brata
Ojca, który był w AK i musiał uciekać i ukrywać się, aż do ujawnienia się. Słynne
referendum 3xTAK, było to dla mojej Mamy zabronione. Była wyjęta przez prawo.
Brat Czesław został powołany do wojska i pracował w dywizji karnej w kopalni na
Śląsku. Wynika więc z tego prosty wniosek, że w dalszym ciągu byliśmy obywate25
lami bez żadnych praw. I tak przyjęła nas wytęskniona Ojczyzna .

Adaptacja do społeczeństwa nie była jednak niemożliwa. Na przykład Barbara
Dobrzycka wspomina co prawda: „Przychodzili nawet do nas do domu. Szukali
broni, posądzali brata, że jest na usługach Intelligence Service. Siedzieli na drzewach, zaglądali do domu... takie głupoty. Ciężko było. Najpierw wołali wszyscy:
«Wracajcie do Polski, wracajcie!»”, ale na pytanie, czy doświadczyła bezpośrednich
trudności ze strony władzy, odpowiedziała: „Poza tym, że nie zostałam przyjęta na
26
studia, to nie. Jakoś się wtopiłam... .
23
24
25
26

MPS, ADZiD/W/120, k. 25.
AHM, AHM_0247.
MPS, ADZiD/W/3, k. 6.
AHM, AHM_0252.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

782

MARIA BUKO

Właśnie trudności w zdobyciu edukacji czy rozwoju kariery zawodowej to drugi
często przywoływany przez sybiraków sposób na „wypychanie” ich ze społeczeństwa:
Po powrocie to się u nas nie skończyło. Sybirak to była podejrzana persona, wręcz
wróg był. Na gospodarstwo coraz przyjeżdżali, zabierali zboże, tzw. rozkułaczanie.
I Ojciec śp. powiedział do nas: chłopcy — bo nas było dwóch, brat trzy lata później zmarł — idźcie do szkoły, to chociaż w kołchozie będziecie pisarzami, bo na
gospodarstwie to dla was nie widzę. [...] Jak tylko usłyszeli Kasjanowicz — absolutnie, nie ma prawa tu iść do szkoły, w ogóle. No to wtedy do Olecka, to ziemie
odzyskane, tam ludności było mniej, ogólniak, tam już nie patrzyli na to i tam do
ogólniaka trafiliśmy. Tam zdałem maturę, poszedłem na studia, zrobiłem doktorat,
pracowałem całe życie i nadal pracuję, jestem biegłym sądowym. Także przećwiczenie na Syberii dało mi napęd.

Tak doświadczane trudności wspomina kolejny zesłaniec, nadając im jednak
wspomniany już przeze mnie wymiar hartujący i wzbogacający jego charakter,
27
który omówię nieco szerzej w dalszej części artykułu . Przed trudnościami w rozwoju zawodowym nie udało się uciec innemu sybirakowi; i w jego jednak przypadku wydaje się, że w oczach władz bardziej obciążało go nie samo sybirackie
doświadczenie, a wcześniejsze zaangażowanie w działalność w AK: „Dostałem propozycję zostania na uniwersytecie i robienia kariery naukowej, ale w październiku
[19]50 roku [...] profesor Lewandowski wrócił z grona zatwierdzającego asystentów,
bardzo zmieniony — Proszę Pana, Pana nie zatwierdzono na asystenturze! A jedyny
28
komentarz był — Niech ten wileński akowiec cieszy się, że nie siedzi!” . Inny
z kolei wspomina z jednej strony wsparcie kolegów „z dawnych lat” w uzyskaniu
pracy, z drugiej — trudności stawiane przed nim przez władze na drodze do rozwoju
naukowego, które ponownie zdają się wynikać raczej z akowskiej przeszłości:
Naturalnie zwróciłem się do swoich kolegów z CWS-anu i AK, od razu: gdzie
chcesz pracować? Mówię, pójdę chyba na chirurgię gruźlicy. [...] Tam byłem jedynym właściwie AK-owcem z lekarzy. Ale jakoś przetrzymałem wszystko. [...] Miałem duże trudności z doktoratem. Doktorat zrobiłem momentalnie prawie, szybko,
już w 1951 roku zrobiłem doktorat. I powinienem był dostać habilitację, docenta,
ale ciągle mi przeszkadzano. Wymyślono, że trzeba zrobić kandydaturę nauk, zrobiłem tę kandydaturę nauk — jestem jedyny lekarz, który posiada w Polsce doktorat medycyny i kandydata nauk. Już powinienem dostać automatycznie tego, to
nie zgodzili się... Ciągle, bez przerwy te AK-owskie, nie pozwalali mi, w żaden
sposób. Tak samo na przykład chciałem dostać oddział duży, to nie dali mi dużego
oddziału, dlatego właśnie, że... Wiedziałem, że jestem obserwowany, czułem to,
czułem bez przerwy, że jestem obserwowany i zawsze mnie pilnowano. Pamiętam,
w 1976 roku w Kiszewie był zjazd Borowiczan i tam byli, tam pierwszy raz zetknąłem się z Tuskiem. Zacząłem mu opowiadać o tym jak było w Borowiczach, to
27
28
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zaraz zjawił się taki ten i odciągnął, że o tym rozmawiać nie wolno. Także zawsze
to było odczuwane29.

Inny zesłaniec mówi, że nie był w okresie PRL w ogóle represjonowany, tymczasem członkostwo w partii tłumaczy właśnie presją ze strony władz:
— Czy był pan jakoś represjonowany jeszcze za Bieruta?
— Nie, nie. Nie zajmowałem się polityką, owszem, byłem działaczem związkowym na wysokim szczeblu w związkach zawodowych. Byłem członkiem partii
do 1970 roku, do Grudnia, czyli do wypadków na Wybrzeżu.
— Dlaczego pan wstąpił do partii?
— Bo chodzili koło mnie, pracowali koło mnie, namawiali mnie, kołowali
mnie. Mówili, że to wszystko co działo się w Rosji w czasie okupacji, to tylko
dlatego, że Rosja bała się Polski, nie wierzyła Polsce, uważała Polskę za wroga,
że to, że tamto... [...] Dużo było ludzi takich, jak ja, co myśleli, że jak się razem
weźmiemy do roboty, to jakoś postawimy tę Polskę na nogi30.

TŁUMIENIE TOŻSAMOŚCI

Zakaz publicznego komunikowania swoich doświadczeń — w szkole i w pracy —
niech zobrazują następujące opowieści:
Pracowałem przez 17 lat w POM-ie. To była młodzież i zawsze mi się przyglądali,
dlaczego jestem taki krzywy. Mam niedowład prawej ręki i zawsze jak starałem się
brać ołówek do lewej ręki i pisać lewą, to mama mnie biła po ręce i kazała pisać
prawą [...] Zawsze pytali: czemuś ty taki krzywy, co z tobą jest? Ja to opowiadałem
jako młody człowiek, że byłem w tajgach syberyjskich, że było tak i tak, to i to. [...]
U nas na 50 osób, to prawie 10 było w wydziale politycznym. I wysłuchiwali tego,
co opowiadałem. I byłem wzywany co miesiąc, dwa razy w miesiącu, do Urzędu
Bezpieczeństwa, na milicję... Po roku czasu byłem wezwany do UB i powiedziano
mi tak: jeżeli będziesz w dalszym ciągu mówił źle o Rosji, to ci załatwimy wyjazd
nie na 6 lat, ale na 10, pojedziesz tam powtórnie. I w ten sposób zatkali mi pysk. To
wtedy zaczęli mnie nagabywać: Proszę się wpisać do partii. Ja im powiedziałem,
że ja do takich lewicowców nie będę należał i nie chcę, bo mam wstręt, nie czuję
odpowiedzialności, nie chcę się wpisać. No, to wzięli mnie na czarną listę i zamiast
awansować w zakładzie pracy przenosili mnie ze stołka na stołek, coraz gorzej,
31
coraz gorzej, coraz mniejsze pieniądze .

Znamienna jest też opowieść zesłanej, której jako dziecku trudno było przyswoić obostrzenia dotyczące jej możliwości komunikowania swojego doświadcze29
30
31
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nia. Relacja ta dowodzi dobitnie, że schizofreniczne zasady funkcjonowania w PRL
nie były dla dziecka czymś łatwym do opanowania:
W szkole szło mi nieźle, miałam koleżanki z sąsiedztwa, było tak bym powiedziała normalnie. Kiedyś w trakcie lekcji pani zapytała, co my, dzieci wiemy
o ZSRR. Podniosłam rękę i opowiedziałam o powszechnej nędzy, którą tam obserwowałam, miałam już przecież porównanie z tym, co było w Polsce. Uważałam, że
zakaz, aby o takich sprawach nie mówić publicznie, teraz już nie obowiązuje, bo
p r z e c i e ż j e s t e m j u ż w s w o i m k r a j u. Niestety ktoś doniósł do UB
i mamę wezwano na rozmowę. Jaka ona była nie wiem, długo jej nie było, dostałam
lanie i oduczyłam się szczerości w takich sprawach na długo. To wszystko było
dziwne, bo ulubionym zajęciem w czasie przerwy, było rzucanie mokrą ścierką
w wiszący portret Bieruta. [...] W klasie piątej pani polonistka zadała nam temat —
napisać coś o wojsku polskim. Ja opisałam moje spotkanie z polskim żołnierzem
na zesłaniu w sowchozie. Znów wybuchł skandal. Żołnierz był dobry, bo kościuszkowiec, ale — skąd ten sowchóz i kałmucki step. Wypracowanie trafiło do kuratorium, a mamę wezwano na rozmowę. Na szczęście znalazł się jakiś mądry człowiek
i mówiąc, że co głupie dziecko napisało, to nie jest ważne, podarł dowód rzeczowy
przestępstwa. Tak zostałam uratowana, a pobyt w stepach kałmuckich został mi
darowany. Miałam duże trudności z powodu przeszłości, jako osoba zesłana, a więc
córka wrogów ludu. Nauczyłam się, że życiorys to urodziłam się i zaczęłam chodzić do szkoły, trzeba było ukrywać fakt wywiezienia, dopiero od czasów Gierka
pojawił się pewien wybieg, a właściwie można było napisać „ewakuowałam się do
ZSRR”32.

Zawarte w powyższych wspomnieniach rozczarowanie brakiem zrozumienia przez rodaków we własnym kraju to istotny element narracji sybiraków. Warto
pamiętać, że dla nich powrót do Polski miał oznaczać wyczekane nastanie wolności,
tymczasem okazywał się gorzkim rozczarowaniem. Nie dość, że wolność nie wyglądała tak, jak się spodziewali, to jeszcze trudno było o porozumienie z innymi, którzy
doświadczyli bardzo intensywnych i gwałtownych wymiarów wojny „na miejscu”
— bombardowań, łapanek, egzekucji ulicznych — ale nawet z tymi, którzy przeżyli
coś być może porównywalnego do doświadczenia Sybiru, jednak nagłośnionego,
wręcz promowanego w ramach polityki historycznej, np. nazistowskich obozów
koncentracyjnych czy robót przymusowych. Co istotne takie antagonizmy — które
mogły przeradzać się wręcz w konkurencję ofiar — mogły przecież pojawiać się
także w ramach jednej rodziny. Doskonale obrazuje to opowieść Teresy Drzal, zesłanej wraz z matką i siostrą, która opisuje powojenne trudności w odnalezieniu się
w grupie rówieśniczej, ale i w relacji z własnym ojcem:
Ten powrót nie był taki słodki... Radość była absolutna, tylko to uczucie nasze
takie... To było poczucie mniejszości. Bo tu wszyscy walczyli, wszyscy mieli czym
się chwalić. A my nic... — Siedzieliście gdzieś tam, nie widzieliście gestapowca
32
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ani rozstrzeliwań. Nie groził wam żaden obóz. Nie groził, bo już byliśmy w obozie.
— Przeżyliście sobie wojnę aksamitnie... To było przykre. Będąc tam, myślałam:
jak przyjadę, jak zacznę opowiadać ojcu, babci, a cioci, a znajomym, jak to było...
Tymczasem nikt mnie nie pytał i nikt mnie nie słuchał. I nie chciał — to nie było
ciekawe. [...] Ojciec nie mógł uwierzyć, że tam był głód, że nie dawali nam jeść. On
pisał listy... Świetnie znał rosyjski, bo przecież kończył szkołę w Kijowie. I pisał na
Syberię, dopóki jeszcze można było wysyłać kartki, do naczelnika posiołka, żeby
dobrze traktował jego żonę — bo do 1920 roku oboje byli w Rosji, bo są przyjaciółmi Rosjan i tak dalej. Mama była wściekła i podarła tę kartkę. A ojciec nie
rozumiał, że to, co do 1920 roku, to jedno, a to, co po 1920, to zupełnie co innego...
Ludzie nie rozumieli, po prostu tego nie pojmowali. Kresy były oddzielone, nic
się nie wiedziało. A jak mnie aresztowano i w czasie śledztwa mówiłam: Przecież jak byłam na Syberii..., to oni: Cicho, co mi tutaj będziecie... To nie na temat.
Ja z wami nie rozmawiam o Syberii. Nie mogłam słowa powiedzieć. Byliśmy jak
zaklajstrowani33.

Z żalem przywoływane jest często piętnowanie sybirackich dzieci jako „ruskich”
— wszakże przez lata zdążyły one przyswoić język rosyjski, mówiły więc z charakterystycznym akcentem, używały kalek językowych, a czasami po prostu bardzo słabo mówiły po polsku. „Przyjechaliśmy do Polski jako analfabeci. Umieliśmy
tylko tyle, czego nauczył nas wujek Tadeusz i mama, rysując litery na piasku, i to
czego nauczyliśmy się z książeczek do nabożeństwa. Nie mieliśmy nawet polskiego
i lubelskiego akcentu. W szkole dokuczano mi z tego powodu i przezywano «ruski»”
— wspomina zesłaniec, który zresztą w narracji nadał tym trudnym doświadczeniom sens, wskazując je jako czynnik hartujący charakter, który zmotywował go do
34
wytężonej nauki i pomógł w dalszej karierze . Nawet jeżeli przybyłych starano się
wspierać instytucjonalnie, środowisko bywało nastawione do nich nieufnie:
Chodziłyśmy razem z siostrą na zajęcia, na obiady. Dawano nam ubrania, które
sierociniec otrzymywał z UNRR-y, czy też z PUR-u. [...] Mamy rozpocząć życie
od zera. [...] Dostałam też nowe paletko w kolorze czerwonym, z którego ksiądz
uczący nas religii robił sobie żarty typu: łatwo się rozpozna skąd wróciłaś, po ubraniu jakie nosisz. Nie było to mówione w sposób złośliwy, lecz sprawiało przykrość. Po powrocie źle mówiłyśmy po polsku. Trudno nam było kontaktować się
z rówieśnikami, którzy wyśmiewali się z nas, ponieważ bardzo często wyrazy
polskie zastępowaliśmy rosyjskimi. Na każdym kroku poprawiano naszą wymowę
i tak np. w sklepie, gdzie kupowałyśmy różne potrzebne nam rzeczy pani ekspedientka zwracała nam uwagę na to, że nie mówimy dobrze po polsku. Poprawiała
35
nas i patrzyła na nas jak na Rosjan .

33
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Opowieści te można jednak skontrować innym przykładem: „Poznań przyjął mnie
bardzo dobrze. Ponieważ często spotykam się ze zdaniem, że «przywłoki zza Buga
były źle traktowane», absolutnie tego nie mogę powiedzieć. Prawie od razu mia36
łem swoją jak gdyby paczkę” . W następnej relacji prywatne kontakty zadziałały,
„zła przeszłość” w środowisku okazała się być wręcz atutem, a kolejne przeszkody
ze strony systemu udawało się pokonywać z pomocą życzliwych, wtajemniczonych
osób. Czasami to „złe pochodzenie” było postrzegane po prostu odwrotnie i zachęcało środowisko do wyświadczenia wyjątkowej przysługi:
Pracowałem w tej agencji drzewnej i moim obowiązkiem było wysyłać drzewo na
składy. Pojechałem w olsztyńskie do jednego z tartaków i ten akurat właściciel tartaku pochodził z Biłgoraja. Ja mu mówię, że przyjechałem z Rosji. [Szef pozwolił
mi kupować drewno po osiemdziesiąt złotych za metr, a ten w tartaku mówi:] „Jak
pan przyjechał z Rosji i pan nie ma pieniędzy, to ja panu po czterdzieści złotych
sprzedam”. Dzięki przychylności ludzi zarobiłem wtedy około pół miliona. To była
kupa pieniędzy37.

Ze wzruszeniem bardzo trudny powrót do domu wspomina Regina Wencław.
W jej przypadku budować życie dosłownie od zera pomagali życzliwi sąsiedzi:
Wróciłam do pustego domu, do niczego, do nikogo (płacz), bo było pusto, dom był
pusty — ani mebli nie było, ani całej rodziny, bo wszystko wyniszczyli Sowieci,
moją rodzinę. Wróciłam sama do domu, siostra po mnie wróciła, ja pierwsza wróciłam. No, mówiąc szczerze, nie było nam bardzo lekko, nie było lekko dlatego
że wróciłam jak Łazarz: goła, głodna i bosa. W domu pusto, rodziny nie ma, nie
ma komu pomóc, nie ma co jeść, nie ma pieniędzy, trudna sytuacja. Ale naprawdę
miałam wspaniałych sąsiadów, wspaniali ludzie, r o z u m i e l i m n i e. Jeden
przyniósł mąkę, drugi coś tam, trzeci coś, potem jakoś po maleńku, po maleńku
z ludźmi. Zaczęłam szukać rodziny, pracy, żeby jakoś żyć, się zaczepić38.

Postawa sąsiadów jest tu zapewne wspominana z tym większym wzruszeniem,
że wokół wracających ze Wschodu panowała atmosfera jeżeli nie otwartej niechęci, to przynajmniej braku zaufania, niepokoju. W relacjach pojawia się uczucie
ogromnej samotności: „W kilka miesięcy po moim zatrudnieniu zwolniono z pracy
matkę, która ponad rok pozostawała bez zajęcia. Przez osiemnaście lat mieszkałyśmy na strychu, w wynajętym mieszkaniu. Znajomi bali się przebywać w moim
39
towarzystwie, nie miałam żadnych przyjaciół” . Uderzające są przywoływane sytuacje dosłownego — że zacytuję Teresę Drzal — „zaklajstrowania” czy to w pracy
36
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(„O Syberii nic nie można było mówić, ja nawet nie wiedziałam, że moja główna
księgowa i dyrektor byli sybirakami. Ja dopiero zobaczyłam mojego dyrektora na
pielgrzymce w Częstochowie, jak był już związek sybiraków. Tyle lat pracowaliśmy
40
razem, a nie wiedzieliśmy” ), czy wręcz w relacjach osobistych („Znałam chłopca
przez cztery lata i o sobie nie wiedzieliśmy, że on był na Syberii, a ja w Kazachstanie. Dopiero przed ślubem jego matka przyszła do mojej, żeby zorganizować wesele
i one opowiadały o sobie, o swoich losach i dopiero wtedy mój mąż dowiedział się,
41
że byłam na Syberii i odwrotnie. Bo tak to nic nie mówiliśmy, to była tajemnica”) .
Jedna z osób nagrywanych przez zespół Muzeum Pamięci Sybiru na pytanie, czy
opowiadała o swoich przeżyciach, odpowiada następująco:
Nie, nikt nie pytał, niektórzy to się nawet swoim dzieciom nie przyznali, że byli
wywiezieni, nie wiem czemu. Ja słyszałam, że jeden studia skończył, a matka mu
nie powiedziała, że była zesłana. Nie wiem, czy bali się czy co. Ja pisałam zawsze
w życiorysie, że byłam 6 lat zesłana na Sybir [...]. Ja się zawsze przyznawałam,
no bo co mi mogą zrobić, przestępstwo jakie czy co? A tak to nikt nic nie pytał,
n i k o g o t o n i e i n t e r e s o w a ł o, to co ja będę mówić i opowiadać, jak nie
chcą wiedzieć42.

Inna osoba pamięta z kolei powszechne współczucie (a więc i świadomość ich
doświadczeń), a jednocześnie blokadę rodziców: „Miałam szesnaście lat i kiedy
przyjechałam tutaj [...] ja mam bardzo wielki żal do siebie, że tak mało pytałam
rodziców o to, że moi rodzice tak nie chcieli o tym mówić, że to był temat jakiś
wstydliwy, jakieś tabu, nawet po przyjeździe tutaj do Polski. Każdy nam współczuł,
43
ale nie wiem czemu moi rodzice nie chcieli o tym mówić, po prostu nie chcieli” .
Tak jak wspomniany na początku tego rozdziału Jan Grudnicki, Drzal zwracała
się do grupy o podobnym doświadczeniu. W tym gronie wspominała i przeżywała
wciąż na nowo swoje zesłańcze losy: „Dopiero jak spotykaliśmy się w kilka znajomych rodzin — stamtąd — wtedy sobie opowiadaliśmy i dopiero wtedy rzeczywi44
ście czuliśmy się dobrze wśród swoich” . Inna zesłana wspomina: „Przyjaźń tych
rodzin [które były razem zesłane, trwała] do śmierci, wszyscy... Ponieważ jakoś później zgromadziliśmy się koło Krakowa, odwiedzaliśmy się, wspomagaliśmy, wspo45
minano i nazywano się rodziną syberyjską” . Ktoś inny z kolei wspomina, że było
wręcz „wesoło — że już w Polsce, że już w rodzinie, że już można było poubolewać
46
nad tymi stratami członków rodziny najważniejszych, najstarszych” .

40
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Trudne doświadczenia wskazywane są — przeważnie przez osoby, które po powrocie ze wschodu były jeszcze dziećmi — jako czynnik traumatyzujący, obciążający na
resztę życia.
Wszystko było nowe, obce, nieznane lub zapomniane. [...] Już pierwsze kontakty
z rówieśnikami okazały się bardzo trudne. Miałam dziesięć lat i wyglądałam raczej
niezbyt ciekawie — wychudzona, włosy ostrzyżone na pałę z powodu wszawicy,
skóra pokryta śladami po świerzbie i wrzodach. Wystraszona, nieśmiała i niepewna
siebie, analfabetka z rosyjskim akcentem, budziłam niechęć rówieśników, którzy dokuczali mi i wyśmiewali, nazywali kacapką. Czułam się inna gorsza, niepotrzebna, a przez to samotna. Coraz bardziej zamykałam się w sobie, unikałam
zbędnych kontaktów. Przez długie lata dręczyły mnie senne koszmary dotyczące
przeżyć w Kazachstanie. Budziłam się przerażona, serce waliło jak oszalałe w nienaturalnie przyspieszonym tempie. [...] Ogólnie rzecz biorąc byłam dzieckiem
z wypaczoną psychiką — nieufna, wyobcowana, zagubiona i nieakceptowana
w środowisku rówieśników, boleśnie odczuwałam swoją inność. Jedynie wśród
bliskich i życzliwych osób czułam się lepiej. [...] Dzięki ogromnej trosce rodziców powoli odzyskiwaliśmy zdrowie fizyczne. Gorzej było z psychiką. Dorastałam mając stale poczucie winy, brakowało mi wiary w siebie i własne możliwości.
Żyłam w przekonaniu, że nic mi się nie należy. Przez całe moje dorosłe życie sprawiało mi to wiele kłopotów — w nauce, zwłaszcza na studiach, których nie skończyłam, w pracy zawodowej, w życiu rodzinnym, w kontaktach towarzyskich47.

Wpływ odrzucenia przez rówieśników na dalsze życie podobnie ocenia Jadwiga
Pacanowska:
[Dzieci] dokuczały mi strasznie. Emocjonalnie to był dla mnie okres bardzo, bardzo trudny. Bo dzieci w Lublinie chyba nie przeżyły jakoś wojny, ja ruin tam nie
widziałam... [...] Ja myślę, że w dużym stopniu brak mi było, i do tej pory mi chyba
częściowo pozostało, brak mi pewności siebie. Zawsze czułam, że ja niewiele
wiem, że wszyscy mają rację, ja nie mam racji, emocjonalnie byłam taka niezrównoważona, na długie lata mi to pozostało. Choć już staram się walczyć z tym. [...]
Czułam się po prostu gorsza, inna, mniej zdolna do wszystkiego48.

Jeden z łagierników przywołuje trudności psychiczne kojarzące się ewidentnie z poobozową traumą więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, tzw.
KZ-syndromem:
Nerwy człowiek miał pod cieniutką skóreczką, czasem rzecz, która nie była warta
dwóch słów, człowiek reagował i już była awantura. [Moi najbliżsi] początkowo
no to też mieli niewesoło, nieraz jakieś słówko, a u człowieka od razu... To dopiero
47
48
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później z czasem to zaczęło słabnąć... Ostatecznie tak gdzieś w 70–75 proc. te
nerwy się uspokoiły po tym jak poszedłem na emeryturę [...] w 1982 w lipcu [...],
Po przyjeździe przecież to ja przez jakieś 2 lata, do 3 lat, to ja nie mogłem się
z tych różnych dolegliwości, chorób wymotać. [Śniły mi się] jakieś takie przeżycia z obozu, tylko to nierealne takie, udziwacznione, koszmarne takie. Jakieś takie
połączenia kilku sytuacji naraz. Po prostu człowiek widzi [...] że wiozą mnie takimi
wagonikami, rośnie taka tundra, widzę, że ucieka gość z wagoniku i idzie do tej stacji, widzę, że już na niego czekają z bronią gotową do strzelania, ja chcę krzyknąć
i nie mogę, widzę i nie mogę, a okazuje się, że ja się drę naprawdę, dopiero żona
mnie obudziła. Jakieś takie dziwolągi49.

Halski odreagowywał stres w wyjątkowy sposób, czyniąc przestrzenią wolności
siebie samego:
Miałem, takie głupie [hobby, które pomagało mi rozładować nerwy]. [...] Sterty
maszynopisów. Całymi latami prowadziłem taką moją prywatną wojnę z nimi.
Wszystkie książki, które były niedostępne, to [od lat 60.] przepisywałem w sześciu egzemplarzach, oprawiałem i rozsyłałem [...] w kierunku Wrocławia, Tarnowa,
do Giżycka, tam gdzie miałem... [...] Przewozili ludzie [z Zachodu] książki tego
typu, jak Najlepszy sojusznik Hitlera, Bez ostatniego rozdziału, Sołżenicyn, tego
typu książki. Dlaczego? Ja to rozumiałem w ten sposób. Może nie miałem racji,
ale większość ludzi mało wiedziała o Związku Radzieckim tutaj, i to się do dzisiaj
jeszcze mści. A to chodzi o co, żeby ludzie wiedzieli z kim mają do czynienia, co
to jest. Te rzeczy zbierałem, pierwsze książki to ja wpadłem na pomysł ze stryjkiem [...] zaczęliśmy ręcznie przepisywać, ale to za długo trwało. [...] I później
dostał stryj maszynę jakąś starą, Remington, to zaraz gdzieś po moim przyjeździe,
60. lata. Kupowałem kolejne maszyny i po sześć egzemplarzy, przez kalkę. [...]
Zawsze iluś ludzi tam przeczytało. Rozwoziłem. Byłem przekonany, że jak będę
sam pracował [...] będę wiedział, co ja robię. Puszczałem radio na cały regulator
i przepisywałem50.

Trudne doświadczenia bywają też jednak interpretowane przez sybiraków jako
czynnik wzmacniający, wzbogacający. „Pobyt w tych ciężkich warunkach dał nam
51
także odporność do pokonywania trudności w PRL-u”, stwierdza jeden z nich . Inny
wspomina:
Bardzo mało na ten temat rozmawiałem. [Ludzie w pracy] mówią: chcemy porozmawiać z tobą, kim ty właściwie jesteś? Ja byłem zawsze spokojny, nawet jak
byłem pierwszy dzień jak poszliśmy na spacer, to mówili, że ten Adamek jest taki
inny trochę, taki spokojny. Już po studiach, jak pracowałem, mój kolega mówi:
czemu ty byłeś taki spokojny i taki inny trochę? Ja mówię: wiesz co, ja ci powiem,
jak ja pracowałem już jak miałem 11 lat, to ja byłem starszy, od razu starszy czło49
50
51

AHM, AW_I_0240.
AHM, AW_I_0240.
MPS, ADZiD/W/120, k. 25.
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wiek, ale jak [na zesłaniu] umarła moja matka, to ja już zupełnie inny powstałem.
Jakby to powiedzieć, nie tylko spokojny, ale jakbym był staruszkiem dosłownie
w odniesieniu do innych kolegów. Ja nigdy nie kląłem, ja nigdy nie bluźniłem52 .

Wieloletni prezes koła Związku Sybiraków następująco zarysowuje stan psychiczny grupy, równocześnie wskazując okres po roku 1989 jako czas odzyskiwania
sybirackiej pamięci:
Przychodziły także takie osoby, które po wielu latach mogły nareszcie wylać swoje
żale, często płacząc. Trzeba było tych ludzi uspokajać, robić przerwy, żeby się opanowali. [...] Mój ojciec, gdy wychodziłem do Siedziby Związku Sybiraków, mówił
żebym tam nie szedł, bo znowu mnie wywiozą na Sybir. Do końca życia bał się
ponownego zesłania. [...] Nie wpadamy w jakieś szczególne cierpiętnictwo, staramy się przekazać to, co przeżyliśmy następnym pokoleniom. Nie chcemy, aby
uległo to zapomnieniu. Przeżycia Polaków podczas okupacji niemieckiej są na
ogół całemu społeczeństwu znane. Przez lata powojenne temat ten był cały czas
poruszany. Natomiast losy Polaków zesłanych w głąb ZSRR stanowiły białą plamę.
Dopiero ostatnia dekada przybliżyła nieco wydarzenia, które były udziałem narodu
polskiego ze strony sowieckiej. Staramy się podchodzić do tego jednak ze spokojem i ukazać, że taka karta w dziejach narodu polskiego także miała miejsce, że
Polacy cierpieli nie tylko ze strony hitlerowskiej, lecz także zostali wyrwani z własnego gniazda i rzuceni na nieludzką ziemię Kazachstanu i Syberii53.

Jan Grudnicki, którego historię przywołałam na początku, ze wzruszeniem opisywał śmierć ojca w 1978 r. i to, jak przytłoczony czuł się wtedy samotnością wobec
trudności stwarzanych przez system. Msza pogrzebowa nie mogła zostać odprawiona
w kościele, utrudniano mu też przewóz ciała na cmentarz. Wstrząsający jest przywoływany przez Grudnickiego obraz dwudziestodziewięciolatka ciągnącego nocą, wespół
z życzliwym sąsiadem, trumnę z ciałem ojca. Jeszcze mocniejszym obrazem był jednak opis pogrzebu, na którym stawić się miały tysiące ludzi. Wszystkich ich nie mógł
przecież ani Grudnicki, ani jego ojciec znać, a jednak — pamięć o sowieckich represjach, które były doświadczeniem ojca, trwała w lokalnej społeczności i oddziaływała
na nią na tyle silnie, że przerodziła się wręcz w lokalną manifestację polityczną.
Jak już zaznaczono, przy badaniu życia prywatnego, wewnętrznego jednostek
bardzo ryzykowne jest rozszerzanie jakichkolwiek wniosków na grupę. Przy zastrzeżeniu, że relacje, do których można było dotrzeć, to relacje osób identyfikujących się
w jakiś sposób z tożsamością sybiracką, można powiedzieć, że okres PRL w pamięci
sybiraków nie zawsze wspominany jest jako czas świadomie podtrzymywanej tożsamości, a więc zarazem jako czas wymagający poszukiwania w ramach systemu
przestrzeni ekspresji dla tejże. Prawdopodobne wydaje się, że osoby, które swoją
sybiracką tożsamość i przeszłość stłumiły czy choćby zawiesiły w okresie Polski
52
53

MPS, AHM_207.
MPS, ADZiD/W/120, k. 42.
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ludowej (na rzecz wyżej wspomnianego „wtopienia się”), mogły dla siebie znaleźć
tyle „wolnych przestrzeni” funkcjonowania, ile inni obywatele wykorzystujący
usterki realnego socjalizmu.
Sybiracy, którzy konstruują swoją biografię — także czasów PRL — jako biografię sybiracką, pamiętają system jako przestrzeń pozostawiającą zaledwie skrawki
wolności. Jedni postrzegają ten czas jako trwanie w grupie bliskich, najczęściej
o podobnym doświadczeniu, i celowe pielęgnowanie porozumienia budowanego na
wspólnych wspomnieniach, inni z kolei wskazują okres ten jako czas zepchnięcia
na margines społeczeństwa, naznaczenia „wschodnim piętnem”. Trudno mówić tu
więc o przestrzeni wolności w pełnym tego pojęcia znaczeniu. W jednym przypadku
przestrzenią wolnej ekspresji tożsamości były bowiem grupy bliskich znajomych
czy krewnych, najczęściej o podobnym doświadczeniu, w drugim — wyłącznie
życie duchowe. Na podstawie wspomnianych na początku artykułu skrawków narracji udało się więc odtworzyć analogiczny skrawek „wolnej przestrzeni” w PRL,
świadczący o wyjątkowo silnej traumie i tabuizacji sybirackiego doświadczenia —
w przypadku tak silnie piętnowanej historii represji wolności można było szukać
tylko w najwęższym kręgu zaufania.
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Repressed personality — privacy as a space of freedom
of former Siberian exiles in the Polish People’s Republic
In the article the author documents the functioning of former exiles to Siberia (Polish nationals
exiled to or imprisoned in Siberia by the Soviet Union) in the private space in the Polish
People’s Republic. The group, marked by a strongly tabooed experience of repression
and deprived of any possibility of publicly expressing their trauma, managed to preserve their
identity throughout the several decades of the existence of the oppression system. The article
is an attempt to examine the private space as the only “room for manoeuvre” in which
preservation of memory of the traumatic experience was possible at the time. Personal life
— within a family, among friends and strictly inner life — is reconstructed in the article on
the basis of oral history sources as well as published memoirs.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

JAKUB GAŁĘZIOWSKI
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny
Universität Augsburg
Philologisch-Historische Fakultät

Dom Matki i Dziecka w Słupsku w świetle badań Polskiego
Instytutu Służby Społecznej. Próba zachowania anonimowości
i podmiotowości kobiet i dzieci w powojennym chaosie*
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13 sierpnia 1949 na łamach „New York Herald Tribune” ukazał się pierwszy z dwóch
artykułów stanowiących spopularyzowaną wersję raportu na temat pomocy niesionej
przez polskie władze komunistyczne powracającym z Zachodu byłym więźniarkom
1
obozów koncentracyjnych oraz robotnicom przymusowym . Autorką obu tekstów
była Mary Dresden Lane, przedstawicielka Międzynarodowej Organizacji Uchodźców (ang. International Refugees Organization, dalej: IRO), która w marcu tego
samego roku w ramach siedmioosobowej delegacji odwiedziła Polskę i wizytowała
placówki zajmujące się opieką społeczną dla kobiet i dzieci. Szczególną jej uwagę
przykuły Domy Matki i Dziecka (dalej: DMiD), o których pisała z nieukrywanym
entuzjazmem:
[...] działa tam [w Polsce — przyp. JG] spora liczba niezwykłych ośrodków. Nie
tylko mogą tam przyjść [repatriantki — przyp. JG], ale każda kobieta w ciąży,
żyjąca w Polsce, a nie mająca męża. Polski rząd nie rumieni się na myśl o niezamężnej matce; przeciwnie, wita ją jak każdą inną matkę, a słowo „nieślubny”,
jakkolwiek piętnująco nie wybrzmiewałoby na wsi, zostało wycofane z polskiego

* Artykuł powstał w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu UMO-2014/15G/HS3/04344 „«Wolne przestrzenie». Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między
adaptacją a eksperymentami”. Kwerendy archiwalne do badań nad losami dzieci urodzonych z powodu
wojny przeprowadzono w ramach projektu doktorskiego realizowanego w Uniwersytecie Warszawskim
oraz Uniwersytecie w Augsburgu („Children Born of War — Past, Present and Future”, CHIBOW,
H2020, MSC ITN nr 642571).
1
LANE 1949a; LANE 1949b.
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prawa i oficjalnej świadomości. Ośrodki te są atrakcyjne, dobrze zorganizowane,
przypominają bardziej domy rodzinne niż jakiekolwiek instytucje2.

Wizytatorce imponowało, że mieszkające w nich kobiety opiekowały się nie
tylko własnymi dziećmi, lecz także sierotami, które tam przebywały. Delegacja była
zaskoczona także wysokim poziomem personelu: „kobiety tam pracujące są przeważnie młode, pełne energii, oddane, dobrze wyuczone i praktyczne. Skupiają się
3
przede wszystkim na potrzebach swoich podopiecznych i ich zaspakajaniu” . Autorka
raportu podkreślała, że każda kobieta z nieślubnym dzieckiem przybyła z zachodniej
Europy może się tam udać i tym samym wcale nie musi, jeśli nie chce, wracać do
swojej rodzinnej miejscowości. Stanowiło to dodatkowy impuls dla matek, które do
4
tej pory nie zdecydowały na powrót do ojczyzny . Jedynym źródłem niepokoju miała
być jej zdaniem zbyt daleko posunięta kontrola państwa nad oddającą się pod jego
opiekę jednostką i ingerencja rozmaitych instytucji w życie rodzinne Polaków, co
5
w przyszłości mogło się negatywnie odbić na jakości relacji społecznych .
Wydźwięk artykułu był niewątpliwie pozytywny, wydaje się jednak, że nie znalazł przełożenia we wzroście liczby powrotów Polek do kraju. Po masowej, w żaden
sposób niekontrolowanej tzw. dzikiej repatriacji, do której doszło tuż po zakończeniu
działań wojennych, największe natężenie transportów przypadło na drugą połowę
6
roku 1945 oraz lata 1946–1947 . Był to również okres, kiedy właśnie ta grupa kobiet
w poważnym stopniu zasiliła — obok ofiar gwałtów, do których doszło po polskiej
7
stronie granicy — powstające dopiero domy dla samotnych matek . Większość z nich
wracała jednak bez dzieci, zostawiwszy je w licznych na terenie Niemiec i Austrii
szpitalach, przytułkach i sierocińcach. Miały nadzieję, że w ten sposób będą mogły
zapomnieć o doświadczeniach wojennych i zacząć życie od nowa.
DOMY MATKI I DZIECKA W BADANIACH PRZEPROWADZONYCH W 1947 R.

Autorka cytowanego wyżej artykułu nie ujawniła, które konkretnie placówki wizytowała, ograniczając się do lakonicznego stwierdzenia, że jej delegacja odwiedziła
8
Łódź, Katowice, Kraków oraz Warszawę i jej okolice , można się zatem domyślać,
że hospitowane były Domy Matki i Dziecka znajdujące się w tych właśnie miastach. Lane zapewniała przy tym, że placówki te wybrali sami delegaci, a polskie
władze nie miały wpływu na ich decyzje; miało to na celu potwierdzenie obiekty2
3
4
5
6
7
8

LANE 1949a [tłum. własne].
LANE 1949a.
LANE 1949a.
LANE 1949b.
WRÓBEL 2009, s. 452–453.
MANTEUFFEL 1948, s. 2.
LANE 1949a.
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wizmu przeprowadzonej kontroli9. Paradoksalnie jednak opis sytuacji sporządzony
przez Amerykankę — która w artykule podkreślała swoją niezależność i odporność
na indoktrynację — jest zaskakująco zbieżny z tym zawartym w tekstach referatów
wygłaszanych tuż po wojnie przez przedstawicieli władz podczas rozmaitych zjazdów czy konferencji. Wszystkie one oceniały polski system opieki nad matką i dziec10
kiem jako co najmniej poprawny . Tymczasem, dzięki badaniom prowadzonym
11
przez kierowany przez Helenę Radlińską Polski Instytut Służby Społecznej z Łodzi
12
(dalej: PISS) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (dalej: MPiOS) ,
wiemy, że sytuacja zajmujących się tym obszarem placówek dalece odbiegała od ideału, a ich działalność z wychowawczego punktu widzenia często bardziej szkodziła,
13
niż pomagała, pomnażając i tak już ogromne zastępy podopiecznych . W materiałach do referatu na temat opieki nad matką i małym dzieckiem, przygotowanych
przez PISS dla MPiOS w oparciu o doświadczenia uzyskane w czasie dopiero co
zakończonych badań, wymieniono cechy dobrych i złych placówek. Dopiero jednak
wczytanie się w liczące przeszło 500 stron sprawozdania i opisy poszczególnych
zakładów pozwala dostrzec, że to te ostatnie przeważały, a ocenę pozytywną uzyskały jedynie dwa spośród 34 uwzględnionych w badaniu, z których wyłącznie jeden
14
rekomendowany był jako wzór — Dom Matki i Dziecka w Słupsku .
9

LANE 1949a.
AAN, MZ, Referaty dr Skokowskiej dot. spraw matki i dziecka, sygn. 120.
11
Helena Radlińska (1879–1954) — badaczka i działaczka społeczna, przed wojną związana
z Wolną Wszechnicą Polską, po wojnie profesor Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 1945 r. stworzyła
Zakład Pedagogiki Społecznej oraz Polski Instytut Służby Społecznej, którymi kierowała aż do ich
ostatecznej likwidacji na przełomie 1951 i 1952 r. Autorka licznych publikacji z zakresu pedagogiki
społecznej, wychowania i oświaty dzieci i dorosłych oraz propagatorka czytelnictwa.
12
Polski Instytut Służby Społecznej powstał na przełomie 1945 i 1946 r. przy Uniwersytecie Łódzkim. Głównym celem nowopowstałej instytucji było — cytując statut stowarzyszenia — „pogłębianie
wiedzy o zjawiskach życia społecznego”, szczególnie „nad podłożem klęsk społecznych i wykolejeń jednostek”. Założenia te realizowane były przede wszystkim poprzez podejmowanie systematycznych badań naukowych, ale także przez m.in. gromadzenie zbiorów, poradnictwo, wydawnictwa naukowe i instrukcyjne, kształcenie pracowników opieki społecznej i działaczy oraz wiele innych aktywności.
W październiku 1948 r. instytucja zmieniła nazwę na Polskie Towarzystwo Studiów Społecznych,
a w czerwcu 1951 r. została zlikwidowana. Archiwum Stowarzyszenia, obejmujące przeszło 300 teczek,
przekazano Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Tam też trafiła spuścizna prof. Heleny Radlińskiej po jej
śmierci w 1954 r. Obie kolekcje są nieopracowane i pozostają w takim stanie, w jakim zostały przekazane bibliotece. Pierwsza z nich zawiera przede wszystkim materiały z działalności stowarzyszenia, natomiast większość dokumentacji dotyczącej jego funkcjonowania (m.in. sprawozdania, pisma oficjalne,
korespondencja) znajduje się w materiałach prof. Radlińskiej. Trudno więc oba zbiory traktować rozdzielnie, tym bardziej, że PISS w korespondencji posługiwał się prywatnym adresem jego przewodniczącej. Jeśli chodzi identyfikację materiału, to dokumenty stanowiące pierwotnie Archiwum PISS znajdują
się teczkach opisanych i posiadających rozmaite sygnatury i numery dziś trudne do rozszyfrowania.
W przypadku spuścizny dokumenty są zgromadzone przypadkowo, w nieopisanych teczkach i pudłach.
13
MANTEUFFEL 1947, s. 35.
14
Opieka 1947, s. 8–9.
10
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Podczas kwerendy w archiwach nie udało mi się znaleźć informacji, kiedy dokładnie zlecono Instytutowi przebadanie funkcjonowania DMiD w Polsce oraz co było bezpośrednią przyczyną podjęcia takiej decyzji. Nie mogła ona być błaha, gdyż skala działań
wdrożonych w celu dokonania oceny sytuacji w terenie i dostosowania rozwiązań do
potrzeb społecznych nie miała precedensu. We wspomnianym już referacie pisano:
Po pierwszym okresie działania pośpiesznego pod naporem konieczności Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej uznało za konieczne bliższe zbadanie celowości
i metod pracy Domów Matki i Dziecka. W zmieniających się stosunkach potrzebne
było zebranie doświadczeń i informacji, wskazujących kierunek dalszej, planowej
i świadomej działalności tych instytucji. Praca ta została powierzona Polskiemu
Instytutowi Służby Społecznej15.

W świetle zachowanych dokumentów nasuwa się pytanie, czy inicjatywa faktycznie leżała po stronie ministerstwa, które zauważyło nieprawidłowości lub chciało
skontrolować zasadność zbyt dużych wydatków na DMiD, czy być może impuls
wyszedł od Instytutu, którego misją było poruszanie bieżących i społecznie istot16
nych kwestii oraz „współdziałanie w rozwiązywaniu zadań społecznych” . Jednym
z pierwszych tematów podjętych przez pracowników tej instytucji było sieroctwo
wojenne, zaliczone przez nią do najważniejszych zagadnień społecznych w powojennej Polsce. W wydanej jeszcze w 1946 r. broszurze, stanowiącej opracowanie
próbnych badań, których współautorką była prof. Radlińska, czytamy:
Z obserwacji i z opowieści najtragiczniej występuje sprawa dzieci poczętych w niewoli, zrodzonych w poniewierce lub po powrocie, bez środków, do kraju. Młode,
bardzo nieraz młode matki niejednokrotnie przeklinają los, który narzucił dziecko
gwałtem, wśród uczuć grozy i wstrętu. [...] Trudno im pomóc. Często nie znajdują
oparcia w prawie ani zrozumienia swych przeżyć w rodzinie17.

Być może więc podjęcie badań nad samotnym macierzyństwem i losem dzieci
nieślubnych było naturalną kontynuacją wcześniejszych działań i wynikało bezpośrednio z doświadczeń nabytych w terenie. Tym bardziej że publikacja wyników
badań zbiegała się z koniecznością pozyskiwania środków finansowych na kolejne
18
zadania, które miały usankcjonować istnienie Instytutu .
Niewykluczone też, że sprawa Domów Matki i Dziecka szczególnie leżała
na sercu samej Radlińskiej, która jeszcze z czasu okupacji dobrze znała założy19
ciela słupskiej placówki, ks. Jana Zieję , oraz jej kierowniczkę, Anielę Urbano15

Opieka 1947, s. 8–9.
WOJTYNIAK, RADLIŃSKA 1946, s. 1.
17
WOJTYNIAK, RADLIŃSKA 1946, s. 52.
18
BUŁ, SHR, Korespondencja, Odpis listu z marca 1947 r. do MPiOS w sprawie przyznania subwencji na nowe projekty, w tym badania nad Domami Matki i Dziecka.
19
Jan Zieja (1897–1991) — ksiądz katolicki i działacz społeczny, uczestnik powstania warszawskiego i opozycjonista, współzałożyciel KOR. Przez całe życie związany był z Zakładem dla Niewido16
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wiczową20. Spotykała się z nimi także po wojnie, goszcząc na Pomorzu, gdzie
mogła zetknąć się bezpośrednio z działalnością Domu i zapoznać z trudnościami,
21
z którymi borykało się jego kierownictwo . Jednocześnie był to czas, kiedy
Radlińska cieszyła się autorytetem wśród pracowników MPiOS (z niektórymi,
jak wynika z listów, była po imieniu), a urzędnicy liczyli się ze jej zdaniem jako
22
ekspertki w dziedzinie pedagogiki społecznej . Niewątpliwie też Instytut dysponował wyjątkowym kapitałem naukowym i społecznym w postaci grona profesorów wspierających swoim nazwiskiem działalność instytucji oraz kompetentnych
i doświadczonych współpracowników, którzy po wojnie związali się z nowopow23
stałym Uniwersytetem Łódzkim . Stąd można wnioskować, że kiedy przewodnicząca PISS zaproponowała władzom zlustrowanie systemu opieki nad matką
24
i dzieckiem, oferta ta została przyjęta bez sprzeciwu . Także ówczesne władze
zdawały sobie sprawę ze skali zjawiska samotnego macierzyństwa, liczby nie25
ślubnych dzieci i sierot .
mych w Laskach, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu. W latach 1945–1949 był proboszczem w Słupsku i Wytownie na Pomorzu Środkowym, w tym czasie założył m.in. Dom Matki
i Dziecka oraz Uniwersytet Ludowy.
20
Aniela Urbanowicz (1899–1988) — działaczka społeczno-polityczna, współzałożycielka i działaczka warszawskiego KIK-u, współpracowała z redakcjami „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”
i „Więzi” oraz z przedstawicielami Koła Poselskiego „Znak”. W latach 1945–1949 kierowała Domem
Matki i Dziecka w Słupsku.
21
Radlińska współpracowała z ks. Zieją w czasie okupacji w Warszawie. Była zaangażowana
w działalność Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych i m.in. z tego powodu bywała w Orzechowie,
gdzie ks. Zieja założył jeden z UL. Niewykluczone, że przy tej okazji odwiedziła także Słupsk. KACZOROWSKI 2010 s. 59–60.
22
W prywatnym archiwum Radlińskiej znajdują się liczne zaproszenia i programy konferencji organizowanych przez MPiOS, w których brała udział łódzka badaczka, są też listy do pracowników ministerstwa, w których Radlińska zwraca się do adresatów po imieniu. BUŁ, SHR, Korespondencja.
23
Wśród członków założycieli Stowarzyszenia znaleźli się m.in. profesorowie Józef Chałasiński,
Tadeusz Kotarbiński i Stanisław Ossowski. W działalność PISS zaangażowany był także Aleksander
Kamiński oraz grono doświadczonych badaczy społecznych. BUŁ, SHR, Sprawozdania
24
Na uwagę zasługuje to, że o współpracy z MPiOS możemy się dowiedzieć jedynie z dokumentów zachowanych w BUŁ. Podczas kwerend w Archiwum Akt Nowych w zespole akt pochodzących
z MPiOS nie znalazłem ani jednej wzmianki na temat samych badań (mimo że jest kilka teczek akt dotyczących opieki nad matką i dzieckiem) czy nawet na temat jakiejkolwiek współpracy ministerstwa
z PISS. Cała wiedza na temat badań w Domach Matki i Dziecka pochodzi z Archiwum PISS oraz
ze spuścizny prof. Radlińskiej, które w znacznej mierze dobrze się zachowały. Korzystanie z tego zbioru nie jest łatwe, gdyż materiał jest nieuporządkowany. Tym samym obraz wyłaniający się z dokumentów jest fragmentaryczny i pozostawia badacza z wieloma pytaniami, na które być może z czasem,
w miarę porządkowania archiwum, zostaną znalezione odpowiedzi. Wszechstronna działalność PISS
zostanie opisana w osobnym artykule.
25
Świadczą o tym liczne wypowiedzi przedstawicieli zarówno MZ, jak i MPiOS, a także podejmowane inicjatywy. Nie zmienia to jednak faktu, że pierwsze systemowe rozwiązania zaczęły być dyskutowane dopiero latem 1945 r, a wprowadzane w życie — w roku 1946. Dodatkowym utrudnieniem
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Przedmiotem zlecenia była ocena działalności Domów Matki i Dziecka. Wyznaczono trzy cele: po pierwsze chciano ocenić podstawy organizacyjne placówek i ich
bieżącą działalność; po drugie — zbadać, kim są matki przebywające w Domach
i jaki czerpią pożytek z pobytu w nich; po trzecie — przeanalizować „zmiany zacho26
dzące wśród matek” w latach powojennych . Prace nad projektem powierzono Emi27
lii Manteufflowej, znanej już wówczas działaczce społecznej i pedagożce , w PISS
pełniącej natomiast funkcję pracownika naukowego i sekretarza generalnego.
Oprócz niej w badania zaangażowane były trzy współpracowniczki korespondentki
terenowe: Izabela Kuczkowska, Maria Łukaszewska-Szubert i Hanna Siczkowa,
a być może jeszcze kilkoro innych, nieznanych z imienia i nazwiska pracowni28
ków . Tworzenie zespołu musiało odbyć się na początku lata1947 r., o czym świadczy zachowana korespondencja. Ankieterki — z których każdej przydzielono teren
obejmujący kilka województw — zostały przeszkolone przez kierowniczkę tak, aby
badania były prowadzone za pomocą jednolitej metody. Z intensywnej w tym czasie
korespondencji możemy się dowiedzieć, jak wyglądała organizacja pracy zespołu
29
i z jakimi trudnościami musiała zmierzyć się jego kierowniczka . Manteufflowa
wymieniała wówczas liczne listy z Wydziałami Opieki Społecznej różnych szczebli, którym podlegały istniejące Domy, z ich kierownictwami, a także osobiście
wizytowała przypadające jej w udziale placówki, aby móc podzielić się spostrze30
żeniami ze współpracowniczkami, zanim podjęłyby własne działania . Starała się
poznać przynajmniej po jednym domu w różnych stronach kraju, chcąc w ten sposób
uchwycić występujące między nimi różnice regionalne. Badanie każdej placówki
polegało na dokładnym jej obejrzeniu oraz przeprowadzeniu rozmów z kierownictwem, personelem i pensjonariuszkami, a także z miejscową władzą nadzorczą —
„dla zbadania jej koncepcji organizacyjnej i porównania istniejących możliwości
31
z osiągnięciami Domów” . Dodatkowo kierownictwo było proszone o wypełnienie
szczegółowej, obejmującej 204 pytania ankiety dotyczącej funkcjonowania ośrodka
oraz przygotowanie sprawozdania z „ruchu matek i dzieci”; osobną ankietę na ten
w organizowaniu pomocy dla samotnych matek i nieślubnych dzieci była „dwutorowość” podejmowanych działań, rozdzielonych pomiędzy dwa wyżej wymienione ministerstwa. AAN, MZ, Zjazd Naczelników Wojewódzkich Wydziałów Zdrowia, 8–9 lipca 1945, sygn. 365/2, Stenogram ze Zjazdu wraz
z załączonymi referatami.
26
MANTEUFFEL 1947, s. 3.
27
Emilia Manteuffel-Szoege (1886–1968) — pedagożka i działaczka społeczna, przed wojną związana z Wolną Wszechnicą Polską, założycielka i kierowniczka wielu zakładów dla dzieci osieroconych;
od 1945 r. pracowała w PISS, a po jego likwidacji w Głównej Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Działała także czynnie w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.
28
Dokładna liczna współpracowników jest dziś trudna do określenia z powodu rozbieżności danych w różnych sprawozdaniach.
29
BUŁ, APISS, Korespondencja w sprawie badań nad DMiD, kwiecień 1947–maj 1948.
30
BUŁ, APISS, Korespondencja w sprawie badań nad DMiD, kwiecień 1947–maj 1948.
31
Sprawozdanie 1948a, s. 4–5.
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sam temat wypełniały także badaczki. Na potrzeby wywiadów z matkami stworzony
został z kolei obszerny kwestionariusz obejmujący 65 pytań. Należy sądzić, że Manteufflowa w tym czasie musiała mieć już gotową zarówno całą koncepcję badań,
które zakładały kontrolę wszystkich istniejących w Polsce placówek, jak i niezbędne
pomoce w postaci standaryzowanych ankiet i kwestionariuszy, będących podstawą
późniejszej analizy pozyskanego materiału. Z tego wynika, że wstępna faza pracy
musiała przypaść na wiosnę 1947 r., choć dokładna data rozpoczęcia badań oraz
moment, w którym zostały one zlecone, nie są znane.
Pod koniec kwietnia 1947 r. Instytut zwrócił się do Ministerstwa z prośbą o udostępnienie listy istniejących Domów Matki i Dziecka. Spis taki został przysłany
z datą 1 maja i zawierał podstawowe dane o 34 ośrodkach. Jak się miało z czasem
okazać, liczba ta była niepełna, bo nieaktualna, co jeszcze bardziej utrudniło pracę
badaczkom. Sytuacja w tym zakresie była bardzo dynamiczna, co było spowodowane chaosem organizacyjnym, w którym nowe domy powstawały spontanicznie,
część z nich szybko zamykano, a część przekształcano w innego typu placówki.
Z zachowanej korespondencji wyłania się obraz zaskakującego dziś, swobodnego
podejścia do działających placówek oraz zupełnej ignorancji prezentowanej w tym
zakresie przez Wydziały Opieki Społecznej i samego Ministerstwa. Wiadomo jednak, że władzy zależało na jak najszybszym uzyskaniu wyników zleconych badań,
gdyż, począwszy od września, do Instytutu zaczęły przychodzić listy z upomnie32
niami i prośbami o ich przesłanie do MPiOS .
Tymczasem cała akcja była ogromnym wyzwaniem nie tylko merytorycznym,
lecz przede wszystkim logistycznym, na co wpływ miały choćby ówczesne warunki
podróżowania, a także tempo obiegu korespondencji. Wymiana listów przeciągała
się w nieskończoność, poszczególne instytucje zwlekały z wysyłaniem sprawozdań
lub przekazywały niekompletne dane. Niekiedy okazywało się, że w danym miejscu
Domu Matki i Dziecka już nie było albo, że w rzeczywistości był to Dom Małego
Dziecka czy nawet Dom Starców. W terenie funkcjonowały także ośrodki, które nie
znalazły się na liście ministerialnej. Większość informacji, łącznie z adresami placówek, badaczki musiały ustalić we własnym zakresie. W rzeczywistości więc w pracy
nad projektem brało udział o wiele więcej osób, niż wynikało to z oficjalnych danych,
a kierowniczka, aby podołać zadaniu, niejednokrotnie zmuszona była odwoływać się
do sieci swoich prywatnych kontaktów i znajomości. Szczególnych trudności przysparzały kwestie przemieszczania się i zakwaterowania. Ankieterki zwykle korzystały z transportu publicznego, ale zdarzały się sytuacje, że placówki były oddalone
od najbliższego przystanku o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów i nie spo33
sób było do nich dotrzeć pociągiem czy autobusem . Kiedy się to w końcu udawało,
wizytatorka musiała spędzić w Domu przynajmniej kilka dni, by poczynić potrzebne
obserwacje i przeprowadzić wszystkie rozmowy, a na koniec sporządzić stosowną
32
33

BUŁ, APISS, Korespondencja w sprawie badań nad DMiD, kwiecień 1947–maj 1948.
BUŁ, APISS, Korespondencja w sprawie badań nad DMiD, kwiecień 1947–maj 1948.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

800

JAKUB GAŁĘZIOWSKI

dokumentację. Projekt był więc także niezmiernie czasochłonny i na uznanie zasługuje to, że całość badań została zrealizowana w ciągu zaledwie jednego roku.
Pierwsze, tymczasowe sprawozdanie datowane było na październik roku
1947 i zawierało stworzony przez Manteufflową teoretyczny wzorzec dobrze funkcjonującego DMiD, a także wstępne wnioski płynące z badań, które ukazywały, jak
dalece praktyka odbiegała od teorii. Raport końcowy został wysłany w kwietniu
34
1948 r. i ostatecznie przyjęty przez MPiOS w następnym miesiącu — 21 maja .
Poza opisem przebiegu badań zawierał on analizę działalności poszczególnych
Domów, a także wskazówki i wytyczne do ich prowadzenia oraz liczne załączniki,
35
m.in. wzory ankiet i kwestionariuszy czy propozycje regulaminów .
Wiadomo, że poza wspomnianymi sprawozdaniami Emilia Manteufflowa napisała jeszcze jeden tekst, „Dom Matki i Dziecka. Zadania, organizacja, wyniki”,
mający pełnić funkcję podręcznika poszerzonego o analizę zjawiska pozamałżeńskiego macierzyństwa wraz z całościową koncepcją uzdrowienia systemu opieki nad
matką i dzieckiem; ostatecznie nie ujrzał on jednak światła dziennego ze względu
36
na cofnięcie przez ministerstwo obiecanej subwencji na jego wydanie . Praca ta
miała być — zdaniem autorki — koniecznym dopełnieniem całościowego obrazu
badanego zjawiska. Manteufflowa była przekonana, że właściwa pomoc dla samotnych matek może zostać udzielona wyłącznie w oparciu o zrozumienie ich sytuacji
poprzez umieszczenie jej w szerszym kontekście zarówno historycznym — czemu
miało służyć przebadanie tego problemu w przeszłości oraz przyjrzenie się związanym z nim przekonaniom i stereotypom — jak i społecznym, poprzez dogłębną
analizę historii życia samych zainteresowanych. Dlatego też w dwa lata po zakończeniu badań jedna ze współpracowniczek-korespondentek, Maria Łukaszewska-Szubertowa, opracowała i przeanalizowała wykonane w ramach badań wywiady
z pensjonariuszkami DMiD i na ich podstawie w 1950 r. napisała i obroniła pracę
37
magisterską zatytułowaną „Samotne Matki” .
Żaden z powyższych tekstów nigdy nie został opublikowany, a tym samym
wyniki przeprowadzonych badań znane były jedynie wąskiemu gronu osób związa-

34

BUŁ, APISS, Korespondencja w sprawie badań nad DMiD, kwiecień 1947–maj 1948.
W Archiwum PISS obecnie znajduje się kilka różnych wersji tego raportu w maszynopisie, zwykle bez dat, z adnotacjami na marginesach i w samym tekście, co dodatkowo utrudnia znalezienie odpowiedzi na pytanie o ostateczny kształt dokumentu wysłanego zleceniodawcy.
36
MANTEUFFEL 1948. Podręcznik zgodnie z planami wydawniczymi PISS miał być wydany
w 1949 r. W sprawozdaniu za ten rok znajduje się jednak informacja, że subwencja z MPiOS została
cofnięta. Podobna sytuacja miała miejsce w kolejnym roku. BUŁ, SHR, Sprawozdania.
37
Jednym z celów podjętej pracy miało być zweryfikowanie sytuacji badanych matek i dzieci po
opuszczeniu zakładów. Okazało się jednak, że w większości przypadków domy traciły kontakt ze swoimi podopiecznymi po zakończonym pobycie. Ostatecznie autorka w 1949 r. dotarła do niecałej połowy
wcześniej badanych, uzyskując informacje o 103 matkach i ich dzieciach. SZUBERTOWA 1950.
35
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nych z PISS oraz pracownikom Zakładu Pedagogiki Społecznej UŁ38. Trudno także
ocenić, w jakim stopniu rozwiązania zaproponowane przez Instytut zostały wcielone w życie. W opinii Ireny Lepalczyk świadczyły one o nowatorskim podejściu
39
do zagadnienia samotnego macierzyństwa i opieki nad dziećmi nieślubnymi . Dzisiaj natomiast zachowane materiały stanowią przede wszystkim unikatowe źródło
historyczne, które pozwala dotknąć jednego z największych problemów społecznych
powojennej Polski.
SAMOTNE MATKI I NIEŚLUBNE DZIECI — ANALIZA ZJAWISKA
I ORGANIZACJA POMOCY

Niewątpliwie zjawisko pozamałżeńskiego macierzyństwa, zarówno dobrowolnego,
ale mającego swoje źródła w nienormalnej sytuacji wojennej, jak i tego narzuconego przemocą, w okresie powojennym urosło do niespotykanych wcześniej rozmia40
rów . Nowe władze polskie dość szybko zdały sobie z tego sprawę i podjęły szereg
inicjatyw mających na celu przede wszystkim zmianę prawa, które w zamierzeniu
41
zrównać miało status dzieci nieślubnych ze ślubnymi . Jednocześnie, m.in. dzięki
uregulowaniu kwestii nadawania nazwisk, raz na zawsze miała zostać zatarta jakakolwiek różnica między nimi. Przyspieszono także procedurę postępowania w sprawie uznania obywatela za zmarłego, co umożliwiło osobom, które w czasie wojny
42
straciły małżonków, oficjalne zawarcie nowych związków . W przypadkach ciąży
będącej wynikiem przemocy seksualnej dokonanej w tzw. okolicznościach wojennych już w maju 1945 r. została wprowadzona możliwość jej legalnego przerwa43
nia . Niewiele jednak wówczas zrobiono, aby otoczyć opieką matki, które pomimo
niesprzyjających warunków chciały dziecko urodzić. Dotyczyło to wówczas przede
wszystkim dwóch grup kobiet — powracających do kraju byłych robotnic przymusowych oraz ofiar sowieckich gwałtów.

38

Praca Szubertowej miała zostać opublikowana w zbiorowym wydawnictwie obejmującym także
inne prace dyplomowe powstałe w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej oraz artykuły powstałe na podstawie
badań prowadzonych przez PISS, a właściwie wtedy już PTSS. Można się jednak domyślać, że temu
zamiarowi przeszkodziła likwidacja obu placówek (BUŁ, SHR, Sprawozdania). Natomiast na podstawie
analizy Szubertowej Irena Lepalczyk napisała artykuł opublikowany w 1984 r. LEPALCZYK 1984.
39
LEPALCZYK 1984, s. 71–72.
40
BUŁ, APISS, Dokumenty z badań nad DMiD, Notatka: „W sprawie pomocy dla ciężarnych i samotnych matek”.
41
Dekret z 22 stycznia 1946. Prawo rodzinne. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?
id=WDU19460060052 (dostęp: 29 sierpnia 2018).
42
Dekret z 29 sierpnia 1945 w sprawie postępowania o uznanie za zmarłego i o stwierdzenie zgonu.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19450400226 (dostęp: 29 sierpnia 2018).
43
AAN, MZ, Zjazd Naczelników Wojewódzkich Wydziałów Zdrowia, 8–9 lipca 1945, sygn. 365/2,
k. 8, Referat M. Skokowskiej.
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[Zagadnienie dzieci nieślubnych] nabrało jednak szczególnej ostrości, kiedy
wypadki wojenne wpłynęły na wielkie wzmożenie liczby dzieci zrodzonych poza
małżeństwem i to w okolicznościach, które wielu takim narodzeniom nadawały
szczególnie tragiczne piętno. Polska była tym krajem, przez który przechodziły fale
działań wojennych, pociągając za sobą gwałty nad kobietami, była też terenem,
z którego najobficiej wywożone były młode dziewczęta na roboty. Nienormalne
warunki życia w obcym kraju, przeżycia powodujące ciężkie wstrząsy psychiczne,
wreszcie nawet nagły przeskok od zwierzęcych niemal warunków egzystencji do
bezczynności niemal w obozach wypoczynkowych organizowanych przez zwycięzców dla osób wyniszczonych przez wyzysk pracy i obozy pracy, zachwiały
i nadwyrężyły odporność wielu kobiet i mężczyzn. Stąd tak wiele repatriantek
powracało do kraju z nieślubnymi dziećmi44.

Wiele kobiet po prostu nie chciało wracać do swoich rodzinnych miejscowości,
ale była też ogromna liczba takich, które albo straciły swoje rodziny, albo też nie wiedziały, gdzie w związku z masowym migracjami mają ich szukać. Tym bardziej paląca
stała się zatem sprawa otoczenia opieką samotnych matek i ich dzieci. W pierwszych
miesiącach powojennych pomoc taka miała formę całkowicie spontaniczną i systemowo niezorganizowaną, sprowadzając się do umożliwienia odbycia porodu w jednej
z wielu stacji dla matki i dziecka prowadzonych najczęściej przez Polski Czerwony
Krzyż lub Caritas, rzadziej Państwowy Urząd Repatriacyjny czy Centralny Komitet
Opieki Społecznej. Kliniki z oddziałami położniczymi były wówczas w fazie organizacji, podobnie jak ośrodki zdrowia, których sieć dopiero się tworzyła. Oferowana pomoc
była jednakowa dla wszystkich ciężarnych i obejmowała w zasadzie tylko i wyłącznie
45
opiekę lekarską, która w tamtym okresie była zresztą dalece niewystarczająca . Jeśli
chodzi o zakwaterowanie, to kobiety w ciąży oraz te z niemowlętami i małymi dziećmi
trafiały do tworzonych naprędce przytułków razem z tysiącami innych repatriantów,
gdzie mogły liczyć jedynie na doraźną opiekę pielęgniarską i lekarską oraz skorzystać
z kuchni mlecznych. Gdyby nie działalność wspomnianych wyżej organizacji, samotne
kobiety byłyby całkowicie pozostawione same sobie, gdyż w tamtym momencie nie
mogły liczyć na żadną pomoc ze strony państwa.
Pierwsze publiczne Domy Matki i Dziecka zaczęły powstawać dopiero jesienią
1945 r., co wiązało się z powolnym tworzeniem centralnej i samorządowej struktury
opieki społecznej, w postaci wydziałów i referatów opieki społecznej na różnych
szczeblach, a także z podjęciem tego tematu przez urzędników. „W pierwszym okresie nie było ani czasu, ani możliwości na zorganizowanie całego systemu, w którym
44

Opieka 1948, s. 4.
Za zapewnienie opieki lekarskiej kobietom w ciąży oraz matkom z niemowlętami formalnie odpowiedzialne było Ministerstwo Zdrowia z jego Departamentem Matki i Dziecka. Konieczność organizowania Referatów ds. Matki Dziecka na wojewódzkim szczeblu administracji dyskutowana była na
wspomnianym już Zjeździe Naczelników w lipcu 1945 r. Vide AAN, MZ, Zjazd Naczelników Wojewódzkich Wydziałów Zdrowia, 8–9 lipca 1945, sygn. 365/2, k. 82–84. Referat M. Skokowskiej. Cf.
KOZŁOWSKA, BULSA 2012.
45
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opieka zapobiegawcza łączyłaby się z ratownictwem, a dalej z opieką konstruktywną,
46
wprowadzającą wykolejone życie na nowe tory” . Trudno jest więc nawet sobie
wyobrazić, z jakimi problemami musiały się mierzyć niezamężne matki i kobiety
ciężarne, nierzadko ofiary gwałtu, pozbawione jakiegokolwiek systemowego wsparcia materialnego i prawnego, nie wspominając o psychologicznym.
Na podstawie przeprowadzonych rozmów, przede wszystkim z kierownictwem
i personelem DMiD, ale także z samymi kobietami, badaczki zauważyły zaszłą
w ciągu niespełna dwóch lat ogromną zmianę w — jak same to określały — „elemencie matek”. „W pierwszym okresie był bardzo różnorodny, nie brak było jednostek
o wyższej kulturze, wykształceniu i wyrobieniu etycznym. W przeżyciach ich z całą
jaskrawością występuje bezbronność jednostki wobec bezlitosnej potęgi klęski wojen47
nej” . Jeszcze w roku, w którym przeprowadzono badania, w domach znajdowała się
spora liczba tzw. „przypadków wojennych”, na których się teraz skoncentruję.
Z 255 analizowanych przez Marię Szubertową przypadków niemal połowa
(125) kobiet przeszła przez roboty przymusowe w Niemczech, z czego 57 zaszło
48
tam w ciążę . W dwóch przypadkach ojcem był pracodawca albo zwierzchnik,
w pozostałych zaś inni pracownicy, spośród których sześciu było cudzoziemcami
(w tym jeden folksdojcz). Dziesięciu mężczyzn było żonatych, a dwóch popełniło
bigamię, za co po powrocie do Polski stanęli przed sądami. Warto podkreślić, że
wiele z przebadanych byłych robotnic przymusowych w pierwszą ciążę zachodziło
w wieku kilkunastu lat. Autorka zauważyła, że odłączenie od rodziny, odseparowanie od dawnego środowiska i wywołane przez to poczucie osamotnienia sprzyjały
49
nawiązywaniu kontaktów seksualnych. . Paradoksalnie jednak z badań wynika, że
takie właśnie związki trwały najdłużej, gdyż obie strony poszukiwały swoistej stabilizacji w czasie pobytu w Niemczech.
Inne kobiety albo padły ofiarą gwałtów podczas „wędrówek po dzikim wtedy
jeszcze Zachodzie, w nie zawsze bezpiecznej podróży”, albo weszły tam w przypad-

46

MANTEUFFEL 1948, s. 3.
Opieka 1948, s. 8
48
W pracy Szubertowej całościowa liczba przebadanych kobiet różni się od tej podanej przez Manteufflową w nieopublikowanym podręczniku. O ile kierowniczka badań analizę swą oparła na 244 przypadkach, o tyle jej współpracowniczka odniosła się do 255 wywiadów. Statystyki w obu tekstach różnią
się zatem. We wstępie do swojej pracy magisterskiej autorka zaznacza, że podczas badań starano się
przeprowadzić rozmowy z około jedną trzecią podopiecznych każdego domu, dobierając je w ten sposób, aby powstały obraz był reprezentatywny dla wszystkich przypadków. Trudno jest dziś ustalić, dlaczego Manteufflowa wzięła pod uwagę mniejszą liczbę wywiadów. Dodatkowo w materiałach projektowych znajdują się tabele z obliczeniami, gdzie całościowa liczba wywiadów to 284,
a w korespondencji można znaleźć informacje, jakoby w niektórych domach (np. w Słupsku) miały być
przeprowadzone wywiady ze wszystkimi pensjonariuszkami. Ostatecznie jednak do dzisiaj w Archiwum PISS zachowała się kolekcja 255 kwestionariuszy — tych, które najprawdopodobniej analizowała
w swej pracy Szubertowa.
49
SZUBERTOWA 1949, s. 64–65, 73.
47
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kowe kontakty z mężczyznami, którzy nie mieli zamiaru się z nimi trwale wiązać.
Już na tzw. Ziemiach Odzyskanych w ciążę zaszły 34 kobiety, z czego mniej więcej
jedna trzecia (12) zatrzymała się tam, wracając z Niemiec, pięć przyjechało na sza50
ber, a resztę stanowiły kobiety przesiedlone ze Wschodu . Co istotne, w sprawozdaniu dla MPiOS przypadki ciąż z gwałtu nie były w ogóle analizowane, temat ten
— poza cytowanymi wyżej ogólnymi stwierdzeniami — w ogóle tam nie występuje.
Liczby pojawiły się dopiero w opracowaniu Szubertowej, ale jej komentarz dotyczy
raczej miejsc i okoliczności zdarzenia niż jego sprawców („w podróży”, „podczas
51
powrotu z Niemiec”) . Okoliczności dokonania danego przestępstwa bliżej ustalić
pozwala jedynie lektura kwestionariuszy. Spośród 18 ankiet, w których znalazłem
adnotację „gwałt” (autorka w opracowaniu wspomina o 23 przypadkach), w pięciu
jako sprawcy wskazani zostali żołnierze sowieccy, w czterech — żołnierze bez podania ich narodowości, w kolejnych czterech sprawca określony został jako nieznany,
a pozostałymi byli Polacy — głównie milicjanci i „znani wcześniej z widzenia” męż52
czyźni . Jednocześnie w omawianym przypadku jedną trzecią ogółu ojców stanowili
53
mundurowi .
W momencie rozpoczęcia badań, czyli w drugiej połowie 1947 r., w DMiD
ponownie — podobnie jak przed wojną — zaczęły przeważać kobiety opuszczone,
których ciąża nie wynikała z wojennych czy tużpowojennych okoliczności. „Wraz
z normowaniem się warunków, okrucieństwo losu schodzi jako przyczyna nieślubnego macierzyństwa na drugi plan, zaś na czoło wysuwa się zaniedbanie pedagogiczne
dziewczyny, które czyni je tak łatwą zdobyczą łowców niekłopotliwego zaspaka54
jania popędu seksualnego” . Według kierowniczki badań zaobserwowana zmiana
proporcji była punktem zwrotnym, który wymagał radykalnej korekty podejścia do
całokształtu opieki nad samotną matką i jej dzieckiem tak, aby wynikający z niej
pożytek dla objętych nią kobiet łączył się z interesem społeczeństwa. W nowym ujęciu pomoc ta miała z jednej strony polegać na zapewnieniu wieloaspektowej pomocy
kobiecie dotkniętej samotnym macierzyństwem, z drugiej — wiązać się z pracą
nad zmniejszeniem skali samego zjawiska poprzez otoczanie opieką zaniedbanych
w dzieciństwie dziewcząt, poradnictwo rodzinne oraz stanowcze i konsekwentne
egzekwowanie alimentów od ojców. Podstawą miało zaś być indywidualne podejście
i dostosowanie pomocy do konkretnego przypadku.
Przeprowadzone przez PISS badania ukazały jednak obraz dalece odbiegający
od tego ideału. Większość domów nie spełniała swojego podstawowego celu, którym
było przygotowanie matki do samodzielnej egzystencji z potomstwem poza zakła50

SZUBERTOWA 1949, s. 74.
SZUBERTOWA 1949, s. 74.
52
BUŁ, APISS, Badania nad Domami Matki i Dziecka. Wypełnione ankiety pensjonariuszek. Teczki nr 1 i 2.
53
SZUBERTOWA 1949, s. 74
54
Opieka 1948, s. 8.
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dem, co miało być tożsame z „uratowaniem dziecku matki”, a tym samym ustrze55
żeniem tegoż dziecka przed porzuceniem . W większości placówek panował chaos
organizacyjny, kierownictwo nie miało żadnego pomysłu na ich prowadzenie, a konflikty między pensjonariuszkami a personelem często niemal zupełnie uniemożliwiały pracę. Manteufflowa zauważyła, że podopieczne — w Domach nazywane
„matkami” — traktuje się jak „grupę stworów nie tak odróżniających się od innych
istot ludzkich, jak np. wariat w domu obłąkanych, ale jednak owianych jakąś obco56
ścią szczególnego napiętnowania” . Jako przykład przytoczyła słowa przełożonego
Wydziału Opieki Społecznej jednego z Urzędów Wojewódzkich, który postulował,
aby matki nieślubne wraz z prostytutkami zamykać w domach pracy przymusowej
57
i „za łeb trzymać” .
Podejście takie w przekonaniu Manteufflowej nie świadczyło o niczym innym,
jak o obłudzie społeczeństwa. Ówczesne stosunki pozamałżeńskie nie były rzadkim
zjawiskiem, ale — jak zauważyła — przed pojawieniem się ciąży „otoczenie zwy58
kle protestu nie okazuje i wszystko na pozór jest w porządku” . Ciąża skutkowała
59
zaś piętnującym na przyszłość odrzuceniem przez mężczyznę lub przez rodzinę . To
właśnie opuszczenie przez wszystkich miało definiować kobietę jako matkę samotną.
Przyczyn tego ostracyzmu autorka analizy dopatrywała się przede wszystkim w sytuacji rodzinnej danej kobiety oraz w wychowaniu, któremu była poddana. Jednym
z głównych wniosków, które płynęły z łódzkich badań, było uznanie „zaniedbanego
60
dzieciństwa” za główną przyczynę samotnego macierzyństwa . Pracownicy domów
zdawali się tego nie rozumieć, w swoich podopiecznych widząc jedynie kobiety upadłe, prymitywne i trudne w obyciu, co zdecydowanie nie sprzyjało owocnej pracy
wychowawczej. Tymczasem według Manteufflowej:
kierowniczka i personel pragnący szczerze dobrych wyników swej pracy wychowawczej, które jedynie mogą przerwać złowieszczy łańcuch przekazywania złych
obciążeń z pokolenia na pokolenie, muszą stale przywoływać w swej pamięci takie
wyobrażenie: czasu wojny zginęła matce ukochana, jak najlepiej zapowiadająca
się córeczka. Odnajduje ją dopiero po kilkunastu latach. Stwierdza z rozpaczą, że
dziecko przeszło przez ten czas złe koleje, że się dostało w ręce niegodne i popadło
w stan upadku, na pozór nieodwracalnego. Czy je wygna? Jeżeli jest prawdziwą
matką, całe życie odtąd poświęci, temu jednemu celowi, by wynagrodzić swemu
dziecku krzywdę dzieciństwa, by je podnieść i uzdrowić. Taką właśnie matką musi

55

MANTEUFFEL 1948, s. 13.
MANTEUFFEL 1948, s. 36.
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MANTEUFFEL 1947, s. 33.
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MANTEUFFEL 1948, s. 36.
59
MANTEUFFEL 1948, s. 37.
60
MANTEUFFEL 1948, s. 9. Według autorki 33 na 244 kobiety posiadało obydwoje rodziców
w czasie zajścia w pozamałżeńską ciążę, cf. MANTEUFFEL 1948, s. 40. Szubertowa podaje nieco inną
proporcję: 35/255, cf. SZUBERTOWA 1950, s. 83.
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być dla swych wychowanek Domów Matki i Dziecka każda dobra kierowniczka
i jej współpracownicy61.

W materiałach zgromadzonych w trakcie badań, których wyniki przedstawiono
ministerstwu, pojawiła się tylko jedna taka postać, zarazem jedyna wymieniona
62
z imienia i nazwiska — kierowniczka DMiD w Słupsku, Aniela Urbanowicz .
DZIAŁALNOŚĆ DOMU MATKI I DZIECKA W SŁUPSKU
W RAPORTACH EMILII MANTEUFFEL

Emilia Manteuffel wizytowała słupską placówkę osobiście, przeprowadziła przynajmniej część wywiadów z jej mieszkankami i jest także autorką sprawozdania z wizytacji domu. Z dostępnych materiałów nie wynika, kiedy po raz pierwszy spotkała się
z jego kierowniczką, można jednak domniemywać, że sama kontrola odbyła się jesz63
cze w pierwszej fazie realizacji projektu, czyli latem 1947 r. , na co wskazuje pojawienie się już w sprawozdaniu tymczasowym dwóch odniesień do badanej instytucji,
obu w dziale dotyczącym codziennego funkcjonowania kobiet w Domach Matki
i Dziecka: „Tam, gdzie kierownictwo jest na wysokości zdania (jak np. w Słupsku), atmosfera pełna dążenia do dobra i poszanowania każdego człowieka, pomaga
64
w rozwiązywaniu konfliktów” . Drugi fragment także odnosił się ewidentnie do
osoby zwierzchniczki: „Są Domy, w których kierowniczka przez przykład swego
stosunku do pracowników i matek wyklucza niemal brutalność obcowania. Matki
65
w tych domach (wyjątkowych) witają się grzecznie, uśmiechają się” . Lektura cało66
ści materiału sprawozdawczego, w tym przede wszystkim opisu słupskiego Domu ,
nie pozostawiają wątpliwości, że chodzi o Urbanowiczową. Manteufflowa uległa
urokowi charyzmatycznej kierowniczki (a może i jej duchowego mentora, ks. Ziei),
a prowadzona przez nią placówka stała się punktem odniesienia w pracy nad całym
61

MANTEUFFEL 1948, s. 46.
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projektem. Objawiało się to częstym porównywaniem innych instytucji do tej działającej w Słupsku, która w zamyśle pedagożki miała stać się wzorem i jednocześnie
miejscem szkolenia pracowników innych Domów. Według badaczki autorką tego
sukcesu była właśnie Aniela Urbanowicz, osoba „o wielkim uspołecznieniu i szerokim umyśle”, która „postanowiła życie swoje całkowicie oddać na służbę ludziom
67
upośledzonym przez los” .
Organizacja i stosunki panujące w słupskim Domu były najbliższe tworzonemu
na potrzeby MPiOS wzorcowi placówki idealnej (niewykluczone jest także, że wzorzec ten w jakimś stopniu opierał się na obserwacjach z funkcjonowania słupskiej
instytucji). „Stosunek do matek, poziom obcowania i stosunek matek do samotnych
niemowląt mógłby służyć za wzór wszystkim Domom Matki i Dziecka. Stosunek
jest tego rodzaju, że sam przez się kształtuje poziom obcowania. Matki w tym domu
różnią się wybitnie od matek w wielu innych Domach swym kulturalnym wyglą68
dem i sposobem bycia” . W przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych w innych
placówkach, w Słupsku matki karmiły osierocone niemowlęta, nie oczekując za
to zapłaty (co było wówczas nietypowe) oraz dostawały kieszonkowe na własne
wydatki (czemu sprzeciwiał się zresztą Urząd Wojewódzki Szczeciński). Środki te
mogły wydawać m.in. w prowadzonym na terenie zakładu sklepiku spółdzielczym
lub w mieście, do którego swobodnie wychodziły. Był to też jedyny Dom, w którym
pensjonariuszki miały własny samorząd oraz mogły się dokształcać, uczęszczając
69
m.in. do szkół wieczorowych . Mimo odczuwalnej ciasnoty — do grudnia 1947 r.
placówka mieściła się bowiem w niewielkim budynku tymczasowym w oczekiwaniu
aż właściwy lokal zostanie opuszczony przez wojska radzieckie — matkom stworzono wyjątkowo dobre warunki, także jeśli chodzi o urządzenie samego obiektu,
70
który zdaniem autorki sprawozdania tchnął „wysokim poczuciem estetyki” . Na
wysokim poziomie stały również czystość i porządek — „ubikacje bez żadnego
zapachu, łazienki w dobrym stanie”. Podobnie rzecz się miała z higieną osobistą
mieszkańców: „Dzieci nie są poodparzane, skóra w stosunkowo dobrym stanie.
Matki mają wygląd schludny i mniej zaniedbany, niż w wielu innych Domach. [...]
71
Matki są przyzwyczajone do codziennego się mycia pod natryskami” . Aprobujące
opinie dotyczyły również jedzenia: „Odżywianie jest pozbawione cech masowych
72
jadłodajni, potrawy mają zapach i smak dobrej kuchni prywatnej” . Podkreślanie
tego rodzaju pozytywnych aspektów pośrednio pokazuje, jak wyglądała sytuacja
67
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w innych zakładach w Polsce, a zachowane opisy pozostałych Domów rzeczywiście
przedstawiają ich katastrofalny stan infrastrukturalny i organizacyjny.
Z badań prowadzonych przez PISS wiadomo, że do stycznia 1948 r. przez słupski zakład przeszły 222 kobiety. Kim były — trudno dzisiaj jednoznacznie określić. Wiadomo, że wśród 255 wywiadów przeprowadzonych przez łódzkie badaczki
w archiwum znajduje się 12 kwestionariuszy ze Słupska, które jako jedyne zresztą
zostały zanonimizowane. Trzy spośród wytypowanych do rozmów kobiet zostały
zgwałcone, w tym jedna przez żołnierza radzieckiego, druga na dworcu w Poznaniu przez nieznanego sprawcę, trzecia — przez znajomego krawca. Pozostałe zaszły
w ciążę w rozmaitych miejscach i okolicznościach, większość na tzw. Ziemiach
Odzyskanych. Ojcami ich dzieci byli m.in. wojskowi i milicjanci, a także syn pra73
codawcy, znajomy z pracy oraz mężczyzna poznany na zabawie towarzyskiej .
W pamięci trzeba mieć jednak, że dane te pochodzą z lata 1947 r. i z dużą dozą prawdopodobieństwa można domniemywać — o czym pisała także Manteufflowa — że
wcześniej proporcje wśród pensjonariuszek wyglądały znacząco odmiennie.
Oczywiście nie wszystko w Słupsku działało tak, jak wyobrażałaby to sobie
twórczyni wytycznych dla DMiD, ale proponowane zmiany były przyjmowane
74
z namysłem i nie stwarzały „żadnych wstrętów w Zakładzie” . Zaowocowało to
wielomiesięczną współpracą mającą na celu „skrystalizowanie” i dopracowanie tych
obszarów działalności, które niedomagały — tak aby dostosować je do projektowanego wzoru. Zarówno w przesłanej kierowniczce wstępnej wersji sprawozdania
z wizytacji DMiD w Słupsku, jak i w ostatecznym raporcie autorka niektóre rozwiązania poddała krytyce — choć w większości przypadków nadała jej delikatną formę
— odnosząc się przy tym do sytuacji w innych Domach i tłumacząc z czego taki stan
rzeczy mógł wynikać. Przykładowo: choć rozkład dnia nie był przestrzegany zbyt
rygorystycznie, to „w Słupsku jest bez porównania mniej bezmyślnego wałęsania
75
matek niż w wielu innych Domach” . Kształcenie: „I ta sprawa choć dużo lepiej
niż w innych Domach, nie była należycie postawiona. I w Słupskim Domu wyczuwało się, że widząc rozwiązanie w organizacji szkolenia zawodowego, tyle uwagi
poświęcono funkcjonowaniu warsztatów [...] tracąc z oczu indywidualne sprawy
76
matek” . Autorka dowodziła, że wyuczenie kobiety wyrabiania kapci i tymczasowe
zatrudnienie w zakładowym warsztacie nie zwiększy jej szans na rynku pracy po
opuszczeniu placówki. Jednym z najbardziej niedomagających obszarów był brak
tzw. opieki przyzakładowej, czyli osobnej pracownicy delegowanej do pracy wychowawczej z matkami, która polegać miała na indywidualnym doradztwie rodzinnym
(negocjacje z ojcem dziecka lub rodzicami) i zawodowym. Pracę tę wykonywała
73
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sama Urbanowiczowa — „cała oddana wychowaniu matek” — jednakże, mając na
głowie kierowanie instytucją, nie była w stanie podołać wszystkim zadaniom. „Kierowniczka była przepracowana i nie miała możności zajęcia się pracą tak wiele czasu
77
pochłaniającą” — tłumaczyła Manteufflowa . Efektem tego była niezbyt profesjonalnie prowadzona dokumentacja i liczne niewypełnione formularze, co utrudniało
odpowiednie prowadzenie spraw poszczególnych kobiet.
Badaczka miała także zastrzeżenia do prowadzonej przez zakład działalności wychowawczej oraz ogólnie poglądów kierownictwa na temat obowiązków
macierzyńskich. W sprawozdaniu ze Słupska czytamy: „Sprawa od początku była
postawiona w ten sposób, że matki będą przebywały w Domu do chwili zorganizowania samodzielnej egzystencji, jednocześnie starania o stworzenie samodzielnej
78
egzystencji z dzieckiem nie były dość intensywne z braku personelu i instrukcji” .
Związane było z tym również zbyt liberalne, zdaniem autorki, podejście personelu
do możliwości czasowego zostawiania w Domu dzieci, która ostatecznie przynosiła
79
skutek odwrotny od zamierzonego . „Obecność starszych dzieci w Domu i czuła
opieka, którą są otaczane, stanowi dla każdej z matek poważną szansę pozostawienia
80
swojego dziecka” . Z przeprowadzonych badań wynikało bowiem, że od początku
pozostawienie dziecka po urodzeniu planowało 18 kobiet, natomiast z pozostałych
31, które w celu zorganizowania sobie pracy powierzyły swoje potomstwo opiece
placówki, ostatecznie odebrało je tylko 12. Dla Manteufflowej oznaczało to, że „za
pośrednictwem Domu przybyło społeczeństwu w ciągu dwu lat 36 dzieci samotnych,
81
czyli 16% z 222 dzieci, które z matkami weszły do zakładu” . Autorka zwracała
także uwagę na to, że wiele matek w zakładzie przebywało zbyt krótko, co skutkować miało niemożnością podniesienia ich kwalifikacji zawodowych, a tym samym
82
utrudniało usamodzielnienie .
Chaosowi w dokumentacji i innym wspominanym niedociągnięciom organizacyjnym miało zaradzić — jak wspomniałem — zatrudnienie opiekunki zakładowej,
co nastąpiło jesienią 1947 r. Zalecono także wprowadzenie obowiązku podpisywania przez matki zobowiązania do zabrania ze sobą dziecka lub zrzeczenia się praw
do niego, w celu ułatwienia ewentualnej adopcji. Również to rozwiązanie zostało
wprowadzone w życie. Miało ono dla przyszłości dzieci istotne znaczenie także dlatego, że DMiD w Słupsku był „instytucją znaną i szanowaną” i cieszył się zaufaniem rodziców gotowych przyjąć dziecko „za swoje”. „Żaden inny zakład nie może
77
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się pochlubić tak dużym odsetkiem dzieci umieszczonych w rodzinach. Istnieją też
wszelkie powody do przypuszczenia, że dzieci zostały umieszczone jak najlepiej” —
83
podsumowywała Manteufflowa .
Zakład cieszył się ogromną renomą również wśród samych matek. „Dom Słupski jest najbardziej znany ze wszystkich Domów Matki i Dziecka. Utrwaliła się opinia, że jest to jedyny Dom, który zachowuje pełną dyskrecję w stosunku do matek:
zjeżdżają się więc tam matki z całej Polski, kierowane przez lekarzy lub z własnej
84
inicjatywy” . Jako jedyny, „dzięki swym tradycjom”, mógł on przyjmować matki
we własnym zakresie, bez uprzedniego skierowania z Wydziału Opieki Społecznej.
Stosowana powszechnie praktyka — czyli „urzędowa technika przyjmowania matek”
— zdaniem łódzkiej badaczki stanowiła jedną z głównych przyczyn złego funkcjonowania systemu opieki nad matką i dzieckiem w Polsce. Przeciwstawiała temu właśnie
„system społeczny”, polegający na nawiązaniu pierwszego kontaktu z kobietą przez
DMiD. Było dla niej jasne, że w desperacji zgłosi się ona w pierwszej kolejności
85
do takiej właśnie placówki, a nie do urzędu . Tym bardziej więc ważna była rola
opiekunki przyzakładowej, której zadaniem powinno być przeprowadzenie wywiadu
z matką zaraz po jej przybyciu i rzetelna ocena sytuacji rodzinnej po to, aby ewentualną pomoc dostosować do indywidualnych potrzeb. Realizowała się w tym wspomniana wyżej istota podejścia Instytutu i jego pracowników do minimalizowania
roli tzw. opieki całkowitej na rzecz mediacji rodzinnych. „Bywa przecież, że pogodzenie z rodziną przy pomocy interwencji jest możliwe i że wtedy kosztowny pobyt
86
w Zakładzie może okazać się zbędny” . Kwestia ta nierozerwalnie wiązała się z konsekwentnie realizowaną przez słupski Dom zasadą maksymalnej dyskrecji, umożliwienia kobietom anonimowego porodu i pobytu z dzieckiem w placówce. Podejście
to jednak stało w sprzeczności z założeniami lansowanej przez PISS polityki społecznej wobec samotnych matek, zakładało bowiem niemożność rewindykacji nakładów
finansowych czy to od ojca dziecka, czy od rodziców, którzy porzucili swoją córkę
z powodu pozamałżeńskiej ciąży. Również zdaniem Manteufflowej w sytuacji, kiedy
możliwe było przerzucenie kosztów porodu i pobytu matki na rodzinę, każdy DMiD,
87
na wniosek opiekunki przyzakładowej, powinien taką interwencję podjąć .
Tymczasem wiele kobiet, zwłaszcza w pierwszym okresie po 1945 r., chciało
pozostać anonimowymi i tej anonimowości poszukiwało. Gotowe były przemierzyć
cały kraj, by znaleźć miejsce, które gwarantowało pożądaną dyskrecję. Dlatego też
wiele matek, które przeszły przez słupski Dom, pochodziło z odległych krańców
Polski. Z różnych źródeł musiały dowiadywać się, że właśnie tam znajdą odpowiednią dla siebie pomoc.
83
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Znalezione w łódzkiej bibliotece materiały z archiwum PISS ukazują słupską placówkę
z perspektywy jednej tylko osoby — Emilii Manteufflowej, badaczki i działaczki
społecznej. Było to spojrzenie osoby wykształconej w dziedzinie pedagogiki społecznej, a jednocześnie doświadczonej w pracy socjalnej, ale w ramach obowiązujących
systemów. Z jej raportów wyłania się wizja funkcjonującego w Słupsku Domu jako
miejsca wyjątkowego, prowadzonego przez kierowniczkę obdarzoną nieprzeciętną osobowością. Inne źródła, do których udało mi się dotrzeć, znacznie ten obraz wzbogacają,
ukazując szerszy kontekst i warunki, w jakich przyszło pracować twórcom zakładu,
oraz pozwalając wejrzeć w głębszy wymiar tej inicjatywy, również bardzo osobisty, bo
88
dostrzegalny m.in. w korespondencji kierowniczki Domu ze swoimi podopiecznymi .
Ośrodek oraz ludzie z nim związani pojawiają się także w licznych wspomnieniach
89
90
(częściowo opublikowanych ), a także w jednym dziele literackim . Ze względu na
ograniczone ramy artykułu oraz jego główny temat nie ma w nim miejsca na szczegółowy opis i obszerne cytaty ze wspomnianych źródeł, pozostaje jedynie pobieżny ogląd
działalności domu, która szczegółowo zostanie przedstawiona w innym tekście.
Należy przypomnieć, że pomysłodawcą i inicjatorem działalności słupskiego
DMiD był ks. Jan Zieja, który przyjechał do Słupska pod koniec maja 1945 r., po
kilku miesiącach spędzonych na robotach przymusowych w różnych rejonach
Rzeszy. W Niemczech zastał go koniec wojny, tam też zetknął się z przymuso91
wymi robotnicami, które w nieludzkich warunkach rodziły dzieci , oraz kobietami
masowo gwałconymi przez żołnierzy radzieckich. Doświadczenie to — obok przekonań wynikających z wiary oraz radykalnej, ewangelicznej wizji chrześcijaństwa
— mogło wpłynąć na to, że niemal od razu po przyjeździe do Słupska rozpoczął
zabiegi o powstanie miejsca, gdzie wszystkie ciężarne kobiety, które mimo niesprzyjających okoliczności zechciałyby urodzić swoje dziecko, znalazłyby taką możliwość
i zostały otoczone troskliwą opieką. Warto wspomnieć, że w tym samym mieście,
kilka tygodni przed pojawieniem się ks. Ziei, ostatni niemiecki proboszcz katolicki,
Paul Gediga, próbował bronić miejscowych kobiet przed sowietami, dając im schronienie w kościele. Z relacji świadków wynika, że na nic się to nie zdało, a sam kapłan
92
został zesłany na Wschód, gdzie w ciągu kilku tygodni zmarł z wycieńczenia .
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Szczęśliwie zachowało się Prywatne Archiwum Anieli Urbanowiczowej, obecnie w posiadaniu
jej wnuczki. Wśród materiałów znajdują się teczki z kilkuset listami od kobiet, które pragnęły znaleźć
schronienie w słupskim DMiD, a także od matek, które opuściły szczęśliwie Dom i jeszcze przez długie
lata korespondowały z jego kierowniczką, którą — jak pisały w listach — traktowały jak matkę. PAAU,
Słupsk DMD, prośby o przyjęcie; Słupsk DMD, listy od matek.
89
ZIEJA 1993; Słupsk 2015; MINKOWSKA 2017.
90
KRZYWICKA 2011.
91
Zieja opowiadał, że z jedną z takich kobiet mieszkał pod jednym dachem w baraku. ZIEJA 1993,
s. 161.
92
MACHURA 2007, s. 21.
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Ksiądz Zieja przyjechał więc do miejsca, gdzie problem był aktualny i istniała
93
paląca potrzeba działania . Stworzona przez niego placówka była pierwszą tego
rodzaju na ziemiach polskich. Pomysł jej założenia był częścią szerszego projektu,
polegającego na stworzeniu „idealnej parafii”, która poza pracą duszpasterską orga94
nizowałaby także działalność kulturalną, oświatową, społeczną i opiekuńczą . Do
jej tworzenia nowy proboszcz potrzebował zespołu sprawdzonych już współpracowników, dlatego też zwrócił się do osób, które znał jeszcze z czasów przedwojennych
(z Ośrodka dla Niewidomych w Laskach) lub okresu okupacji (działalność w konspiracji), i zaprosił je do współpracy na zachodnich kresach powojennej Polski. W grupie tej znalazły się od samego początku Gabriela Hołyńska, Krystyna Żelechowska
i Aniela Urbanowicz, a w niedługim czasie dołączyło do nich sześć kolejnych pań.
Pozostali pracownicy rekrutowali się już ze słupczan i słupczanek — dawnych
mieszkańców miasta i nowoprzybyłych osadników. Zaproszone kobiety stworzyły
zgrany zespół nieprzeciętnych osobowości, które, wnosząc we wspólną pracę swoje
życiowe doświadczenie, podejmowały różnorodne inicjatywy, nadając im wyjąt95
kowy charakter . Słupsk, a wkrótce także Orzechowo — gdzie ks. Zieja przeniósł
założony przez siebie Uniwersytet Ludowy — przyciągały wiele osobistości tam96
tego czasu . Atmosferę jaka panowała w tej wspólnocie oddała celnie w jednym
97
ze swoich opowiadań Irena Krzywicka , prywatnie przyjaciółka Anieli Urbanowicz.
Bohaterka opowiadania, Anna — która w rok po wojnie odwiedziła w Słupsku swoją
przyjaciółkę Helenę — porównała krzątające się na plebanii kobiety do „dwórek”:
Były w jakiś sposób wszystkie do siebie podobne. Wkrótce okazało się, że wszystkie są bardzo inteligentne. Doktor, profesor uniwersytetu, bibliotekarka, literatka,
kto tam wie, co jeszcze. Wszystkie stanowiły dwór, posłuszny, zapatrzony w księdza, chłonący każde jego słowo. „Skąd on nabrał w tej dziurze tyle inteligentek?”
— przemknęło przez myśl Annie98.
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BABISIAK 1946 (Dziękuję dr. hab. Marcinowi Zarembie za wskazanie tego tekstu).
MACHURA 2007, s. 15–16.
95
Więcej na temat słupskiego okresu pracy ks. Jana Ziei vide: MACHURA 2006; MACHURA
2007; MINKOWSKA 2017; Na imię mi człowiek 2017.
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W Orzechowie regularnie pojawiali się m.in. Jerzy Zawieyski, Ewa Szelburg-Zarębina, Zofia
Stryjeńska, Maria Leonia Jabłonkówna, a także prof. Stefan Świeżawski z żoną i córkami. Bywał tam
podobno również Józef Cyrankiewicz, który także odegrał swoją rolę w historii DMiD. MACHURA
2007, s. 96–97.
97
Irena Krzywicka (1899–1994) — pisarka, publicystka i tłumaczka. Jeszcze przed wojną zaangażowała się w propagowanie świadomego macierzyństwa i walkę o równe prawa kobiet. Od 1962 r. na
emigracji.
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KRZYWICKA 2011, s. 204. Jak pisze w posłowiu syn autorki, Andrzej Krzywicki, choć opowiadania zebrane w tomie są utworami literackimi, to bazują na faktach i odwołują się do prawdziwych
osób. W cytowanym tekście Anna to alter ego autorki, pierwowzorem postaci Heleny jest Aniela Urbanowicz, a ks. Pafnucego — ks. Jan Zieja.
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Fenomen DMiD w Słupsku leżał zatem przede wszystkim w osobach jego
twórców. Tajemnicą pozostaje, dlaczego ks. Zieja wybrał właśnie Anielę Urbanowicz do poprowadzenia tak ważnej dla niego placówki. W jej wspomnieniach
czytamy, że zaskoczona złożoną propozycją, nie czując się do tego przygotowana,
99
przyjęła ją bez wahania . Była to dla niej powinność moralna, ale też sposób na
poradzenie sobie ze stratą męża i córki, którzy zginęli w czasie wojny. I tak obracająca się w kręgach elity II RP żona znanego adwokata, kobieta zamożna, bywająca
na salonach i sama prowadząca dom otwarty dla ludzi kultury i sztuki, podjęła się
stworzenia i pokierowania instytucją przeznaczoną dla kobiet uważanych ówcześnie za upadłe i winne swojego nieszczęścia. Urbanowiczowa podjęła się zadania
dla niej zupełnie nowego i poprowadziła słupski DMiD we własnym stylu, tworząc
miejsce unikatowe w skali całego kraju. Dbając o estetykę, czystość i porządek,
kierowniczka pokazywała, że jej podopieczne mają prawo do mieszkania w godnych warunkach. Nie widziała w nich patologicznych jednostek, „stworów”, nad
którymi trzeba jakoś zapanować. W każdej z przyjętych matek dostrzegała przede
wszystkim człowieka, któremu należy się szacunek i wsparcie. Widziała sens w ich
edukowaniu poprzez wykłady, pogadanki, m.in. z psychologii, pedagogiki czy literatury polskiej oraz rozmaite zajęcia dodatkowe (np. gra w spektaklach teatralnych).
Starała się podnieść ich poziom kulturalny i etyczny, co jej zdaniem miało im potem
100
umożliwić lepsze funkcjonowanie poza Zakładem . W tym kontekście nie mogą
dziwić zachwyty Emilii Manteufflowej, którym dała ona wyraz w sprawozdaniu
101
z wizytacji słupskiej placówki . W zadziwiający sposób są one zbieżne z opisem
102
Domu zawartym w opowiadania Krzywickiej .
Aniela Urbanowicz przyjechała do Słupska 7 lipca 1945, a kilka dni później
została oficjalnie desygnowana na kierowniczkę mającego powstać Domu Matki

99

„Moje pierwsze «oferty» składane na jakiś rok przed powstaniem ks. Z. (zdaje się, że październik
— listopada 43 r.) odnosiły się do jakiegoś typu pracy na Uniwersytecie Ludowym. [...] W dzień wyjazdu z Ożarowa, przy pożegnalnym podwieczorku ktoś z domowników zapytał się co też ja będę robiła na
«Ziemiach Odzyskanych». Ks. Z. oznajmił wtedy, że wielkim pragnieniem jego życia jest utworzenie
domu matki i dziecka i że chciałby abym ja taki dom poprowadziła. Pierwszy raz w życiu usłyszałam
o takim projekcie, ale skojarzyło mi się to jakoś na poczekaniu z Ewą [córka AU, zmarła w obozie
w Auschwitz — JG], więc mimo braku jakiegokolwiek zżycia się z tym zagadnieniem (umiejętności
w ogóle nie posiadałam żadnych, w żadnym kierunku, ale Uniwersytety Ludowe były mi bliskie ze słyszenia, z kontaktów, z myśli i projektów od dawna) przyjęłam ów całkowicie obcy mi projekt milcząco
do wiadomości”. ADKK, KZM, Dom Matki i Dziecka — źródła, A. Urbanowicz, „Około Domu Matki
i Dziecka w Słupsku”, s. 2.
100
MINKOWSKA 2017, s. 211.
101
Sprawozdanie 1948b, s. 3.
102
„Wszystko było nieskazitelne, czyste, porządne. Ciężarne pieczołowicie obnosiły swoje wzdęte
brzuchy, matki karmiły niemowlęta, sprzątały, gotowały, prały. Przy czym nie czuło się tam żadnego
narzuconego rygoru, odbywało się to na wesoło, konflikty zdarzały się rzadko”. KRZYWICKA 2011,
s. 199.
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i Dziecka103. Władze miejskie odniosły się do inicjatywy z życzliwością, choć bez
104
deklaracji pomocy finansowej . Zarząd Miejski, na czele z burmistrzem Władysławem Fedorowiczem, na początku zainteresowany był współpracą z ks. Zieją i jego
105
ludźmi w zakresie opieki społecznej . Wspomniana Gabriela Hołyńska niemal od
106
razu zaczęła kierować Wydziałem Opieki Społecznej słupskiego Magistratu . Ku
zaskoczeniu kierownictwa okazało się także, że w Gdańskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku odpowiedzialnym za opiekę nad matkami i dziećmi pracowała
107
zaprzyjaźniona z nim osoba , a sama kierowniczka dzięki swoim prywatnym kon108
taktom przynajmniej na jakiś czas zapewniła sobie nietykalność . Wszystkie te
sprzyjające okoliczności nie uchroniły jednak Domu przed problemami, które w nie109
długim czasie miały się pojawić .
Tymczasowa siedziba zakładu mieściła się przy ul. Zamkowej 6. Dom trzeba
było w krótkim czasie urządzić, zatrudnić personel i zaplanować jego pracę. W ciągu
zaledwie miesiąca powstał dokument „Zarys organizacji instytucji opiekuńczej pn.
Dom Matki i Dziecka w Słupsku”, w którym w 14 punktach zostały ujęte zasady, na
110
jakich powinna działać placówka . Miała to być instytucja autonomiczna, o własnym statucie i osobowości prawnej, której zadaniem było otoczenie wszechstronną
opieką każdej kobiety spodziewającej się potomstwa, ale niemogącej „swego dziecka
103

Według G. Hołyńskiej Urbanowiczowa dostała nominację od Zarządu Miasta już 12 lipca 1945.
Słupsk 2015, s. 16; MACHURA 2007, s. 26.
104
AP Słupsk, MRN i ZM, Sekretariat Prezydenta Miasta. Organizacja administracji polskiej
w mieście, sygn. 89, k.15, List do ks. J. Ziei podpisany przez Burmistrza Słupska z 22 czerwca 1945.
105
AP Słupsk, MRN i ZM, Sekretariat Prezydenta Miasta. Organizacja administracji polskiej
w mieście, sygn. 89, k.15, List do ks. J. Ziei podpisany przez Burmistrza Słupska z 22 czerwca 1945.
106
AAW, Spuścizna ks. Jana Ziei, List ks. Jana Ziei do Burmistrza Słupska z 24 października 1945.
107
ADKK, KZM, Dom Matki i Dziecka — źródła, A. Urbanowicz, „Około Domu Matki i Dziecka
w Słupsku”, s. 4.
108
We wspomnieniach osób związanych ze słupską działalnością ks. Jana Ziei pojawia się postać
Józefa Cyrankiewicza, który podczas okupacji pomieszkiwał w wynajmowanych przez Anielę Urbanowicz pokojach. Ta znajomość miała potem skutkować dyskretną pomocą udzielaną DMiD i jego kierowniczce. ADKK, KZM, Dom Matki i Dziecka — źródła, „Pani Aniela Urbanowicz o stosunku Premiera Cyrankiewicza do niej i do prowadzonego przez nią Domu Matki i Dziecka w Słupsku”.
109
Związane były one m.in. z oskarżeniami o nierzetelne prowadzenie ksiąg finansowych, niegospodarność, niestaranność sprawozdawczą i zbyt dużą swobodę w podejmowaniu decyzji o przyjmowaniu matek, adopcji dzieci czy zatrudnianiu personelu. Począwszy od 1948 r., Dom był nieustannie
kontrolowany przez rozmaite organy nadzorcze (MACHURA 2007, s. 54–56). W rzeczywistości chodziło być może o zbyt religijny charakter prowadzonej instytucji, jak by nie było, publicznej. W opowiadaniu Krzywickiej Helena skarży się Annie: „To się z pewnością nie podoba władzom i dlatego
czuję się ciągle na wylocie. Długo tu miejsca nie zagrzeję [...]. Ale póki tu jestem, robię, co mogę. Nie
potrafię tych kobiet «upolityczniać». Mogę im tylko dostarczyć nieco pociechy duchowej”. KRZYWICKA 2011, s. 200.
110
ADKK, sygn. 247, k. 81, Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku, korespondencja, dokumenty różne 1945–1947, „Zarys organizacji instytucji opiekuńczej pn. Dom Matki i Dziecka w Słupsku”.
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urodzić i wychować w warunkach rodzinnych”. Do Domu miały być przyjmowane
kobiety bez względu na swój stan cywilny oraz okoliczności, w których zaszły
w ciążę — „w akcie świadomym i dobrowolnym, w nieświadomości czy w gwałcie”,
w myśl zasady, że „każdemu poczętemu życiu należy się ze strony społeczeństwa
111
szacunek, opieka i rzetelna pomoc” . Zgodnie z założeniami matka mogła przebywać w domu bez ograniczeń czasowych, „tak długo jak to będzie niezbędne dla niej
jak i dla dziecięcia”, a dziecko urodzone w nim i pozostawione przez matkę „będzie
mogło zostać pod opieką zakładu, aż do swojej pełnoletności” (planowano założenie
żłobka, przedszkola oraz internatu dla młodzieży szkolnej). Matce gwarantowano
jednak, że w każdej chwili będzie mogła swoje dziecko zabrać do siebie, co — jak
się okazało — było sprzeczne z nowym prawem rodzinnym. Dom utrzymywać miał
się z dobrowolnych ofiar wnoszonych przez pensjonariuszki, z dochodów płynących
m.in. z warsztatów pracy oraz z rozmaitych dotacji i zasiłków. Kontrolę nad nim
112
miał sprawować Gdański Urząd Wojewódzki . W ciągu kilku miesięcy okazało się
jednak, że placówka miała problemy z samofinansowaniem i konieczne okazało się
jej częściowe upaństwowienie — póki co jednak z zachowaniem pewnej autonomii
(m.in. ze wspomnianym wyżej prawem do przyjmowania podopiecznych bez skiero113
wania oraz możliwością zachowania anonimowości pensjonariuszek) .
Cała inicjatywa została szeroko rozreklamowana, gdyż — według zamysłu jej
inicjatora — zakład miał być od samego początku otwarty na cały kraj i pełnić funkcję z jednej strony placówki wzorowej, a z drugiej — centralnej dla planowanych
114
filii . Jesienią1945 r. zorganizowano swoistą akcję promocyjną, w ramach której
rozesłano specjalnie na tę okazję przygotowaną (w liczbie tysiąca egzemplarzy)
ulotkę, skierowaną do „Wszystkich Duszpasterzy, Wychowawców, Lekarzy i Położ115
nych w Polsce” . Z zachowanych dokumentów wynika, że wiadomość o powstaniu
Domu była przekazywana różnymi kanałami przy wykorzystaniu licznych prywatnych kontaktów. Wiadomo także, że listy wysłano do wszystkich biskupów, niewielu
116
z nich jednak w ogóle na tę inicjatywę zareagowało . Informacja pojawiła się rów111

ADKK, sygn. 247, k. 81, Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku, korespondencja,
dokumenty różne 1945–1947, „Zarys organizacji instytucji opiekuńczej pn. Dom Matki i Dziecka w Słupsku”.
112
Od połowy 1946 r. w związku ze zmianą granic administracyjnych był to Urząd Wojewódzki
Szczeciński.
113
ADKK, sygn. 247, k. 167, Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku, korespondencja, dokumenty różne 1945–1947, List ks. Jana Ziei do bp. Edmunda Nowickiego Administratora
Apostolskiego w Gorzowie z 31 stycznia 1946.
114
ADKK, sygn. 247, k. 167, Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku, korespondencja, dokumenty różne 1945–1947, List ks. Jana Ziei do bp. Edmunda Nowickiego Administratora
Apostolskiego w Gorzowie z 31 stycznia 1946.
115
ADKK, sygn. 247, k. 78. Ulotka datowana była na 14 września 1945.
116
AAW, Spuścizna ks. Jana Ziei, wykaz kurii biskupich, do których zostały wysłane listy w sprawie DMiD. Z odpowiedzi w archiwum zachowały się pisma od kard. A. Hlonda, bp. B. Kominka, a także biskupów sandomierskiego i łomżyńskiego.
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nież w prasie, zarówno tej dostępnej dla ogółu społeczeństwa117, jak i specjalistycz118
nej, skierowanej do lekarzy . Efektem tej akcji był napływ kobiet z całej Polski,
w pierwszej kolejności ofiar gwałtów.
Pewne światło na tę sprawę rzucić może ponownie Irena Krzywicka. W opowiadaniu jej autorstwa bohaterkę Annę zadziwiał wiek i brzydota mieszkających
w Domu matek: „Istotnie, tylko część z nich była młoda, wiele zaś podstarzałych,
119
brzydkich, bezzębnych, wyschłych albo tonących w sadle” . Dalej zastanawiała się
120
na głos: „Kto chciał spać z większością tych kobiet?” . Helena zaś wyjaśniła jej to
w następujący sposób: „Trochę jest uwiedzionych i porzuconych [...], trochę wdów,
ale większość to po prostu kobiety pogwałcone przez żołnierzy sowieckich. Co na
drodze, to nieprzyjaciel. Wiek, uroda nie mają tu żadnego znaczenia. No i my teraz
121
musimy ten orzech zgryźć . Również Anna Minkowska w swoich wspomnieniach
pisała, że w pierwszym okresie Dom dawał schronienie przeważnie zgwałconym
dziewczętom. Ona jednak zapamiętała, że wiek matek, które spotkała we wrześniu
122
1946 r., był zaskakująco niski . W spuściźnie ks. Jana Ziei zachował się list wskazujący na okoliczności towarzyszące zgłoszeniu się jednej z kobiet do słupskiego
ośrodka, który warto zacytować niemal w całości, gdyż opisana w nim historia ilustruje doświadczenie wielu z nich. W imieniu ciężarnej pisała siostra, powołując się
123
na przeczytany w „Głosie Katolickim” artykuł .
Siostra moja pracuje w Powiatowym Starostwie we Wrześni jako maszynistka
i pomaga mi w utrzymaniu matki i najmłodszej siostry (ojciec zmarł w 1941 r.). Ja
jestem nauczycielką w Publ. Szkole Powszechnej we Wrześni. W ostatnich dniach
grudnia 1945 r. siostra moja wyjechała do Poznania, skąd udała się jeszcze kilka
kilometrów pieszo. W drodze napadł ją żołnierz rosyjski, wepchnął przemocą do
auta, wywiózł do lasu i tam dokonał na niej gwałtu. Na skutek tego siostra moja jest
w ciąży. Września jest małym miasteczkiem, w którym nie dałoby się ukryć stanu
siostry, tak że opinia naszej rodziny ucierpiałaby bardzo, a życie stałoby się nieznośne, tym więcej, że nie mogłabym w dalszym ciągu pełnić we Wrześni obowiązków
nauczycielki. Warunki rodzinne zaś składają się w ten sposób, że Wrześni opuścić
nie możemy. Dlatego zwracam się do Przewielebnego Księdza z serdeczną prośbą
o łaskawe przyjęcie mojej siostry do Domu Matki i Dziecka w Słupsku124.
117

W latach 1945–1949 ukazało się wiele artykułów na temat działalności DMiD w Słupsku, m.
in. w pismach katolickich, gazetach regionalnych i ogólnopolskich, vide PAAU, Słupsk DMD, wycinki
z prasy.
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„Śląska Gazeta Lekarska”, 11 (1 listopada 1946), s. CXXXIII.
119
KRZYWICKA 2011, s. 200.
120
KRZYWICKA 2011, s. 200.
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KRZYWICKA 2011, s. 200.
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MINKOWSKA 2017, s. 27.
123
TONGWIN 1946.
124
AAW, Spuścizna ks. Jana Ziei, List adresowany do ks. Ziei z 23 kwietnia 1946 (dane osobowe
zostały zmienione).
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Dalej kobieta pisała m.in., że w miarę możliwości będzie siostrze przesyłać pieniądze na pokrycie kosztów utrzymania i prosi o rychłą odpowiedź. Pod listem wid125
nieje adnotacja z podpisem Ziei: „Od zaraz” . W tym kontekście nie dziwi decyzja
twórców Domu stawiająca na pierwszym miejscu możliwość zachowania pełnej dyskrecji względem podopiecznych. Listy z archiwum Anieli Urbanowicz tylko tę tezę
126
potwierdzają .
Jak wspomniałem wyżej, odbywało się to w sprzeczności z ówcześnie stosowaną praktyką, nakazującą kobietom zgłaszanie się do odpowiednich urzędów
w celu otrzymania skierowania do DMiD, co umożliwiało rewindykację kosztów za
pobyt i opiekę. Praktykę tę — jak już była o tym mowa — częściowo popierała także
Emilia Manteufflowa, choć w toku badań jej postawa ewoluowała. W końcowym
sprawozdaniu postulowała bowiem, by to domy same zajmowały się przyjmowaniem zgłoszeń, a kwestię ewentualnego zwolnienia z rewindykacji ze względu na
konieczność zachowania anonimowości zostawiały do indywidualnego rozpatrzenia
przez opiekunkę zakładową pracującą w danym ośrodku. Rok po przekazaniu dokumentacji z badań nad Domami Matki i Dziecka MPiOS wydał zresztą wspomniane
już wyżej zarządzenie, w którym czytamy, że „w sporadycznych przypadkach, jeżeli
tego wymaga dobro pensjonariuszek, należy nie rewindykować kosztów pobytu
w Zakładzie od rodziny, względnie od zainteresowanej gminy, lecz zaliczyć je na
rachunek Skarbu Państwa”. W piśmie tym zawarte jest także wyjaśnienie zmiany
podejścia do tego problemu: „Rewindykacja kosztów staje się często powodem, że
kobiety, które celowo dążą do miejsca zmiany zamieszkania i nie chcą wyjawiać
przed najbliższą rodziną miejsca swojego tymczasowego pobytu, rezygnują z korzy127
stania ze świadczeń Zakładu w obawie przed dochodzeniem i wywiadem” .
Trzeba więc było niespełna pięciu lat, aby instytucje państwowe doszły do tego,
co dla twórców słupskiego Domu od początku było oczywiste. W tym czasie jednak
ani Aniela Urbanowicz nie była już kierowniczką DMiD, ani ks. Jan Zieja proboszczem parafii katolickiej w Słupsku, który oboje opuścili w pierwszej połowie 1949 r.
Anna Minkowska widziała w tym przede wszystkim „kapitulację” kierownictwa
wobec toczącego się w nieunikniony sposób „walca historii”, co w tym przypadku
oznaczało m.in. radykalną zmianę nastawienia władz do instytucji o charakterze
128
religijnym . Słupski Dom działał w ramach publicznego systemu opieki i nie było
w nim miejsca na funkcjonowanie kaplicy, wizyty księży z pobliskiego Małego Seminarium Duchownego, a także obecność ks. Ziei i Anieli Urbanowicz. Minkowska
pisze, że Dom stał się polem walki pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie,
125

AAW, Spuścizna ks. Jana Ziei, List adresowany do ks. Ziei z 23 kwietnia 1946. Przy adnotacji
widniej data 30 kwietnia.
126
PAAU, Słupsk DMD, prośby o przyjęcie; Słupsk DMD, listy od matek.
127
BUŁ, APISS, korespondencja z MPiOS, marzec 1947–lipiec 1949, Pismo MPiOS z 12 lipca
1949.
128
MINKOWSKA 2017, s. 219–220.
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któremu bezpośrednio podlegał, a Zarządem Miejskim w Słupsku, roszczącym sobie
prawa do wpływu na działalność placówki. Liczne oskarżenia, intrygi i wynikające
z nich kontrole utrudniały pracę kierownictwu i ostatecznie skłoniły je do rezygna129
cji . Decyzję o jej złożeniu przyspieszyła informacja o przeniesieniu ks. Ziei do
Warszawy. Zaraz po nim z miasta wyjechała większość jego współpracowniczek.
Aniela Urbanowiczowa wróciła do rodzinnego Ożarowa, a wkrótce potem również
osiadła w Warszawie. Z licznych listów, które otrzymywała od swoich byłych podopiecznych, mogła dowiedzieć się, jak dalece zmieniło się podejście nowego kierow130
nictwa i zatrudnionego przez nie personelu do prowadzenia słupskiej placówki .
*

Działający przez cztery lata pod kierownictwem Anieli Urbanowicz i dzięki wsparciu
ks. Jana Ziei słupski DMiD stał się schronieniem dla przeszło czterystu kobiet i ich
dzieci. Z dostępnych źródeł wynika, że w swoim czasie był placówką znaną w całym
kraju. O jego fenomenie pisały nie tylko gazety katolickie, lecz także te reprezentu131
jące linię władz komunistycznych . Media obu tych nurtów podkreślały wyjątkową
na tle innych tego typu instytucji dyskrecję kierownictwa placówki w sprawach
dotyczących jej podopiecznych, a także fakt, że żadnej kobiecie nie odmawiała
ona pomocy. Dlatego mimo postulowanej rejonizacji do Słupska zjeżdżały kobiety
z odległych krańców Polski, kierowane tam przez lekarzy, działaczy społecznych
i księży, a także skłonione do tego lekturą licznych artykułów prasowych. Zjawisko
to trwało aż do połowy 1949 r. Był to jedyny dom, który miał prawo przyjmować
matki bez skierowania z urzędu, a także umożliwiał im pobyt pod fikcyjnymi personaliami, gwarantując im zachowanie anonimowości oraz tajemnicy przed rodziną
i urzędami zainteresowanymi przede wszystkim stroną finansową pobytu matki
i dziecka w placówce. Matki mogły wreszcie na pewien czas zostawić swoje dzieci
pod dobrą opieką, aby w ciągu kilku miesięcy zorganizować sobie miejsce do życia
i pracę. Praktyka ta była krytykowana z punktu widzenia pragmatyki działania opieki
społecznej, ale z listów byłych podopiecznych, nadsyłanych do Anieli Urbanowicz
jeszcze przez wiele lat po opuszczeniu przez nią Słupska, wynika, że był to dla nich
powód do dodatkowej wdzięczności. I choć przy tej okazji zdarzały się przypadki
porzucania potomstwa, wiele kobiet z czasem faktycznie zabierało je do swojego
132
zorganizowanego na nowo życia .
To właśnie z tych kilkuset zachowanych listów wyłania się obraz miejsca nadzwyczajnego, do którego zrozpaczone kobiety zwracały się najpierw z nadzieją na
zniknięcie lub czasowe ukrycie w celu przetrwania często najtrudniejszego okresu ich
129

Kierowniczka złożyła rezygnację z pełnionej funkcji w kwietniu 1949 r., a ostatecznie przestała
ją pełnić 31 lipca. PAAU, DMD Słupsk, przejęcie Domu 1949; MINKOWSKA 2017, s. 224–225.
130
PAAU, Słupsk DMD, listy od matek.
131
PAAU, Słupsk DMD, wycinki z prasy.
132
PAAU, Słupsk DMD, listy od matek.
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życia, następnie zaś, po latach, jako już usamodzielnione i szczęśliwe matki kierowały wyrazy wdzięczności do osoby, która tę nadzieję im dała, przekraczając czasem
133
prawo i działając na przekór systemowi, a w zgodzie z własną intuicją . W tym właśnie — jak się wydaje — tkwił sekret tej wyjątkowej przestrzeni, którą udało się stworzyć pierwszemu słupskiemu proboszczowi i jego warszawskiej współpracowniczce.
Czytając cytowany na początku tekst Mary Dresden Lane, można odnieść wrażenie, że opisywał on rzeczywistość właśnie słupskiego DMiD, chociaż w czasie, gdy
jego autorka odwiedzała Polskę, ośrodek ten nie istniał już w opisanej wyżej formie.
Można jednak domniemywać, że przedstawicielka IRO — wbrew formułowanym
przez siebie zastrzeżeniom — dała się jednak zwieść peerelowskiej propagandzie.
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The Mother and Child Home in Słupsk in the light of research carried out
by the Polish Institute of Social Service. An attempt to preserve the anonymity
and subjectivity of women and children in the post-war chaos
One of the consequences of the Second World War and, at the same time, one of the biggest
social problems in post-war Poland was an unprecedented number of single mothers
and children born out of wedlock.
The shaken foundations of the world, omnipresent violence, migrations, the chaos
and broken family ties accompanying them as well as a decline of values resulted in a more
lenient approach to sexuality and caused a significant rise in sexual violence, especially
towards the end of the war.
So far this topic has not been examined in any great detail, with the documents in state
archives being scattered and incomplete. Yet thanks to the documents kept in the Łódź
University Library it has become possible to reconstruct the situation of single mothers
and their children in 1947–1948 and, indirectly, also shortly after the end of the war. A team
from the Polish Institute of Social Service established at the University of Łódź carried out
a study of extramarital motherhood and the operation of Mother and Child Homes in Poland.
The picture emerging from the surviving surveys, interviews and reports is depressing —
only 2 out of the 34 existing homes met the basic standards. One of them was the Mother
and Child Home in Słupsk, the first such institution founded in Poland after 1945. Sources
indicate that it was a unique institution in Poland, attracting women from all over Poland,
women who were convinced that it was the only place guaranteeing anonymity, which they
wanted so badly. They were treated there with respect and dignity, which, as is suggested
by the Łódź study, was by no means obvious and common. The Słupsk Home owed this
reputation to its founder and its first manager.
In the article the author describes a 1947 study of Mother and Child Homes, particularly
taking into account the Mother and Child Home in Słupsk. In addition, its operation in 1945–
1949, from its founding to a change of its management, is presented in the light of other
available sources, primarily from private collections.
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Z daleka od sierocińca. Nieformalne adopcje i rodzinne domy
dziecka w systemie opieki nad dzieckiem w PRL*
Słowa klucze: sieroctwo, adopcja, rodzinne domy dziecka, historia rodziny, historia dzieciństwa, PRL
Keywords: orphans, adoption, family home groups, family history, childhood history, social
policy, People’s Republic of Poland

W 1942 r. umarła moja córka Genowefa. Stratę tą odczułam bardzo boleśnie i byłam
niepocieszoną. Mimo trosk jakie przysparzał okres okupacji bolałam nad stratą
córki. Toteż natychmiast po wyzwoleniu Oświęcimia mój mąż za namową sąsiadów zdecydował, że zabierzemy jedno z dzieci ocalałych z piekła hitlerowskiego
obozu w Brzezince. Ludność miejscowa zaraz po oswobodzeniu tego obozu szła
tam, aby zdobyć opał, czy cokolwiek z przedmiotów użytkowych, a mój syn Stanisław udał się tam aby zabrać z obozu dziecko. Nie potrafię powiedzieć, w którym
dniu wszedł do domu mój syn Stanisław niosąc dziecko mówiąc: „Masz Mamo,
abyś wreszcie przestała rozpaczać za Genią”. Dziecko było płci żeńskiej w wieku
co najwyżej 2 lat. Na nogach miało wysokie buty z cholewami koloru czerwonego, ubrana byłą w aksamitną niebieską sukienkę, czerwony sweterek i płaszczyk
1
w czarno-popielate paseczki .
Ja ich nie wybierałam. [...] Więc dali te, które w domach dziecka nie były chodliwe,
które były chore. Które się słabo rozwijały. To takie właśnie dzieci dostałam. [...]
Jankę przyprowadzono mi z Wydziału Oświaty. Matka chora na gruźlicę. Już na
wykończeniu w ostatnim stadium. Ojciec im kiedyś zmarł. A ich czworo rodzeństwa. Jak przyszła to miała 11 lat. Była zaświerzbiona strasznie. [...] Pamiętam jak
Gosia tutaj przyszła. To dziecko przeszło bardzo dużo. Była adoptowana, gdy była
maleńka. Oddali ja na służbę koło Krynicy i tam to dziecko do szkoły nie chodziło
normalnie, bo tylko widziało prace i jeszcze raz pracę. Tak było całkiem traktowane jak przedmiot, nie jak człowiek2.
* Artykuł powstał w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu UMO-2014/15G/HS3/04344 „«Wolne przestrzenie». Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między
adaptacją a eksperymentami”.
1
AM KL AUSCHWITZ, Oświadczenia, t. 12, s. 134–137, 20 września 1960.
2
Rodzina, realizacja Danuta Halladin, WFO 1971.
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Odwiedziłam rodzinę W. w dn. 27 III 1966 r. Dziewczynka ma obecnie 20 miesięcy. Przebywa w rodzinie 1 rok. Dziecko bardzo dobrze utrzymane, pogodne,
wesołe. Garnie się do rodziców, ale nie boi się również nowych twarzy. [...] Matka
podaje, że córeczka ma „uraz” na widok białego fartucha. Trzyma się wówczas kurczowo matki i nie pozwala się zbadać lekarzowi. [...] Boi się także sprzedawczyń
w sklepie, które są w białych fartuchach3.

Wszystkie powyższe świadectwa kobiet, chociaż dotyczą odmiennych realiów
historycznych, wprowadzają nas w świat prywatnej i półprywatnej pieczy nad
dziećmi osieroconymi i zaniedbanymi w powojennej Polsce. Szczególnie przysposobienie, czyli adopcja, z punktu widzenia historiografii polskiej polityki społecznej i opiekuńczej wydaje się zjawiskiem pozostającym dotychczas na marginesie
zainteresowań badawczych. Fenomen, który opiera się w dużej mierze na oddolnej
potrzebie społecznego działania, znika w cieniu gmachów domów dziecka i domów
małego dziecka wznoszonych na fali walki z wojennym i powojennym sieroctwem.
Biorąc pod uwagę dwa wymienione typy placówek wychowawczych oraz pogotowia
opiekuńcze, w powojennej Polsce pod opieką instytucjonalną pozostawało rocznie
4
od 34 (w 1980 r.) do około 50 tys. dzieci (w 1955 i 1960 r.) . Wiele z tych instytucji
doczekało się wyczerpujących opracowań monograficznych, co wzmacnia niezamierzony przekaz o monopolu placówek opiekuńczych w zakresie pomocy dzieciom
5
osieroconym w PRL . Tymczasem tylko w rodzinach zastępczych wychowywało się
rocznie średnio około 20 tys. dzieci. Ta forma opieki nad sierotami szczyt popularności przeżywała po II wojnie światowej (68 tys. dzieci w 1946 r.), a regres — w latach
siedemdziesiątych (10 600 w 1975 r.). W latach sześćdziesiątych w Polsce pojawiły
się ponadto tzw. rodzinne domy dziecka i chociaż w pierwszej dekadzie ich istnie6
nia można było je policzyć na palcach obu rąk, to w roku 1980 było ich już 112 .
Wreszcie przez cały omawiany okres w różnych formach funkcjonowało zjawisko
przysposabiania dzieci przez rodziny, czyli adopcja. Dodajmy — zarówno sformalizowana, czyli przeprowadzana w sądzie, jak i niesformalizowana, tzn. praktykowana
bez jakiegokolwiek udziału instytucji opiekuńczych i prawnych.
O ile rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka pozostawały połączone więzami materialnymi z instytucjami opieki społecznej, co ułatwiało ich kontrolę, o tyle
3

AUJ, KLOMINEK, aneks, s. 49.
Statystyki wskazują, że liczba wychowanków państwowych domów dziecka i domów małego
dziecka spadła szczególnie — bo niemal o połowę — w drugiej połowie lat siedemdziesiątych (z 31 tys.
w 373 placówkach w 1971 r. do około 17 tys. w 327 placówkach w 1982), co tłumaczy się z jednej
strony efektami niżu demokratycznego, z drugiej — rozwojem rodzinnych form opieki, vide
MACIASZKOWA 1984.
5
Vide m.in.: BACZEWSKA 2017; DOMAŃSKA 2015; DOMAŃSKA 2009; BRENK 2017;
JUŹWIK 2015; JUŹWIK 2016; KOŁAKOWSKI 2010; KOŁAKOWSKI 2012.
6
KELM 1983, s. 224, 226, tab. 13: „Zestawienie porównawcze rozwoju form opieki nad dzieckiem
w Polsce”. Pozostałe dzieci oraz młodzież do 19 roku życia trafiała do ośrodków opiekuńczo-wychowawczych lub zakładów poprawczych, ale nie były to wyłącznie sieroty naturalne czy społeczne.
4
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w przypadku przysposobienia, także sformalizowanego, brak było takich trwałych
związków. Z punktu widzenia badaczy mechanizmów opieki nad dzieckiem jest to
wyjątkowa niedogodność, którą pogłębiają dodatkowo ówczesne uwarunkowania
obyczajowe:
Wiedza o rodzinach adopcyjnych i sytuacji, jaką stwarzają dzieciom, jest dość
skąpa. Zagadnienie adopcji trudno poddaje się badaniom, gdyż osoby przysposabiające dziecko usiłują z reguły — przynajmniej w naszych warunkach społeczno-obyczajowych — zacierać fakt adopcji. [...] Ze względu na często wyrażane przez
adoptujących życzenie nieujawniania przysposobienia, trudno określić liczbę
dzieci, którym zapewniono tę formę opieki7.

Co dziesiąta matka, która korzystała z pomocy ośrodków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, posuwała się do pozorowania ciąży przed przyjęciem dziecka z placówki
lub kliniki, by zataić fakt adopcji i przedstawić je najbliższej rodzinie i znajomym
8
jako potomstwo biologiczne .
Prośba o nieujawnianie faktu adopcji to zdaniem badaczy jedna z głównych
przyczyn tego, że w przypadku Polski dysponujemy dziś jedynie przybliżonymi
danymi statystycznymi w tym zakresie. Na podstawie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości liczbę przysposobień szacowano na około 3 tys. rocznie, co zasadniczo
nie ulegało znaczącym wahaniom.
Adopcja jako praktyka społeczna wzbudzała i nadal wzbudza niemałe kontrowersje. Zwykle jest postrzegana jako zbiór charakterystycznych dla danej kultury
i czasu historycznego praktyk społecznych, prawnych, politycznych i ekonomicznych, które służą przeniesieniu dziecka z jednej rodziny do drugiej, a przeniesienie
to może odbywać się zarówno wewnątrz danej grupy krewniaczej, jak i poza jej
granice. Czasami przeniesienie następuje między grupami społecznymi zróżni9
cowanymi pod względem klasowym, etnicznym, narodowym i religijnym . Praktyki te w szczególnych okolicznościach mogą nabierać wyjątkowego znaczenia.
Adopcja może być wykorzystywana przez władze do regulacji płodności w ramach
jednej grupy narodowej i przyczyniać się do realizacji projektów o charakterze
eugenicznym czy wręcz rasistowskim, a także, w równym stopniu, do promowania nietypowych dla danej społeczności form rodzinnych. Historycy wskazują na
możliwość odnalezienia w praktykach adopcyjnych symptomów handlu ludźmi
i niewolnictwa, ale zwykle głównym celem przyświecającym promowaniu i praktykowaniu adopcji była i jest z jednej strony altruistyczna potrzeba pomocy dzieciom pozbawionym dostatecznej opieki rodziny, z drugiej — wsparcia związków
zmagających się z bezdzietnością.

7
8
9

RACZKOWSKA 1983, s. 107.
Liczby te rosły w grupie matek adoptujących dzieci najmłodsze, vide AUJ, KLOMINEK, s. 26.
HOMANS 2018, s. 1–2.
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Artykuł ten ma na celu analizę działań wykraczających poza scentralizowany
system opieki nad sierotami w PRL, którego symbolem stał się pod koniec interesującej nas epoki przepełniony dom dziecka. Mowa będzie o dwóch odmiennych,
charakterystycznych dla różnych okresów istnienia Polski ludowej zjawiskach, które
znajdowały się na pograniczu dominujących wówczas zinstytucjonalizowanych
praktyk opiekuńczych. Przysposobienia nieformalne na wsi to przykład zjawisk
wymykających się niemal zupełnie systemowej kontroli państwa oraz odbiegających
od promowanych wówczas jako nowoczesne wzorców wychowawczych. Drugi fenomen to rodzinne domy dziecka, czyli hybryda rodziny i placówki opiekuńczej, która
miała stanowić lekarstwo na problem przepełnienia domów dziecka w dobie późnej
Polski ludowej. Ramę interpretacyjną stanowić będzie pojęcie „pograniczności”,
które pozwala zwrócić uwagę na nieoczywisty związek wymienionych, najczęściej
oddolnych praktyk społecznych z centralnym systemem zarządzania opieką w Polsce. Określenie analizowanych działań jako funkcjonujących na pograniczu systemu
wydaje się w tym przypadku bardziej adekwatne niż stosowanie w stosunku do nich
pojęć „przestrzeni wolności”, „przestrzeni niezależności” czy „przestrzeni opieki
10
alternatywnej” . Przy czym pogranicze byłoby tu miejscem spotkania i możliwego
przenikania się różnych, niekompatybilnych w stosunku do siebie wzorców kultu11
rowych i instytucjonalnych . W ten sposób przesuwam akcent z tego co centralne,
na to co pozornie marginalne, ale przede wszystkim pokazuję faktyczną złożoność
świata, który na pierwszy rzut oka wydaje się monolitem, unikając kontrastowania
„świata systemu/świata kontroli” i „świata wolności”. W tym kontekście pograniczność może być również interpretowana wprost, jako doświadczenie jednostki, która
nie zawsze świadomie internalizuje niekompatybilne wzorce kulturowe. W skali
mikro interesuje mnie przede wszystkim poczucie sprawczości poszczególnych
aktorów historycznych uczestniczących w analizowanych praktykach: rodziców,
dzieci, a wreszcie — ekspertów.
Wiele charakterystycznych dla powojennego czterdziestopięciolecia praktyk,
które można zakwalifikować jako formalne lub nieformalne przysposobienie, jest
dla nas dzisiaj źródłowo nieuchwytnych lub dowiadujemy się o nich jedynie pośrednio. Nawet gdy na skutek powolnej transformacji — rozpoczętej na szerszą skalę
u progu lat sześćdziesiątych — adopcja ulegała stopniowej instytucjonalizacji, nadal
wymykała się centralnemu sterowaniu ze względu na swój szczególny charakter zjawiska tabuizowanego, mogącego budzić niepokój, zawstydzenie i lęk.
Problem ten związany był także ze społecznym czy też oddolnym (chociaż nadal
eksperckim) charakterem inicjatyw na rzecz społecznej kontroli nad adopcją. Szczególną rolę odegrały tu Ośrodki Adopcyjne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które,
bazując na autorytecie posiadanej wiedzy eksperckiej, stopniowo stawały się — obok
10

Jak wykażę, „samodzielne” działania dotyczące dzieci nadal podlegają kontroli i negocjacji np. na
poziomie lokalnym jako jeden z akceptowanych sposobów radzenia sobie z problemami społecznymi.
11
WOJAKOWSKI 2013, s. 420.
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sądów i placówek opiekuńczych — główną instancją decydującą, kto ma prawo do
przysposobienia i bycia przysposobionym. Ostateczny przełom przyniosły lata siedemdziesiąte. Reprezentująca to środowisko Wanda Klominek, zasłużona pedagożka
i założycielka Ośrodka Adopcyjnego-Opiekuńczego przy krakowskim oddziale TDP,
pisała wówczas:
pośrednictwo i pomoc organizacji społecznej jaką jest TDP w przygotowaniu adopcji zaczyna wypierać stopniowo stosowane poprzednio praktyki indywidualnych
starań każdej rodziny o dziecko i wędrówki od jednego domu dziecka do drugiego,
od szpitala do szpitala oraz korzystanie z pomocy przygodnych pośredników
w poszukiwaniu „sieroty” do adopcji, które w niektórych przypadkach sprowadzały się wręcz do handlu ludźmi. Organizowanie ośrodków adopcyjnych położyło
w dużej mierze kres takim praktykom12.

Charakteryzując podejrzane praktyki, miała ona na myśli działania pozainstytucjonalne, których celem było nawiązanie — za pośrednictwem istniejących sieci
społecznych — relacji między matką adopcyjną i matką biologiczną. Omijano w ten
sposób oficjalnie zalecaną ścieżkę administracyjną, która powinna wieść przez zakłady
opieki nad dzieckiem, a od lat sześćdziesiątych także przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Według okólnika Ministerstwa Zdrowia z 7 grudnia 1950 (nr 84/50) zgłoszenia od kandydatów na rodziców adopcyjnych dzieci najmłodszych (do trzech lat)
i kontaktowanie ich z prawnym przedstawicielem dziecka należały do kierowników
domów małego dziecka oraz domów matki i dziecka. Kierownik miał każdorazowo
zawiadamiać o wnioskodawcach (a szczególnie ich pochodzeniu społecznym) Woje13
wódzką Poradnię Ochrony Macierzyństwa i Zdrowia Dziecka . Poradnia miała
obowiązek przeprowadzić wywiad z kandydatami i wydać opinię, czy ewentualne
przysposobienie odpowiada dobru dziecka. Zygmunt Ziembiński, znakomity socjolog
prawa, który w latach 1953–1954 zbadał prawie 800 spraw o przysposobienie w całej
Polsce, w 1956 r. jednoznacznie orzekł, że zalecenia te pozostawały w znacznej mierze fikcją, a sędzia niemal nigdy nie dysponował stosowną opinią poradni. Ponadto
kolejka oczekujących była tak długa, a dzieci zakwalifikowanych do adopcji tak mało,
że zainteresowani woleli szukać swojej szansy na własną rękę:
Trzeba tu zwrócić uwagę, że kontakty pragnących przysposobić dziecko i pragnących je oddać są w większości przypadków adopcji zupełnie przypadkowe (dzienniki nie przyjmują obecnie ogłoszeń osób oferujących oddanie lub przysposobienie
14
dziecka ). Dla zilustrowania, jak dalece rządzi tu ślepy traf, można by przytoczyć

12

AUJ, KLOMINEK, s. 5.
ZIEMBIŃSKI 1956, s.106–107.
14
„Adoptuję dziewczynkę 10-letnią, z dobrego domu, małżeństwo bezdzietne, ewentualnie dziedziczenie, zgłoszenia z fotografią”; „Oddam za swoją dziewczynkę trzymiesięczną, niechrzczoną, w dobre
ręce”; „sierotę, chłopczyka w dobre ręce, rocznego, zdrowego” — to przykłady ogłoszeń zamieszczanych w krakowskiej prasie codziennej w 1945 i 1946 r., vide KLICH-KLUCZEWSKA 2005, s. 96.
13
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przypadki, w których przybrana matka o okazji przysposobienia dziecka dowiedziała się u fryzjera albo z rozmowy w pociągu. W pewnym przypadku droga do
przysposobienia miała swój początek w momencie, w którym późniejsza przysposabiająca przeszkodziła matce wrzucić niemowlę do rzeki. W innym przypadku
przysposabiający był pierwszą osobą, która znalazła dziecko porzucone na schodach. Spotkano się z relacją o przysposobieniu dziecka oddanego na przystanku
tramwajowym na chwilkę do potrzymania (znana sztuczka ułatwiająca porzucenie
dziecka w sposób zapewniający bezkarność)15.

Najczęściej jednak między matką biologiczną a przyszłymi rodzicami pośredniczyły pielęgniarki i położne. Chociaż Ziembiński nie potępiał tej praktyki, to jednak
przytoczył przykład prowincjonalnej położnej, dla której pomoc zdesperowanym
matkom stała się źródłem stałego dodatkowego zarobku: „Praktyka jej objęła kilkadziesiąt dzieci i rozwijałaby się zapewne dalej, gdyby nie to, że owa położna wystawiała też od ręki kobietom biorącym niemowlę zaświadczenia o urodzeniu przez nie
16
dziecka, co się wkrótce wykryło” .
Z wyliczeń badacza wynikało, że w połowie lat pięćdziesiątych spotkanie
matki biologicznej i rodziców przysposabiających odbywało się w trzech czwartych
przypadków nieoficjalnymi drogami — strony znały się wcześniej lub poznały za
pośrednictwem osób trzecich, w tym pracowników służby zdrowia. Przeprowadzając wywiady w różnych miejscach, prawnik zaobserwował także ciekawą praktykę
podróżowania osób zainteresowanych adopcją dziecka po kraju. W Krakowie spotkał „reflektantów” z Bydgoszczy, a w Poznaniu rozmawiał z rodzicami, którym
ostatecznie poszczęściło się w zakładzie opieki pod Warszawą. Bez wątpienia pielgrzymki te były m.in. efektem potrzeby zatarcia śladów adopcji.
Jeszcze ostrzej wypowiadano się przeciwko adopcjom nieformalnym. Dzięki
emocjonalnej debacie toczonej w latach sześćdziesiątych, w której sporą rolę odegrali dziennikarze jako obserwatorzy spraw sądowych, możemy dziś dostrzec urywki
przekazów dotyczących działań społecznych, które pozostawały zasadniczo poza
państwowym systemem opieki społecznej czy oświaty. Jednym z najciekawszych
tego typu zjawisk byli wiejscy dochowańcy.
„CHCIELI MIEĆ DZIECI TO WZIĘLI”
Kupić nie można, ale można dawać za darmo. Gospodarz ogląda... wybiera. Ten
będzie dobry do pasienia. Pojechać z gospodarzem? — pyta pani — Na wsi są
krówki, koniki... Tu gospodarz przywiózł dla ciebie kiełbaski — jedz.

15
16

ZIEMBIŃSKI 1956, s. 106.
ZIEMBIŃSKI 1956, s. 105.
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Formalności urzędowe zostawiono na później i tego samego dnia chłopiec
zobaczył po raz pierwszy izbę, gdzie przez 10 następnych lat miało stać jego wyrko.
Zobaczył ludzi, którzy mieli go wziąć „za swojego”17.

Wstrząsający reportaż sądowy Komu sierotę?, opublikowany w połowie lat
sześćdziesiątych na łamach „Gazety Krakowskiej”, opowiadał o dramatycznych
losach chłopca, który został przygarnięty przed dwoje nieprzygotowanych do roli
rodziców starszych mieszkańców wsi. Zgodę na jego przysposobienie mieli wyrazić zarówno dyrektor domu dziecka, jak i Miejska Rada Narodowa. Autor reportażu
za jednym zamachem poddał krytyce zarówno niezainteresowane losem chłopca
instytucje państwowe, nieprzystające do nowoczesnych norm społecznych praktyki
rodzicielskie, jak i archaiczne wyobrażenia na temat roli i praw dziecka. Bohater
dokumentu miał zostać pozbawiony prawa do nauki i zabawy i przez dziesięć lat
zmuszany do ciężkiej pracy na gospodarstwie. Gospodarze byli „niechlujni” i „starzy”, a on sam musiał mieszkać w warunkach urągających zwykłej przyzwoitości.
Podobny, chociaż nie identyczny wątek — jak to określano — „wiejskiego niewolnictwa” pojawił się w tym samym czasie m.in. w reportażu znanej krakowskiej
dziennikarki Anny Strońskiej, która równie emocjonalnie opisała historię Anny Borczyk z Kleszczowej oraz historię niepełnosprawnych intelektualnie „pracowników
domowych”, nad którymi opiekę przejął w spadku po ojcu jeden z niepołomickich
gospodarzy:
Andrzej Czuma zamieszkały przy ulicy Kolejowej nr 42 otrzymał w spadku od
ojca zabudowania i 4,58 ha ziemi. Zostało też dwoje pracowników domowych
na jego dożywotnim utrzymaniu, a są to Bronisława Nadel, licząca lat około 70,
która pracuje w tym gospodarstwie od dziecka, i syn jej Wojciech Nadel, lat około
40, niemowa, niedorozwinięty umysłowo. Wykonują oni oboje najcięższą pracę,
są gorzej traktowani przez swego gospodarza od bydląt, bici, poniewierani w nieludzki sposób. Są głodni, bardzo licho odziani wszy ich jedzą, a nie wolno się im
do nikogo poskarżyć18.

W obu reportażach — opartych, co istotne, na toczących się wówczas sprawach sądowych — skontrastowano samotność, niewinność i bezradność podopiecznych z bezwzględnością oraz prymitywizmem przybranych opiekunów. Te
perswazyjne i jednoznacznie piętnujące „złą rzeczywistość” przekazy w równym
stopniu ujawniają dominujące wówczas w kulturze miejskiej wyobrażenie o akceptowanych formach pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziny, co — pośrednio — uchylają drzwi do świata praktyk, który w żaden sposób nie przystawał do
ówczesnego kanonu ideologicznego ani wyobrażeniowego urbanizującego się polskiego społeczeństwa. Abstrahując od tragicznych konsekwencji opisanych przysposobień, w przypadku obu artykułów mamy do czynienia z próbą przybliżenia
17
18

MAGDOŃ 1965, s. 5.
STROŃSKA 1965, s. 15–30.
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opinii publicznej zapomnianej, odrębnej czy wręcz równoległej rzeczywistości społecznej. Rzeczywistości ściśle związanej z tradycyjnymi formami własności wiejskiej oraz funkcjonowaniem wiejskiej rodziny. Bronisława Nadel, o której pisze
Strońska, trafiła do Czumów mając osiem lat, a więc na początku XX w. Wiemy też,
że za swoją pracę nie otrzymywała wynagrodzenia, w zamian jednak starzy Czumowie obiecali jej zapisać kawałek ziemi na starość, ale „zeszło jakoś i nie zapi19
sali” . Anna Borczyk, druga z pokrzywdzonych kobiet, „odkryta” przez Strońską
w 1953 r., pracowała „za życie”, ale jej dokumenty nadal były na przechowaniu
u rodziców w sąsiedniej wsi. Oba wymienione przypadki można uznać za typowe.
Mniej typowy był wspomniany wyżej przypadek chłopca przywiezionego na wieś
z placówki opiekuńczej. Mieszkańcy wsi poszukujący dziecka „na wychowanie”
w ten sposób stanowili rzadkość.
Odkrywanie żywotności zjawiska nieformalnych adopcji dzieci na polskiej
wsi w latach sześćdziesiątych nie było domeną wyłącznie społecznie zaangażowanych dziennikarzy. Pytanie o los wiejskich sierot — kierując się potrzebą rozwiązania zagadki nikłej liczby formalnych adopcji dzieci na polskiej wsi — stawiali
m.in. prawnicy (w kontekście pytań o społeczną akceptację obowiązujących norm
prawnych i stosunku do pracy nieletnich), socjolodzy i etnolodzy (w kontekście badań
20
nad rodziną i wychowaniem), a wreszcie wszyscy wyżej wymienieni eksperci .
W tym samym mniej więcej czasie, gdy małopolskie gazety donosiły o wynaturzeniach nieformalnych przysposobień na wsi, młody socjolog Włodzimierz Wincławski podjął decyzję o zatrudnieniu się w szkole w małej podhalańskiej wsi Ciche
Górne. Pełniąc funkcję kierownika placówki, prowadził badania do swojej pracy
21
doktorskiej poświęconej losom wiejskich dzieci . W zapiskach z badań terenowych
z 1966 r. bez szczególnego zdziwienia pisał:
Spotykamy się z dość częstym zjawiskiem adopcji dzieci (około 10 w naszej
szkole). Adoptują dzieci bezdzietne małżeństwa od małżeństw wielodzietnych,
oraz samotni dziadkowie prowadzący pełne gospodarstwo i będący jeszcze w pełni
sił fizycznych. Okazuje się, że w większości nie kierują się względami uczuciowymi, lecz potrzebami — dziecko jako członek załogi roboczej. Dowodem tego
jest rozmowa z dziadkiem Krystyny [...] (ucz. 4 kl):
„— Panie Kier[owniku] Przypilnujcie Kryśkę, bo się nic w doma nie uczy.
— Dobrze, nagadam jej i powiem, że to wstyd, że musi się dziadek na nią
skarżyć.
— O nie niech Pon nie mówi, że jo tu był bo by se poszła do matki, a tero
wiosna i trza nam posługiwać”.

19

STROŃSKA 1965, s. 18.
Wśród zbadanych przed Andrzeja Stelmachowskiego w 1951 r. spraw adopcyjnych zaledwie
18,1% dotyczyło rodzin wiejskich, vide STELMACHOWSKI 1957, s. 242.
21
Efektem badań był doktorat wydany w formie książkowej w 1971 r., vide WINCŁAWSKI 1971.
20
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Matka w/w z kolei mówiła mi, że córka za dużo pracuje u dziadków, ale oni jej
nie mogą zabrać bo jest ciężko w domu / należy tu nadmienić że ojciec ma słabość
do Bachusa22.

Podobne, chociaż znacznie późniejsze i zapośredniczone świadectwa możemy
odnaleźć w przekazach informatorów, które zachowały się w badaniach etnograficznych prowadzonych na innych terenach wiejskich:
Zdarzały się wypadki — wspominał w 1986 roku 56-letni mieszkaniec podprzemyskiej wsi — przyjmowania obcego dziecka za swoje, rodzice jak bez dzieci byli
a chcieli mieć dzieci to wzięli, i jak wzięli to musieli się nim opiekować i nie robić
krzywdy, majątek potem zapisać na to wzięte dziecko, a się zdarzyło że takie dzieci
biły potem rodziców, jak były nieudane dzieci to się mogło zdarzyć. Brali takie
dzieci od obcych, od rodzin wielodzietnych i za parę złotych, albo też za darmo dał,
jak sam nie mógł wykarmić23.

W badaniach etnograficznych częściej jednak odnajdziemy znaczenie i oceny
samego zjawiska społecznego niż wskazanie na konkretny czas jego występowania
i intensywność. Zapiski Wincławskiego nie tylko bezpośrednio wskazują na historyczny konkret, lecz także — dzięki szczegółowym danym na temat licznych i bardzo obciążających codziennych obowiązków wszystkich nieletnich mieszkańców
wioski — łagodzą obraz bezwzględnego wykorzystywania przybranych wychowanków do prac w gospodarstwie.
Wincławski używał w swoich notatkach pojęcia adopcji, które było jednak
w tym czasie zastrzeżone raczej dla przysposobień formalnych. Zdecydowane bardziej adekwatnym wydaje się w tym przypadku stosowanie tradycyjnego, używanego w środowisku wiejskim słowa „dochowaniec” lub „wychowaniec”, które dużo
lepiej oddaje specyfikę tego osadzonego głęboko w wiejskiej tradycji zjawiska. Tym
właśnie pojęciem w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych posługiwali się także
prawnicy, sędziowie i adwokaci, rozpatrując problem przysposobienia nie tylko podczas wspomnianych wyżej spraw sądowych, lecz także w opracowaniach poświęconych prawu rodzinnemu.
Przyjmowanie do rodzin dochowańców, czyli dzieci, które w zamian za pomoc
w gospodarstwie zyskiwały prawo do jego dziedziczenia, miało bardzo długą tradycję, a siły zwyczaju dowodziło prawne usankcjonowanie tego zjawiska w Galicji,
do czego doszło jeszcze w XIX w. w postaci artykułu 186 austriackiego kodeksu
cywilnego. Fenomen ten nie mieścił się jednak w ramach nowocześnie rozumianego
przysposobienia, datowanego w Polsce od przyjęcia w 1939 r. ustawy o ułatwieniu

22

AMTZ, sygn. AR/NO/7, Notatka z 5. V. 1966.
ODiIE IEiAK UJ, AMT, sygn. 8143 (1986 r.), przemyskie, świadek ur. 1931; podobne vide ibidem, sygn. 8111 (1986 r.), krośnieńskie, świadek P.K., 1986 r.: „Jeżeli była porządna rodzina to przyjęli
takie dziecko, a wiedzieli że się plątało samo to tym bardziej”.
23
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przysposobienia małoletnich, której niepodważalną motywacją było dobro dziecka24.
Tymczasem dochowańcy już wówczas kojarzeni byli przede wszystkim z potrzebami ekonomicznymi wiejskiego gospodarstwa, a ich los wiązany był z zapisanym
25
w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych kodeksach wyzyskiem dzieci .
Zbytnim uproszczeniem byłoby, gdybyśmy powiedzieli, że dobro dziecka nie
odgrywało żadnej roli a na plan pierwszy wysuwały się egoistyczne interesy przyjmujących dziecko. — pisał w 1956 r. o dochowańcach Andrzej Stelmachowski
— Niemniej jednak można przyjąć jako rzecz pewną, że interes dziecka nie był
tu wyłącznym. Przyjmujący dziecko zazwyczaj liczyli na pomoc z jego strony
w gospodarstwie rolnym i nawet jeżeli przyjmowali dziecko wtedy, gdy było ono
jeszcze małe, mieli oni ten właśnie moment na widoku26.

Zjawisko to, już w okresie międzywojennym interpretowane w kategoriach
obyczajowego przeżytku, nijak nie pasowało do świata „socjalistycznych stosunków
rodzinnych”. Ponadto relacja dochowańca z przybraną rodziną funkcjonowała poza
prawem, ponieważ w PRL brakowało jakichkolwiek norm regulujących prawa i obo27
wiązki obu jej stron . Stelmachowski przyznawał także nieco bezradnie, że nie zna
żadnych wiarygodnych danych statystycznych, które ułatwiłyby oszacowanie liczby
takich osób oraz jednoznaczne stwierdzenie, czy zjawisko to wygasa czy ma się
nadal dobrze. „W każdym razie — pisał — w chwili obecnej problem wychowańców
28
istnieje i dotyczy stosunkowo dużej grupy mieszkańców wsi” .
Najgłębiej w pozornie niedostępny, rozproszony świat dochowańców wszedł
Władysław Patulski, później wieloletni sędzia Sądu Najwyższego, w latach sześćdziesiątych młody prawnik asystujący przy rozprawach poświęconych nieuregulowanym sprawom majątkowym na wsi. Postanowił on sprawdzić u źródła, jak
wygląda sytuacja nieformalnych przysposobień. W 1965 i 1966 r., przygotowując
24

Piotr Fiedorczyk podkreśla, że ustawa poza zasadą dobra dziecka wprowadzała inne bardzo nowatorskie rozwiązania, takie jak zmienianie nazwiska przysposobionego oraz sądowa kontrola nad procesem przysposobienia, vide FIEDORCZYK 2016, s. 311. Ustawa z 13 lipca 1939 utrzymywała jednak
ograniczenia adopcyjne związane z wyznaniem i stanem cywilnym osób adoptujących, vide WALASZEK 1966, s. 33.
25
Jako przykład podawano Pruskie Prawo Krajowe z 1794 r., gdzie zapisano, że wychowaniec po
ukończeniu 14. roku życia musi pracować za darmo na rzecz swoich wychowawców przez tyle lat,
przez ile był wcześniej utrzymywany. Podobną wymowę miały mieć dziewiętnastowieczne ustawy dodatkowe do kodeksu cywilnego austriackiego, np. dekret z 1813 r., według którego wychowawcy podrzutków mogli wykorzystywać dzieci do pracy do 22 roku ich życia, vide STELMACHOWSKI 1957,
s. 240.
26
STELMACHOWSKI 1957, s. 238, 253–254. Podkreślając konieczność rozwiązania problemu
wychowańców (dochowańców) w Polsce, autor powoływał się na doświadczenia ZSRR, gdzie
ze względu na znaczną liczbę niesformalizowanych przysposobień wprowadzono prawo nakazujące
alimentację dzieci przyjętych na wychowanie.
27
AUJ, PATULSKI, s. 1–2.
28
STELMACHOWSKI 1957, s. 242.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Z DALEKA OD SIEROCIŃCA. NIEFORMALNE ADOPCJE I RODZINNE DOMY DZIECKA

833

pracę doktorską, wybrał się w okolice Bochni. Sam pochodził z położonego kilkadziesiąt kilometrów dalej Radłowa i można domyślać się, że z dochowańcami
zetknął się już w rodzinnej miejscowości. Dzięki jego drobiazgowej rozprawie, opartej na analizie trzech gromad wchodzących w skład powiatu bocheńskiego (Bogucice, Lipnica Murowana i Trzciana), mamy dziś wyjątkową możliwość przyjrzenia
się z bliska praktykom społecznym marginalizowanym w dyskursie publicznym,
a nawet uznanym za wymierające, oraz odnalezienia specyfiki świata materialnego
i świata wartości dochowańców i ich opiekunów. Peregrynacje Patulskiego po ponad
stu małopolskich wsiach przyczyniły się do radykalnej zmiany jego osobistych
poglądów na temat wiejskiej społeczności. Wyniki badań terenowych tak skrajnie
różniły się od wyników analiz spraw sądowych, że ostatecznie Patulski doświadczył
swoistej badawczej iluminacji:
Badania środowiskowe, w szczególności bezpośrednie rozmowy z dochowańcami
i gospodarującymi oraz z działaczami terenowymi pozwoliły mi inaczej spojrzeć na
instytucje dochowańców i zmienić zdanie w przedmiocie społecznego zapotrzebowania na nią. Poprzednio, na podstawie praktyki sądowej, byłem raczej uprzedzony
do celowości jej istnienia, uważając ją za szkodliwy relikt poprzedniej formacji,
umożliwiający wyzysk osób małoletnich, niedorozwiniętych i w ogóle niezaradnych. Łączyło się to oczywiście z dziesiątkami rozpoznanych przeze mnie spraw
z powództw dochowańców, które podobnie jak i szereg innych spraw sądowych
były zjawiskiem patologicznym, przedstawiającym życie ludzie w nieco skrzywionym zwierciadle29.

Z dzisiejszego punktu widzenia nieopublikowana praca Patulskiego ma wyjątkową siłę dekryminalizacji wiejskich praktyk przysposabiania dzieci, nawet jeżeli
przyjmiemy, że badacz nieco bezkrytycznie zawierzył swoim rozmówcom.
Patulski był zdeterminowany, by dowiedzieć się jak wielu dochowańców żyje
na polskiej wsi i dlaczego młodzi ludzie wciąż godzą się „przyjmować obowiązki
«dochowańca» i pozostawać nim przez długie lata, skoro od Wyzwolenia istnieją
możliwości znalezienia odpowiedniej pracy w gospodarce uspołecznionej, względ30
nie kształcenia się na koszt Państwa w różnego rodzaju szkołach” . Najpierw zebrał
dokumentację 101 spraw sądowych dotyczących dochowańców, które toczyły się
przed sądem powiatowym w Bochni, a następnie przygotował kwestionariusz i na
tej podstawie przeprowadził wywiady ze 130 opiekunami społecznymi, działaczami
i urzędnikami wiejskimi. Wreszcie, bazując na zgromadzonych podczas rozmów
informacjach, stworzył listę 280 dochowańców wiodących — jak się później okazało — w miarę spokojny żywot w 131 wsiach powiatu bocheńskiego oraz listę
480 byłych dochowańców, którzy w 82% otrzymali od swoich przybranych rodziców (gospodarzy) obiecane przydziały ziemi. Już sama ta liczba zadziwiła Patul29
30

AUJ, PATULSKI, s. 12.
AUJ, PATULSKI, s. 3.
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skiego, bo oznaczała to, że w każdej wiosce był przynajmniej jeden dochowaniec,
a w jednej z nich zdarzyło mu się rozmawiać nawet z czterema. I żaden nie odmówił
mu wywiadu.
W odwiedzanych wsiach prawnik zauważył cały szereg nieskodyfikowanych
quasi-adopcyjnych praktyk społecznych. Ściśle pojmowani dochowańcy, czyli osoby
przyjęte jako małoletnie w charakterze domownika w zamian za pracę i — obowiązkowo — z obietnicą otrzymania w przyszłości gospodarstwa lub jego części,
funkcjonowały obok sierot wychowywanych w wiejskiej rodzinie przypadkowo
oraz dorosłych przyjętych „na służbę” i zżytych z pracodawcami. Specyficzną grupę
„dochowańców na życie” tworzyły „osoby ograniczone na umyśle, chore psychicznie, kaleki, niedorozwinięte fizycznie, które przyjmowane są niejako z łaski przez
gospodarujących i w zamian za niezbyt wydajną pracę otrzymują tylko wyżywienie,
31
odzież i mieszkanie” . To właśnie z grupy przysposobionych chorych wywodzili się
zwykle bohaterowie dramatycznych reportaży zamieszczanych w prasie.
Chociaż forma językowa terminu dochowaniec sugeruje, że na wychowanie
przyjmowano głównie chłopców, to w praktyce większość stanowiły dziewczęta
(w badanej grupie — 63%). Gdy Patulski odwiedzał wioski, skierowano go do
40 dzieci, które nie miały jeszcze trzynastu lat, w tym aż 25, które liczyły mniej
niż siedem. Ponadto odwiedził 88 nastolatków i 97 osób w sile wieku, czyli między
19 a 60 rokiem życia. Chociaż spodziewał się znaleźć raczej starszych dochowańców obu płci (powyżej 61 lat), to w bocheńskich wioskach było ich tylko 30. Proste
wyliczenia wskazywały na to, że ponad 50% osób zostało przyjętych na wychowanie w latach 1951–1965 (w tym stosunkowo liczna grupa w drugiej połowie lat
pięćdziesiątych), a tylko 38% — przed II wojną światową, co w żaden sposób nie
odpowiadało tezie o naturalnym zanikaniu zjawiska. Biorąc pod uwagę istnienie
w Polsce 3,5 mln indywidualnych gospodarstw rolnych (faktycznie było ich niecałe
3 mln), Patulski po wymianie korespondencji z sędziami i adwokatami z całej Polski
oszacował liczbę dochowańców na oscylującą między kilkunastoma a 30 tys., przy
uwzględnieniu tylko gospodarstw z województwa krakowskiego oraz województw
o podobnej strukturze rolnej, czyli kieleckiego, lubelskiego i rzeszowskiego. Szczególnie ciekawy wydał mu się fakt, że na terenie powiatu od 15 lat nie malała liczba
przyjęć na wychowanie, chociaż jednocześnie odsetek ludności rolniczej spadł w tym
32
czasie zarówno w skali powiatu, jak i całego kraju o około 15% .
Chociaż to konflikt wartości rządził wówczas debatą publiczną na temat nieformalnych adopcji, trudno odnaleźć podobne napięcia na poziomie zapisanych w źródłach doświadczeń codzienności. Nie oznacza to oczywiście, że takowych w ogóle
nie było. W przypadku Patulskiego, który w swoich wywiadach kwestionariuszowych skoncentrował się przede wszystkim na rekonstrukcji społecznych wyobrażeń norm prawnych, indywidualne rozczarowania i wewnętrzne rodzinne konflikty
31
32

AUJ, PATULSKI, s. 6.
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mogły bardzo łatwo umknąć uwadze. Konflikt, wbrew założeniom badacza, niekoniecznie musiał bowiem dotyczyć relacji między przysposobionym a gospodarzem.
Jako wyjaśnienie przyczyn rozpadu systemu wiejskich przysposobień, do czego
doszło w okresie późnego socjalizmu, można odczytywać jedno z podhalańskich
wspomnień, które gromadził dla swoich celów badawczych Wincławski. Urodzona
tuż po wojnie w Witowie Stefania Kołtaś, od 1969 r. kierowniczka szkoły w Cichym,
pisała w swoim pamiętniku następująco:
W klasie VI i VII marzyłam, żeby pójść dalej się uczyć. Tu napotkałam na trudności
z strony rodziców. Chcieli mnie oddać na gospodarstwo wujka, wujek chciał mnie
wziąć na chowanicę dając mi 5 ha ziemi. Ja nie chciałam się zgodzić twierdząc, że
w szkole dostanę stypendium i chcę się uczyć. Mówiłam, że jak skończę szkołę,
wtedy wrócę na gospodarstwo. Sąsiedzi jednak razem z rodzicami często dyskutowali, że na gospodarstwie byłoby mi dobrze i rodzice nie musieliby dawać na mnie
pieniędzy Przez cały rok (okres VII klasy) pomagałam wujkowi w gospodarce.
Rano doiłam krowy odnosiłam mleko do mleczarni i szłam do szkoły. Po powrocie
ze szkoły szłam pracować w pole, potem obsługiwałam wokół krów, sprzątałam
u niego w domu, wieczorem zabierałam się do odrabiania lekcji. Pomimo tylu zajęć
z klasy VII miałam świadectwo bardzo dobre i nagrodę33.

Coraz silniejsze napięcia międzypokoleniowe, których istnienia dowodzi choćby
powyższa zapiska, mogły działać osłabiająco na zwyczaj „oddawania na wychowanie”,
jednak przez pierwsze powojenne dwudziestopięciolecie wciąż istniały ważne czynniki,
które sprzyjały umacnianiu trwałości tradycyjnych praktyk przysposabiania dzieci. Do
takich należał przede wszystkim spadek liczby mieszkańców wsi, a co za tym idzie —
liczby członków rodziny, którzy mogli pomagać w często pozbawionych urządzeń technicznych małych gospodarstwach. To też powodowało, że nieformalne przysposobienia
na wsi trudno porównywać z kojarzoną z miastem adopcją. Przysposabianie wiejskiego
dziecka na dochowańca odgrywało w obrębie wspólnoty wiejskiej znacznie bardziej
złożoną rolę społeczną. Ponadto nie było ono obciążone tabu, które niezmiennie ciążyło
nad adopcją. O przeniesieniu dziecka z rodziny do rodziny wiedzieli siłą rzeczy wszyscy mieszkańcy wsi, w obrębie której dokonywało się przysposobienie. Zwykle dzieci
te trafiały (lub były oddawane) do bliskich lub dalszych krewnych, powinowatych lub
ewentualnie obcych, ale z tej samej wioski. Sporadycznie przyjmowano dzieci, których
nie znano, czyli mieszkające dotychczas w innej wsi albo w placówce wychowaw34
czej . Obie strony załatwiały w ten sposób interesy rodzinne. Starsi krewniacy, często schorowani i bezdzietni czy opuszczeni przez własne potomstwo, zyskiwali pomoc
w gospodarstwie i gwarancję przejęcia ziemi po ich śmierci. Świetną ilustracją takiego
rozumienia przysposobienia może być rozmowa z gospodarującą samotnie na ośmiu
morgach góralką z Brzeżan, zanotowana przez Włodzimierza Wincławskiego:

33
34

AMTZ, sygn. AR/NO/7, s. 4 (k. 244).
AUJ, PATULSKI, s. 47, 54.
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— Jak radzi sobie Pani bez chłopa [?]
— Na razi trudni, ale wzinam córkę [sąsiadów], która ma 17 lat, ii wszystko przepiszę, una się ożeni i będzie w gazdowce chłop35.

Zamożniejsi, często także bezdzietni krewni gwarantowali dziecku zaopatrzenie
na przyszłość, którego ubodzy rodzice nie mogli mu zapewnić. W ten sam sposób
rozwiązywano problem pełnych sierot oraz dzieci pozamałżeńskich. Zdarzało się,
że po śmierci obojga rodziców ich dzieci od razu trafiały na wychowanie do różnych gospodarzy. Rozmowy Patulskiego z opiekunami socjalnymi i lokalnymi działaczami nie wskazują, by widzieli oni w takiej praktyce jakąkolwiek sprzeczność
z polityką społeczną państwa. Być może należy doszukiwać się tutaj daleko idących
konsekwencji ograniczonych jeszcze wówczas działań z zakresu polityki społecznej,
skierowanych do rolników indywidualnych.
Odrębność wiejskich quasi-adopcyjnych praktyk społecznych oznaczała w istocie funkcjonowanie poza centralnie sterowanym systemem opieki nad dzieckiem
i literą prawa rodzinnego. Chociaż w żadnym wypadku nie należy wykluczać ingerencji władz lokalnych oraz przedstawicieli systemu opiekuńczego i oświatowego
w mechanizmy samodzielnych przysposobień, to analizowane źródła nie wskazują
na ich szczególnie aktywną rolę. Z drugiej strony członkowie Gminnych Rad Narodowych, sołtysi czy wiejscy nauczyciele, o księżach nie wspominając, byli prawdopodobnie bardzo dobrze poinformowani o gęstej sieci wzajemnych zależności
rodzinnych na wsi, w które wpleceni byli dochowańcy. Nie bez przyczyny Patulski wyrażał wdzięczność wobec władz lokalnych, które pomogły mu stosunkowo
szybko zgromadzić niezbędne dane o prawdopodobnie wszystkich przysposobieniach na interesującym go terenie.
Swoistość przysposobień wiejskich zasadzała się na szczególnym systemie wartości, w którym czołową rolę odgrywały wspólnota wiejska i gospodarstwo. Także
sam system pojęciowy coraz mniej przystawał do dominującego nowoczesnego —
w tym przypadku przede wszystkim zbiurokratyzowanego — świata, rządzącego się
już wówczas sformalizowanym podziałem na sieroty naturalne, sieroty społeczne,
rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, domy dziecka etc. Dochowaniec mógł być
sierotą lub półsierotą, ale nie musiał. Wiejskie dziecko oddane sąsiadom na wychowanie z powodu ciasnoty lub biedy mogłoby zostać skategoryzowane jako sierota
społeczna, ale nie wydaje się, by było to pojęcie ściśle oddające relacje między
dzieckiem a jego nową i starą rodziną.
„OSOBLIWY DOM RODZINNY”

W 1971 r. Danuta Halladin, ceniona polska dokumentalistka, zrealizowała w małej
wielkopolskiej wsi film Rodzina — jedno z najlepszych dokonań w jej dorobku. Hal35

AMTZ, sygn. AR/NO/7, k. 53.
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ladin udało się stworzyć poruszający obraz rodziny Helaków, którzy zdecydowali się
przyjąć na wychowanie gromadkę doświadczonych przez życie sierot. Siłą rzeczy
jednak akcja filmu znacznie odbiegała od realiów życia w rodzinnym domu dziecka.
Jak pisała Helena Helak w jednej z relacji ze swojego domu — który prowadziła jako
matka zastępcza od 1958, a jako dyrektor rodzinnego domu dziecka od 1968 r. — jej
wychowankowie uciekali, regularnie moczyli łóżko, a jeden z chłopców stanowił
zagrożenie dla pozostałych dzieci i „wymagał bardzo czujnej opieki”. Wspomniana
w filmie Gosia była ofiarą molestowania seksualnego („stała się obiektem napastliwości gospodarza”) i na jakiekolwiek odruchy przygarnięcia czy przytulenia reago36
wała płaczem .
Pojedyncze kameralne domy dziecka podobne do domu Heleny Helak zaczęto
powoływać do życia w dwa lata po nastaniu odwilży. Oznaczało to symboliczny
niemal odwrót od promowania monopolu państwowych domów dziecka, które od
1950 r. dominowały jako narzędzie radzenia sobie ze skutkami wojennego sieroctwa
w Polsce i jako takie były podporządkowane inżynierii społecznej epoki stalinow37
skiej . Chociaż w praktyce rzeczywistego monopolu nigdy nie osiągnięto, to po roku
1956 zaczęto gwałtownie poszukiwać innych metod radzenia sobie z „problemem”,
który coraz rzadziej miał twarz sieroty wojennej, a coraz części dziecka porzuconego lub zaniedbanego („sieroty socjalne”). Na temat rodzinnych domów dziecka
już przed 1989 r. przeprowadzono sporo badań, na których opierano następnie opra38
cowania naukowe i popularyzatorskie . Wydaje się wręcz, że było ich nieproporcjo39
nalnie dużo w stosunku do liczby samych placówek .
Rodzinne domy dziecka miały łączyć zalety placówki opiekuńczej (profesjonalna opieka, gwarancje finansowe, możliwość kontroli) z zaletami rodziny (silne
i trwałe związki emocjonalne). Definicje dowodzą liminalnego charakter instytucji,
która po pierwsze nie jest do końca ani wspólnotą rodzinną, ani sformalizowaną pla40
cówką opiekuńczą . Podkreślano także, że liczba wychowanków, która nie powinna
była przekraczać dziesięciu (w praktyce w rodzinnych domach dziecka często przebywało piętnaścioro lub szesnaścioro wychowanków) upodabniała taką wspólnotę
do rodziny wielodzietnej. Najistotniejszą i raczej — jak sugerują źródła — niepodważalną regułą było prowadzenie domu przez małżeństwa, „które wychowują dzieci

36

HELAK, HELAK 1976, s. 43.
Cf.: HENSCHEL 2016a; HENSCHEL 2016b; JAROSZ 1998.
38
Vide m.in.: Materiały z konferencji 1986; SAFJAN 1983; POPŁAWSKA 1985, KELM 1976;
MISIORNY- FITZ 1977.
39
MACIASZKOWA 1984, s. 308.
40
„Przepisy prawne uznają wprawdzie rodzinny dom dziecka za placówkę opiekuńczo-wychowawczą, ale jest to jednak placówka szczególnego rodzaju. Ma ona na celu zapewnienie wychowankom
warunków opieki i wychowania zbliżonych do istniejących w naturalnej rodzinie wielodzietnej, jej
funkcją podstawową jest stworzenie dziecku rodzinnej atmosfery życia w domu, zapewnienie dzieciom
trwałości więzi emocjonalnych i stabilizacji życia” (SAFJAN 1983, s. 62–63).
37

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

838

BARBARA KLICH-KLUCZEWSKA

na wzorach życia rodzinnego. [...] W wielu placówkach rolę matek pełnią nauczy41
cielki, a ich mężowie, pracując w zakładach pracy, pełnią rolę ojców .
Nie do końca jasna jest odpowiedź na pytanie, kto do takich placówek trafiał. Niektórzy podkreślali, że kierowano tam przede wszystkim rodzeństwa, które
trudno było umieścić wspólnie w rodzinach zastępczych. Ustawa z 1976 r. mówiła
z kolei o „zapewnieniu właściwej opieki wychowawczej dzieciom pozbawionym
opieki rodzicielskiej, a wymagającym zindywidualizowanych form i metod pracy
wychowawczej”. W praktyce do rodzinnych domów kierowano często dzieci „trudne
w prowadzeniu” i szczególnie zaniedbane. Rodzinny dom dziecka przypominał więc
nieco rodzinę zastępczą. To co jednak odróżniało obie formy opieki to status opiekuna, który w tym pierwszym przypadku podpisywał umowę o pracę i stawał się
profesjonalnym pracownikiem ze wszystkimi tego konsekwencjami — np. otrzymywał stałe wynagrodzenie według zasad obowiązujących w państwowym domu
dziecka, prawo do urlopu, emerytury etc. Apelowano jednak, by profesjonalizacja
nie była eksponowana i nie przysłaniała „istoty rzeczy, ponieważ chodzi przecież
o coś więcej niż wykonywanie zawodu, ale o stworzenie jak najbardziej autentycz42
nego domu” . Od połowy lat siedemdziesiątych wymagano ponadto od kandydatów
na opiekunów średniego wykształcenia pedagogicznego.
To co wydaje się szczególnie ciekawe z perspektywy historii rodziny i historii płci to fakt, że rodzinny dom dziecka miał też realizować osadzony w tradycji
model rodziny wielodzietnej, który miał się nijak do promowanych w PRL wzorców
partnerstwa. Zwykle „dyrektorem” czy inaczej — głównym „prowadzącym” dom
była matka. Był to więc model relacji rodzinnej, w której matka zajmuje się dziećmi
i wspólnym gospodarstwem, a ojciec — jak to określił Marek Safjan — „normalnie” pracuje poza domem. Przyjęta formuła przypominać miała „warunki istniejące
w prawidłowo funkcjonującej rodzinie wielodzietnej”. Tradycyjny podział ról był
dla tej formy sprawowania opieki bardzo charakterystyczny i być może dlatego cie43
szyła się ona tak wielkim poparciem opinii publicznej .
Wielu autorów doszukiwało się w rodzinnych domach dziecka kontynuacji
przedwojennych, a nawet dziewiętnastowiecznych polskich tradycji walki z sieroctwem. W tym kontekście przywoływano przede wszystkim nazwisko Kazimierza
Jeżewskiego, który w 1907 r. założył Towarzystwo Gniazd Sierocych (w jego ramach
dzieci oddawano do rodzin wiejskich), a następnie — wioski kościuszkowskie44.
41

MACIASZKOWA 1984, s. 308.
SAFJAN 1983, s. 63.
43
Tzw. wioski dziecięce, o które walczono od połowy lat siedemdziesiątych (pierwsza powstała
ostatecznie w Biłgoraju w 1983 r.), nazywane czasem wioskami rodzinnych domów dziecka, nigdy nie
doczekały się tak entuzjastycznych recenzji. Krytycy zarzucali tej formie izolację dzieci od społeczeństwa („sytuację sztuczną, która podkreśla odrębność dzieci osieroconych”) oraz powierzanie pieczy nad
poszczególnymi „rodzinkami” samotnym matkom.
44
W szczególnych przypadkach rodzinom w ciągu dwóch lat od przyjęcia dziecka przysługiwało
prawo zwrotu do Towarzystwa w celu umieszczenia go w innej rodzinie, a Towarzystwo miało przydzie42
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Pomysły Jeżewskiego były jednak mocno osadzone w szerszym, dziewiętnastowiecznym dyskursie o sieroctwie, m.in. w kontekście wspólnej pracy na roli jako nowoczesnej wówczas formy przywracania społeczeństwu dzieci zagrożonych demoralizacją.
W ramach pomysłu wiosek dziecięcych zakładał on życie „wspólnoty sierocej” w grupie rodzin, ale jednak w izolacji (odrębne, izolowane wioski), gdy podstawową zasadą
funkcjonowania rodzinnego domu dziecka było wtopienie się „sztucznej” rodziny
w tzw. normalne życie społeczne. Prawdopodobnie więc wzorów dla poodwilżowych
rodzinnych domów dziecka należy szukać gdzie indziej. Frank Henschel wspomina
o alternatywnych rodzinnych formach opieki w przypadku Czechosłowacji, gdzie —
podobnie jak w całym bloku — szczególną popularnością cieszył się model wiosek
45
dziecięcych . Podobne do polskich rodzinnych domów dziecka instytucje powsta46
wały zaś od 1948 r. w Wielkiej Brytanii pod nazwą family group homes .
W brytyjskich domach opiekę nad dziećmi sprawowali wujkowie i ciocie (auntie, uncle/housmasters, housemothers), starając się stworzyć dzieciom
47
rodzinną atmosferę (substitute family care) . Można by zatem podjąć próbę wpisania polskiego poodwilżowego zwrotu ku rodzinnym domom dziecka w szerszy
trend antyinstytucjonalny (przeciwny tradycyjnym sierocińcom jako instytucjom
totalnym). Późniejsze losy rodzinnych domów dziecka w Wielkiej Brytanii były
jednak zupełnie inne niż placówek polskich. Kryzys adopcyjny lat siedemdziesiątych pośrednio zainicjował tam budowę bardziej złożonego systemu, w ramach
którego zakładano, że dziecko opuszczone wymaga nie tylko rodzinnego ciepła,
lecz także profesjonalnej pomocy psychologów i psychiatrów. Do tego doszły także
dyskusje o prawach pracowniczych wychowawców, dopuszczalnych godzinach
ich pracy, prawie do wypoczynku etc. Rodzinny dom dziecka rozsadzał ramy brytyjskiego kodeksu pracy. Należy też wspomnieć o żądaniach rozszerzenia kontroli
ze względu na coraz szerszą dyskusję wokół problemu znęcania się nad dziećmi
i molestowania seksualnego.
W drugiej połowie lat pięćdziesiątych mówiło się otwarcie o tym, że rodzinny
dom dziecka to idée fix Zofii Dembińskiej, polonistki, ówczesnej wiceminister
oświaty ds. opieki nad dzieckiem, znanej także jako współtwórczyni „Czytelnika”
i czasopisma „Przyjaciółka”. Przez wiele lat Dembińska była także aktywistką
lić na zwolnione miejsce nowego wychowanka, vide SKRZYDŁO-TEFELSKA 1980, s. 53. Co ciekawe
ideę wiosek kościuszkowskich wcielono w życie dopiero po II wojnie światowej, realizacja odbiegała
jednak od założeń Jeżewskiego o rodzinnej opiece nad dziećmi, vide ALBAŃSKI 1984, s. 429.
45
W 1968 r. w Czechosłowacji powołano Towarzystwo Przyjaciół Wioski Dziecięcej, w ramach którego wychowanie miało odbywać się na zasadach „socjalistycznego humanizmu”, vide MATĚJČEK 1973.
46
W jednym z leksykonów pracy społecznej można przeczytać, że rodzinne domy dziecka to:
„a small children’s home run by a married couple with assistance during their days off and holidays.
Developed in Sheffield in the 1890s as an alternative to cottage homes, they were not widely adopted
in England until the 1950s when they were developed as an alternative to the shortage of foster parents.
They have also been developed in Poland” (Glossary 2006).
47
SMITH 2009, s. 19–34.
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Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które później stało się organem założycielskim
wielu domów rodzinnych:
W latach 1955–1957 Ministerstwo Oświaty, wobec ogromnego naporu potrzeb społecznych w zakresie opieki nad dzieckiem, rozpoczęło — nie bez nacisku ze strony
opinii społecznej, zwłaszcza prasy — badania nad możliwością rozszerzenia form
opieki nad dzieckiem i porządkowania istniejących. Sięgnięto do zapomnianych,
niesłusznie, doświadczeń własnych, zwłaszcza w zakresie opieki otwartej, jak też
do doświadczeń innych krajów, tak socjalistycznych jak kapitalistycznych. Orędownikiem tworzenia nowych form i podejmowania eksperymentów była wiceminister Zofia Dembińska, która w czasie swych licznych podróży za granicę
interesowała się żywo sposobami rozwiązywania przez poszczególne kraje potrzeb
opiekuńczo-wychowawczych48.

Być może Dembińska zetknęła się z rozwiązaniami brytyjskimi podczas jednej
z sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale nie ma co do tego pewności. Nie
budzi jednak wątpliwości, że pomysł stworzenia pierwszych rodzinnych domów
49
dziecka nie był ruchem oddolnym i — jak dowodzą fabularyzowane wspomnie50
nia Grzegorza Dowlasza , wówczas pracownika Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego — pierwsze informacje o eksperymentalnym domu dziecka docierały
głównie do wychowawców z istniejących placówek i to w trybie nakazowo-rozdzielczym, tzn. każda placówka opiekuńczo-wychowawcza miała oddelegować
jednego pracownika do stworzenia rodzinnego domu dziecka: „Zastanówcie się
jeszcze, nasze polecenie utrzymuję w mocy. Wy macie jeden taki domek założyć,
a drugi — pozostałe domy [dziecka] w województwie. Człowieka macie znaleźć.
Spośród tak wielu przodujących wychowawców, jakich macie u siebie, można
51
zawsze kogoś znaleźć” .
Inną drogą informacje o możliwości założenia rodzinnego domu dziecka dotarły
52
do Stanisława Zaparta . Jako pedagog czytywał on „Głos Nauczycielski”, a było to
jedno z dwóch czasopism, w którym wczesną wiosną 1957 r. zamieszczono artykuł
o „rodzinkach”.
Zainteresowałem się tą wiadomością. — pisał Zapart — Kiedyś, będąc jeszcze młodym pedagogiem i pracując jako wychowawca w internacie przeczytałem wielce
zajmującą książkę Kazimierza Jeżewskiego pt. „Wioski sieroce”. Długo myślałem
nad tą, jakże ciekawą, ideą. Akurat tak się stało, że codziennie przechodziłem koło
Państwowego Domu Dziecka w Świdwinie. Szczególnie uderzało mnie, iż dzieci
48

KELM 1959, s.17.
TELKA 1996, s. 50. Lucyna Telka szczegółowo charakteryzuje transformację prawa regulującego powstawanie i funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka w Polsce.
50
Grzegorz Dowlasz i Stanisław Zapart byli twórcami dwóch pierwszych rodzinnych domów
dziecka w Polsce.
51
DOWLASZ 1965, s. 23.
52
KELM 1959, s. 17–18.
49
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tam przebywające były zwykle smutne. I nawet podczas zabaw brakowało im dziecięcej, niczym nie skrępowanej spontaniczności. [...] Zastanawiałem się, co można
zrobić, aby przywrócić zabrany im uśmiech dzieciństwa. Potem był „Głos Nauczycielski” i ... postanowienie53.

Helena Helak, bohaterka filmu Halladin, wspominała z kolei:
W 1954 roku w jednym z czasopism przeczytaliśmy informację o domu rodzinnym
prowadzonym przez słynną śpiewaczkę Józefinę Becker. Napisałam list do Paryża;
wyraziłam swój szacunek dla artystki i swoją solidarność w jej trosce o pozbawione
opieki obce dzieci. Otrzymałam od śpiewaczki odpowiedź, że cieszy się, iż jej idea
spotyka się w naszym kraju z uznaniem54.

O rodzinnym domu dziecka Dowlaszów także dowiedziała się z prasy.
Ostatecznie zaniechano odgórnego wyznaczania osób do tworzenia nowych placówek, a nieliczne powstałe były dziełem ludzi, którzy zgłosili akces z własnej woli,
chociaż nie bez zachęty ze strony np. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Tworzenie rodzinnych domów dziecka bezpośrednio było więc efektem konkretnej, centralnie sterowanej polityki władz oświatowych, pośrednio zaś — tłoku
w państwowych placówkach i powszechniej krytyki ich niewydolności. Otwarcie
się na „prywatną inicjatywę” potencjalnych rodziców było wymuszone przede
wszystkim złą sytuacją sektora opieki, ale również wspomnianym zwrotem antyinstytucjonalnym w opiece nad sierotami w Polsce i na świecie. A jednak istniał grunt
w postaci silnej motywacji osób, które chciały tego typu domy zakładać. Szczególnie
w pierwszym, pionierskim okresie byli to pojedynczy pedagodzy, poszukujący własnej, stosunkowo niezależnej ścieżki w scentralizowanym systemie oświaty i opieki.
Często byli oni ogromnie rozczarowani istniejącym systemem opieki i poddawali go
55
otwartej krytyce .
Szczególnie jednak ciekawym elementem funkcjonwania w Polsce modelu
rodzinnego domu dziecka było zainteresowanie i przychylność opinii publicznej
oraz żywe zainteresowanie nim mediów. Prasa lokalna i centralna, kronika filmowa,
a także poszczególni twórcy więcej niż chętnie i stosunkowo często dokumentowali
doświadczenia ludzi prowadzących placówki oraz ich wychowanków. Wywiady
z rodzicami i zdjęcia rozbawionych dzieci przynosiły nadzieję na skuteczną walkę
z wciąż pogarszającym się wizerunkiem domu dziecka.

53

ZAPART, ZAPART 1976.
HELAK, HELAK 1976, s. 41.
55
Grzegorz Dowlasz tak pisał o domu dziecka, w którym pracował jako wychowawca: „Znów jadalnia. Siadł przy końcu jednego ze stołów. Dyżurny przyniósł talerz zupy i dwa kawałki chleba. [...]
rzadka lura pachniała wodą a nie mlekiem. Wyłapał kilka nitek makaronu. Z trudem przełykał, siląc się
na dobry humor wobec dzieci. A w myśli dzielił ilość zakupionego mleka przez trzysta, w przybliżeniu... Zupa wydała mu się jeszcze bardziej podejrzana” (DOWLASZ 1965, s. 15).
54
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Zarówno w przypadku niesformalizowanych przysposobień na wsi, jak i instytucji
rodzinnych domów dziecka mamy do czynienia z bardzo wyraźnym przenikaniem się
skrajnie odmiennych wzorców kulturowych, a więc pogranicznością, co implikuje niejednoznaczność klasyfikacji i ocen. Chociaż z punktu widzenia genezy oraz społecznego odbioru oba te zjawiska wydają się nieporównywalne, to były one moim zdaniem
ważnym elementem systemu opieki, stanowiąc punkt odniesienia dla dominujących
wzorców. W przypadku dochowańców pograniczność zasadzała się na starciu nowoczesności, określanej przez prawa dziecka, w tym przede wszystkim prawo do nauki
i osobistego rozwoju, z wartościami tradycyjnymi, na czele z potrzebami wspólnoty
wiejskiej. Rodzinne domy dziecka to z kolei przykład przenikania się nowoczesności
rozumianej w kategoriach profesjonalizacji i biurokratyzacji doby późnego socjalizmu
z pozornie mu obcym, tradycyjnym wyobrażeniem idealnej, wielodzietnej rodziny.
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Far from Children’s Home. Informal Adoptions and Family Group Homes
in the Child Care system in the People’s Republic of Poland
The article aims to analyze social practices that go beyond the centralized system of care for
orphans in the postwar Poland symbolized by an overcrowded children’s home of the late
communist era. I will focuse on two different phenomena, specific for two different periods
of the People’s Republic of Poland, which are on the borderline of the institutionalized caring
practices prevailing at that time. Informal adoption (so–called dochowańcy) in the countryside
is an example of phenomena that eludes almost completely the systematic control of the state
and deviates from those promoted then as modern educational models. The second phenomenon
are the family group homes (rodzinne domy dziecka), the hybrid of the family and institutional
care facilities, which were supposed to be a cure for psychological and pedagogical problems
related to the child’s long-term stay in a care institutions. The interpretive framework will
be the concept of borderline, which allows to draw attention to the unobvious relationship
of the above-mentioned bottom-up social practices with the central care management system
in Poland. Despite different genesis, both phenomena constitute an important borderline
of the care system and a permanent reference point for dominant patterns. In the first case,
the borderline is based on the clash of modernity determined by the rights of the child
(including, above all, the right to education and personal development) with traditional values
and needs of the rural community. Family homes are in turn an example of the interpenetration
of modernity understood in terms of professionalization and bureaucratization of the late
communist period with a traditional image of the ideal large family.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

E

N

K

L

A

W

Y

MATTHIAS BARELKOWSKI
Universität Siegen

Hobby bez granic? Rzecz o krótkofalarstwie w Polsce
w latach 1925–1990*
Słowa klucze: radioamatorstwo, technika, XX wiek, Polska, hobby, społeczeństwo
Keywords: amateur radio, technology, 20th century, Poland, hobby, society
Nadejdzie kiedyś dzień, kiedy nas już nie będzie i kiedy miedziane druty oraz kable
z gutaperki będą już tylko spoczywać w muzeach. Człowiek, który zechce porozmawiać z przyjacielem i nie będzie wiedział, gdzie ów się znajduje, zawoła wówczas
elektrycznym głosem: „Gdzie jesteś?” Usłyszeć go zdoła jedynie ktoś obdarzony odpowiednio nastrojonym elektrycznym uchem. Odpowie wtedy: „Jestem na dole kopalni
koło Newcastle”. „Lecę nad szczytami Andów”. „Płynę przez Ocean Spokojny”. Być
może nie odpowie mu żaden głos. Będzie to oznaczało, że przyjaciel nie żyje1.
KRÓTKOFALARSTWO — ŹRÓDŁA, POJĘCIA I ROZWÓJ W POLSCE DO 1945 R.

Wypowiadając w 1896 r. powyższe słowa, William E. Ayrton nie miał raczej na
myśli późniejszego ruchu krótkofalarskiego. Mimo to w proroczy sposób opisał
początki komunikacji radiowej, której formę stanowi również krótkofalarstwo.
W niniejszym artykule po zwięzłym wprowadzeniu terminologicznym i wyjaśnieniu
podstaw technicznych przedstawiony zostanie rozwój tego hobby w PRL. Nie sposób go oczywiście zrozumieć bez uprzedniego omówienia narodzin krótkofalarstwa
w środowisku entuzjastów radia na świecie i jego genezy w międzywojennej Polsce.
W centrum uwagi znajdzie się przy tym przede wszystkim praktycznie nieustanny
* Artykuł powstał w ramach finansowanego przez Deutsche Forschungsgemeinschaft projektu „«Wolne przestrzenie». Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między adaptacją a eksperymentami” / „Rooms for Maneuver in State Socialism: Between Adaptation and Experiment” (ROOMS, KR 3510/2–1),
realizowanego na Uniwersytecie w Siegen. Grant wspierany w ramach programu „Beethoven”, realizowanego przez DFG i Narodowe Centrum Nauki w celu propagowania niemiecko-polskiej współpracy
naukowej.
1
William Edward Ayrton (1847–1908), 1896, cyt. za: MÜLLER-FISCHER 1958, bez paginacji.
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konflikt pomiędzy państwem narodowym roszczącym sobie pretensje do nadzoru
i kontroli a pasjonatami komunikacji radiowej, będącej ze swej natury indywidualnym i ponadgranicznym hobby, z niezależnymi, międzynarodowymi strukturami
organizacyjnymi. Kwestionariusz badawczy obejmuje w szczególności następujące
pytania: w jakich punktach można zaobserwować wspólnotę celów organów państwowych i krótkofalowców? Na jakim tle dochodziło między nimi do konfliktu
interesów? Jak zorganizowany był polski ruch krótkofalarski i w jakich okolicznościach przystąpił do Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (dalej: IARU)?
Badania nad tym zagadnieniem utrudnia fragmentaryczność i rozproszenie
źródeł. Ponieważ z okresu międzywojennego zachowało się niewiele dokumentów,
opierałem się na skromnej literaturze przedmiotu oraz publikacjach dostępnych
2
w Internecie . Znajdujące się w Bydgoszczy archiwum Polskiego Związku Krótkofalowców (dalej: PZK) z okresu po 1945 r. było do niedawna niezinwentaryzowane,
a obecnie jest digitalizowane we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, toteż korzystałem przede wszystkim z analogicznych zasobów Instytutu
Pamięci Narodowej. Ma to podwójną zaletę, gdyż z jednej strony środowisko radioamatorów poddane było w PRL ścisłemu nadzorowi, z drugiej zaś PZK jako stowarzyszenie wyższej użyteczności od 1963 r. podlegało częściowo Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych, w którego strukturach organizacyjnych od 1956 r. znajdowała się
również Służba Bezpieczeństwa. Z tego względu w IPN przechowywane są zarówno
akta dotyczące samego PZK (protokoły, sprawozdania, statystyki, korespondencja
3
itp.), jak i obszerna dokumentacja jego inwigilacji . Wykorzystałem ponadto nieliczne akta zachowane w Archiwum Państwowym w Szczecinie, informacje uzyskane od poszczególnych polskich krótkofalowców, a także różne zdigitalizowane
dokumenty i publikacje udostępnione przede wszystkim na portalach Old Timers
Club PZK, czasopisma „Świat Radio” oraz Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia
4
Organizacji Radioamatorskich (OPOR) .
By zrozumieć tę dość niecodzienną pasję, zacząć należy od wyjaśnienia kilku
pojęć. Krótkofalarstwo jest hobby technicznym, polegającym na nawiązywaniu
komunikacji bezprzewodowej na wyznaczonych pasmach częstotliwości (falach
krótkich, ultrakrótkich itp.) za pomocą różnych rodzajów emisji (telegrafu, radiotelefonii, teleksu itp.). Zajmujące się nim osoby muszą przestrzegać ustanowionych
przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny przepisów regulujących służbę
radiokomunikacyjną, a także złożyć stosowny egzamin państwowy. Po jego zdaniu
otrzymują od właściwego urzędu telekomunikacyjnego w swoim kraju znak wywoławczy. Składa się on z prefiksu oznaczającego przynależność państwową (dla Pol-

2

CIEPIELOWSKI 2004; CIEPIELOWSKI, CZLIJANC 2008; RYBKA, WYPORSKI, ZIEMBICKI 1970.
3
Istotne akta dotyczące powojennej historii PZK zostały przejrzane w IPN w Poznaniu.
4
http://spotc.pzk.org.pl/; http://www.swiatradio.com.pl/virtual/; http://www.opor.org.pl/opor.html.
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ski jest to obecnie przede wszystkim SP), cyfry określającej region oraz kombinacji
liter umożliwiającej jednoznaczną identyfikację radiostacji.
O ile w komunikacji międzynarodowej przyjął się angielski termin „Amateur
Radio Operator”, o tyle w języku polskim pasjonaci amatorskiej łączności radiowej
nazywani są krótkofalowcami, natomiast osoby interesujące się radiotechniką i konstruujące aparaty radiowe określa się mianem radioamatorów. Przed II wojną światową pojęć tych często używano jednak zamiennie. Do dziś prowadzi to niekiedy
do pewnego zamieszania terminologicznego, gdyż nie wszyscy amatorzy nadają na
falach krótkich, toteż trudno ich nazwać krótkofalowcami.
W celu potwierdzenia nawiązania łączności radiowej wysyłane są tzw. karty
QSL, które mają często atrakcyjną formę graficzną i zawierają oprócz znaku wywoławczego operatora oraz lokalizacji stacji także znak wywoławczy korespondenta,
dokładne dane dotyczące czasu, częstotliwości, rodzaju emisji oraz jakości połączenia. Przed epoką Internetu karty te przesyłano niemal wyłącznie za pośrednictwem
biur QSL istniejących przy narodowych organizacjach radioamatorskich. Karty QSL
odgrywają wreszcie kluczową rolę w tym hobby czy też sporcie, ponieważ tylko za
ich pomocą można potwierdzić nawiązanie łączności radiowej, co z kolei stanowi
5
warunek uzyskania dyplomów krótkofalarskich .
Pierwsze uwieńczone sukcesem próby nawiązania łączności radiowej przeprowadzili na przełomie XIX i XX w. przede wszystkim Guglielmo Marconi i Aleksandr
Popow. Udało im się wówczas przesłać krótkie wiadomości za pomocą alfabetu
Morse’a. Punktem zwrotnym, który zapoczątkował podział na różne służby radiokomunikacyjne, okazała się paradoksalnie katastrofa, którą było zatonięcie Titanica
w kwietniu 1912 r. Na pokładzie statku znajdowali się wprawdzie radiotelegrafiści,
ale brak przepisów regulujących komunikację radiową, niedostateczne wyszkolenie
i panujący w eterze chaos, do którego przyczyniali się radioamatorzy, uniemożliwiły
6
wezwanie pomocy na czas . W rezultacie Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki uchwalił w 1912 r. ustawę radiową (Radio Act), która po raz pierwszy przydzieliła poszczególnym służbom korzystającym z łączności radiowej określone zakresy
częstotliwości. Hobbystom przeznaczono przy tym fale o długości poniżej 200 m,
7
uważane wówczas za bezużyteczne . W ten sposób mimowolnie przyspieszono jednak narodziny światowego ruchu radioamatorskiego, gdyż niebawem okazało się,
że przesyłanie na tym paśmie informacji na drugi koniec świata wiąże się z o wiele
mniejszym zużyciem mocy (a tym samym z mniejszymi nakładami technicznymi)
niż chociażby w przypadku fal długich. W listopadzie 1923 r. udało się uzyskać
5

Dyplomy wydawane są przede wszystkim przez związki krótkofalowców w poszczególnych krajach. W celu uzyskania dyplomu należy potwierdzić za pomocą kart QSL odpowiednią liczbę połączeń
radiowych z amatorami z różnych miejscowości i regionów danego kraju.
6
HAGEN 2009.
7
Długość fali (λ) wylicza się na podstawie równania: λ = c (prędkość fazowa): f (częstotliwość).
Wynika stąd zatem, że im wyższa częstotliwość, tym mniejsza długość fali.
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pierwsze obustronne połączenie międzykontynentalne pomiędzy stacjami amator8
skimi w USA i we Francji na fali o długości 110 m .
Zanim jednak do tego doszło I wojna światowa ze swymi wyniszczającymi
bitwami, długimi frontami i translokacjami wojsk uzmysłowiła walczącym stronom
ogromne znaczenie komunikacji bezprzewodowej zarówno w pozytywnym, jak
i negatywnym sensie. Nowa technika z jednej strony pozwalała bowiem na lepsze
dowodzenie i poprawę koordynacji ruchów wojsk, z drugiej jednak zwiększała również zagrożenie, ponieważ istniało ryzyko, że przesyłane drogą radiową wiadomości zostaną podsłuchane przez nieprzyjaciela (stąd konieczność ich szyfrowania!).
Ponadto szpiedzy zyskali możliwość przekazywania wrogowi ważnych informacji
z własnego terytorium. Trudno się zatem dziwić, że po tych doświadczeniach rządy
europejskie w panującej po wojnie napiętej atmosferze z ogromną nieufnością odnosiły się do radioamatorstwa, które jako nowe hobby zyskiwało coraz większą popularność właśnie w kręgu byłych wojskowych radiotelegrafistów. W odrodzonej Polsce
do 1924 r. nie wolno było posiadać nawet samych radioodbiorników. W późniejszym
okresie posiadanie urządzeń radiotechnicznych podlegało surowym ograniczeniom
prawnym, natomiast kwestia nadawania przez osoby prywatne została uregulowana
9
niezbyt jasno . Mimo to również w II Rzeczypospolitej nowe medium zyskało
grono miłośników, z którego ok. 1925 r. wyodrębnił się ruch krótkofalarski, ujmowany stopniowo w ramy organizacyjne. Według Tomasza Ciepielowskiego
powstanie i rozwój ruchu radioamatorskiego w Polsce zdeterminowany został czterema czynnikami:
— szybkim rozwojem radiotechniki po zakończeniu I wojny światowej,
— działalnością harcerstwa i YMCA,
— działalnością Stowarzyszenia Radiotechników Polskich (kursy radiotechniczne),
— działalnością Janusza i Stanisława Odyńców oraz czasopisma „Radioamator”10.

Rozwój krótkofalarstwa w ówczesnej Polsce wydaje się rzeczywiście niemożliwy bez współdziałania tych jakże różnych czynników, gdyż poszczególne podmioty
nieustannie musiały zmagać się z ogromnymi przeszkodami ze strony instytucji państwowych. Uderza przy tym fakt, że wprowadzając zakazy i konfiskując urządzenia,
cywilne władze państwowe działały często wbrew interesom armii wykazującej duże
zainteresowanie kierunkami rozwoju radiotechniki, a zwłaszcza pozyskiwaniem
młodej kadry do odpowiednich jednostek.
Kluczową rolę w tworzeniu i promowaniu pierwszych struktur organizacyjnych nowego ruchu odegrali zwłaszcza bracia Stanisław i Janusz Odyńcowie, któ-

8

Cf. ZENKER 2000. Tam również informacje na temat początków krótkofalarstwa w Niemczech.
Dz.U. 1924, nr 99 poz. 915. § 5 i § 32 tej ustawy mówią tylko ogólnie o stowarzyszeniach „miłośników radiotechniki dla przeprowadzania doświadczeń”, nie zaś o prywatnych osobach z własnymi
stacjami.
10
CIEPIELOWSKI 2004.
9
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rzy w latach 1925–1927 wydawali czasopismo „Radioamator”. W 1925 r. zebrali
dziewięcioosobową delegację na kongres założycielski IARU w Paryżu, a podjęte
na nim decyzje propagowali następnie na łamach swojego periodyku. W listopadzie
1925 r. opublikowali pierwszą listę jedenastu polskich radioamatorów, nadających
głównie ze Lwowa, Wilna, Warszawy i Poznania. Redakcja „Radioamatora” oferowała ponadto wysyłkę kart QSL potwierdzających nawiązanie połączenia radiowego, a nawet wzięła na siebie druk ich wzorów. W lutym 1926 r. redaktor naczelny
Stanisław Odyniec zaproponował utworzenie Federacji Polskich Stowarzyszeń
Radioamatorskich, która miała przede wszystkim szkolić przyszłych radioamatorów, zapewnić koordynację organizacyjno-techniczną poszczególnych klubów oraz
reprezentować ich interesy w kontaktach z polskimi władzami i organizacjami zagranicznymi. Z przyczyn, które nie zostaną w tym miejscu szerzej omówione, periodyk
ten, będący nieoficjalnym organem polskiego ruchu krótkofalarskiego, przestał się
11
jednak ukazywać w kwietniu 1927 r.
Działalność braci Odyńców stworzyła podwaliny dalszego rozwoju krótkofalarstwa w Polsce. Pod koniec 1927 r. wprowadzono ponadto pierwsze międzynarodowe
12
zasady regulujące amatorską służbę radiokomunikacyjną , w kolejnych zaś latach
na pozycję lidera w środowisku polskich radioamatorów wysunął się Lwowski Klub
Krótkofalowców (dalej: LKK), mogący pochwalić się znaczną liczbą członków.
W lutym 1928 r. powstało we Lwowie centralne biuro QSL obsługujące całą Polskę,
które dopiero w czerwcu 1938 r. zostało przeniesione do Warszawy. We wrześniu
13
1928 r. LKK wstąpił jako przedstawiciel Polski do IARU , natomiast w styczniu
1929 r. zaczął wydawać czasopismo „Krótkofalowiec Polski”, które ukazywało się
aż do wybuchu wojny. Na powstanie ogólnopolskiego zrzeszenia radioamatorów
trzeba było jednak jeszcze poczekać. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że właściwe ministerstwa preferowały kierowane i kontrolowane z Warszawy stowarzyszenie osób fizycznych, podczas gdy poszczególne kluby — przede wszystkim lwowski
— opowiadały się za centralą bądź federacją autonomicznych organizacji. W lutym
1930 r. odbyło się wprawdzie w Warszawie zgromadzenie założycielskie z udziałem 150 delegatów wszystkich klubów, ale spory o statut udało się tymczasowo
zażegnać dopiero w czerwcu 1933 r. Jakkolwiek Polski Związek Krótkofalowców
(PZK) założony został faktycznie jako centralny związek poszczególnych klubów,
jego pierwszy zarząd składał się niemal wyłącznie z przedstawicieli Instytutu Radiotechnicznego, który jako instytucja utrzymywana przez państwo, a zwłaszcza przez

11

Bracia Odyńcowie nie doczekali się hasła w Polskim słowniku biograficznym. Ich biografie oraz
historię wydawanego przez nich czasopisma omawiają CIEPIELOWSKI 2004 i MIŚKIEWICZ 2015.
12
Na przełomie 1927 i 1928 r. odbyła się w Waszyngtonie międzynarodowa konferencja radiotelegraficzna, na której przy udziale IARU po raz pierwszy wyznaczono amatorskie pasma częstotliwości
i przydzielono poszczególnym państwom prefiksy poprzedzające znaki wywoławcze.
13
Zgodnie z regulaminem IARU przedstawicielem każdego państwa miała być wyłącznie jedna
organizacja pozarządowa, reprezentująca interesy większości radioamatorów tego kraju.
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armię, miał m.in. nadzorować amatorską działalność krótkofalarską i nią kierować.
Pod koniec 1932 r. PZK zgłosił akces do IARU, po opuszczeniu szeregów tej organizacji przez LKK. Konflikt pomiędzy zwolennikami obu koncepcji — z jednej strony
scentralizowanej organizacji kontrolowanej przez państwo, z drugiej zaś zrzeszenia poszczególnych klubów — nie został na dobre zażegnany i rozgorzał na nowo
tuż przed wybuchem wojny. W reakcji na podjętą wówczas próbę zmiany statutu
na rzecz rozwiązania scentralizowanego LKK zagroził wystąpieniem z PZK. Jak
słusznie zauważa Ciepielowski, „wybuch wojny, paradoksalnie, pozwolił zachować
14
jedność krótkofalarstwa polskiego” . Radioamatorzy, z których wielu czuło się blisko związanych z wojskiem, przygotowywali się do wsparcia armii swoją wiedzą
i sprzętem na wypadek wojny obronnej. Nigdy jednak do tego nie doszło, ponieważ
w dniu wybuchu wojny MSW w porozumieniu z Ministerstwem Poczt i Telegrafów
15
zarządziło konfiskatę bądź oddanie wszystkich radiostacji .
Po klęsce wrześniowej okupanci niemieccy skonfiskowali resztę urządzeń
prywatnych. Wielu polskich radioamatorów zaangażowało się w działalność ruchu
oporu. Niektórzy z nich, jak choćby były sekretarz generalny PZK Jan Pokorski,
przypłacili to życiem, inni natomiast, np. Antoni Zębik, Jerzy T. Rutkowski czy
Gwidon Damazyn, zostali aresztowani i wywiezieni do obozów koncentracyjnych.
Istotne znaczenie dla późniejszego rozwoju ruchu krótkofalarskiego miał przy tym
fakt, że Oddział Łączności Komendy Głównej AK składał się niemal wyłącznie
z radioamatorów, którzy znali się już z PZK. Należeli do nich m.in. Wacław Musiałowicz, Roman Kitzner, Jan Brodziak oraz Ignacy Budziński. Nadajnik radiostacji
„Błyskawica”, która odegrała kluczową rolę w powstaniu warszawskim, został
skonstruowany w dużej mierze przez Antoniego Zębika. Inni amatorzy, np. Anatol
Jegliński, walczyli po stronie Armii Czerwonej bądź — jak choćby Tadeusz Heftman
z Sosnowca, któremu w grudniu 1925 r. udało się nawiązać pierwsze potwierdzone
amatorskie połączenie radiowe z zagranicą — zajmowali się rozwojem radiotechniki
dla potrzeb wojskowych w Wielkiej Brytanii.
KRÓTKOFALARSTWO W POLSCE W LATACH 1945–1990

W okresie powojennym polscy radioamatorzy musieli się początkowo zmierzyć
z chaosem i praktyczną blokadą wynikającą z braku przepisów prawnych regulujących ich hobby. Mimo to już w 1946 r. podjęto próbę wznowienia działalności
PZK. Na ujęciu swej pasji w nowe ramy organizacyjne zależało najwyraźniej nie
tylko wojskowym z organów bezpieczeństwa „władzy ludowej”. Wśród 24 uczestników spotkania założycielskiego, zorganizowanego w październiku 1946 r., znaleźli
się bowiem nie tylko oficerowie, którzy powrócili do kraju z oddziałami I Armii
14
15

CIEPIELOWSKI, CZLIJANC 2008, s. 49.
Dz.U. 1939, nr 88 poz. 561.
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WP i działali odtąd w organach bezpieczeństwa, lecz także kilku wspomnianych
wyżej oficerów AK, a nawet były więzień Buchenwaldu Gwidon Damazyn, który
16
obsługiwał tam tajną radiostację . Wszyscy oni już w okresie międzywojennym byli
czynnymi krótkofalowcami, a niekiedy nawet członkami zarządów PZK na pozio17
mie centralnym bądź regionalnym . Różnice polityczne i osobiste niesnaski przynajmniej w tym momencie zeszły — jak się zdaje — na dalszy plan. Reaktywując
PZK, nadając mu statut i powołując zarząd założycielski, starano się raczej uzyskać
rządową legalizację wspólnego hobby, podobnie jak to miało miejsce przed wojną.
Interesujące wydaje się przy tym, że w paragrafie pierwszym statutu — zaproponowanego prawdopodobnie przez byłego oficera AK i przedwojennego skarbnika
18
PZK Wacława Musiałowicza — na wniosek Anatola Jeglińskiego wykreślono
dwa istotne punkty. W protokole znajduje się na ten temat następująca, lakoniczna
wzmianka: „Skreśla się § 1 punkt 4 — Związek jest organizacją apolityczną. Skreśla
się § 1 punkt 5 — Związek jest członkiem Międzynarodowego Związku Radioama19
torów / International Amateur Radio Union” .
Krótkofalowcy podkreślali, że ich działalność ma charakter patriotyczny i przygotowuje do służby wojskowej. Starali się w ten sposób przekonać nieufne władze
państwowe o swej politycznej wiarygodności i „właściwych” poglądach, by doprowadzić do wydania regulacji prawnych legalizujących ich hobby. Świadczy o tym
również skład pierwszego regularnego zarządu, wybranego na zjeździe członków
1 lutego 1948. Na jego czele stanął Tadeusz Żarnecki, inżynier elektryk, który nie
był wprawdzie krótkofalowcem, ale jako dyrektor podległej Ministerstwu Przemysłu centrali odpowiedzialnej za odbudowę przemysłu elektrotechnicznego zdobył
wpływową pozycję. Podobnie było w przypadku drugiego prezesa, Anatola Jegliń20
skiego , który należał już do przedwojennego ZG PZK, a po wojnie zaczął pracować
w Wydziale Łączności Dep. II Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Funkcję
skarbnika objął natomiast były oficer AK Jan Brodziak. Utworzono ponadto dziesięć
oddziałów z siedzibą w Warszawie, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdyni, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Rozwijaniu wspólnej pasji
miały służyć kluby, w których nawiązywano łączność z radioamatorami z całego
kraju, konstruowano radiostacje i anteny, a także uczono zainteresowaną młodzież
niezbędnych podstaw, przede wszystkim posługiwania się alfabetem Morse’a.

16

Cf. na ten temat HARTUNG 1974, s. 163nn.
Niekompletna lista nazwisk przedwojennych krótkofalowców i ich znaków wywoławczych znajduje się w: RYBKA, WYPORSKI, ZIEMBICKI 1970, s. 67–70. Skład osobowy ZG PZK regularnie
ogłaszano przed wojną na łamach wydawanego przez związek czasopisma „Krótkofalowiec”.
18
RYBKA, WYPORSKI, ZIEMBICKI 1970, s. 106.
19
AP Szczecin, 65/475/0/1/173, Protokół Walnego Zjazdu PZK z 1.02.1948 r.
20
IPN, BU 0193/3401 i IPN, BU 2174/2141, akta osobowe Anatola Jeglińskiego. Tam również
obszerny życiorys.
17
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Na stosowne regulacje prawne, które zresztą podobnie jak przed wojną stwarzały znaczne przeszkody na drodze do uzyskania licencji nadawczej, trzeba było
21
jednak jeszcze poczekać do końca października 1948 r. Pierwsze zezwolenia, które
zgodnie z rozporządzeniem obowiązywały zaledwie przez rok, zostały wydane
22
prawdopodobnie dopiero w sierpniu 1949 r. Do końca lat pięćdziesiątych uzyskało
je bardzo niewiele osób. Środowisko krótkofalowców nie mogło sobie wówczas
pozwolić na aktywną promocję swego hobby, gdyż nie posiadało własnego czasopisma, a często nawet zaplecza materialnego w postaci pomieszczeń czy urządzeń
nadawczych i odbiorczych, niezbędnych do zakładania klubów. Nie dziwi zatem, że
w celu poprawy tej sytuacji ZG PZK już w marcu 1949 r. zachęcał do współpracy
23
ze Służbą Polsce . Najwyraźniej nie przyniosło to spodziewanych efektów, skoro
w czerwcu 1949 r. inicjator oddziału szczecińskiego, Ignacy Budziński, donosił
o przejawach rozkładu organizacji i całkowitym letargu tamtejszego zarządu, który
24
ostatecznie podał się do dymisji . Już latem 1950 r. na nadzwyczajnym zjeździe
członków PZK — jak się zdaje, bez większych oficjalnych dyskusji — zapadła decyzja o jego rozwiązaniu i włączeniu ruchu radioamatorskiego jako odrębnej sekcji do
Towarzystwa (Ligi) Przyjaciół Żołnierza (TPŻ/LPŻ), stowarzyszenia przekształco25
nego w 1962 r. w Ligę Obrony Kraju (dalej: LOK) .
Podobny los spotkał inne, dotychczas samodzielne organizacje, takie jak Liga
Lotniczna czy Liga Morska. Analogiczną centralizację uprawianych hobbystycznie
dyscyplin sportowych, takich jak lotnictwo, żeglarstwo czy sporty motocyklowe,
w jednej organizacji o charakterze paramilitarnym można zaobserwować na początku
lat pięćdziesiątych w całym bloku wschodnim. W Związku Radzieckim funkcję tę
pełniło Ochotnicze Towarzystwo Wspierania Armii, Lotnictwa i Floty (DOSAAF),
26
natomiast w NRD — Towarzystwo Sportu i Techniki (dalej: GST) . Wcielenie do
21

Dz.U. 1948, nr 52 poz. 417.
RYBKA, WYPORSKI, ZIEMBICKI 1970, s. 107.
23
Służba Polsce była istniejącą w latach 1948–1955 organizacją paramilitarną, w której młodzież
od 16. do 21. roku życia przechodziła obowiązkowe przysposobienie zawodowe i wojskowe. Pismo ZG
PZK do wszystkich oddziałów w sprawie współpracy ze Służbą Polsce z 22 marca 1949 znajduje się
w: AP Szczecin, 65/475/0/1/173.
24
AP Szczecin, 65/386/0/2.2/204, k. 23, Ignacy Budziński do Szczecińskiego Urzędu Wojewódzkiego, 28.06.1949 r.
25
Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza (TPŻ) powstało 1945 r. jako organizacja paramilitarna działająca w celu upowszechniania idei obronności kraju przez akcje szkoleniowe i wychowawcze. Organizacja miała nawiązać do tradycji zlikwidowanego przedwojennego Polskiego Białego Krzyża, którego
mienie przejmowała.
Liga Obrony Kraju (LOK) istnieje do dzisiaj i nadal prowadzi kluby krótkofalarskie. Jak dotąd niewiele wiadomo na temat tego, jak przebiegał proces wcielania do niej innych organizacji ani też jak
Liga radziła sobie w chwilach przełomów politycznych. Dotychczas ukazał się na ten temat zaledwie
jeden zbiór studiów: BONIN, DĄBROWSKI 2016.
26
Na temat krótkofalarstwa w NRD w ramach GST cf. SENNE 2008. Stosunki pomiędzy poszczególnymi organizacjami paramilitarnymi w bloku wschodnim nie zostały jeszcze dostatecznie zbadane.
22
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znacznie większej i lepiej wyposażonej organizacji nie doprowadziło jednak do
większej aktywności polskich krótkofalowców. Przeciwnie, w 1954 r. czasopismo
„Radioamator”, które w niewielkim zakresie reprezentowało również interesy tego
środowiska, ogłosiło, że w całej Polsce przedłużono do tego czasu zaledwie 48 licen27
cji . Na początku 1955 r. na łamach tego samego periodyku stwierdzono lakonicznie: „W okresie od połowy listopada do połowy grudnia aktywność stacji polskich
w eterze była wyjątkowo słaba. Wiele stacji oczekuje w dalszym ciągu na prolon28
gatę licencji” . Zapewne nieprzypadkowo zamieszczono obok tej informacji krótką
notatkę o sytuacji w kraju ościennym, zatytułowaną Nowe licencje w NRD. Czytamy
w niej dla kontrastu: „Krótkofalarstwo w NRD rozwija się żywiołowo. Amatorzy
DM są słyszani codziennie na wszystkich pasmach — nie brak ich w żadnych zawo29
dach ani konkursach” .
Już w latach 1956–1957 doszło na fali odwilży do rozbicia monopolistycznych
struktur Związku Młodzieży Polskiej i Ligi Przyjaciół Żołnierza. Oprócz krótkofalowców usamodzielnili się wówczas i utworzyli własne organizacje także harcerze
(ZHP) i lotnicy (Aeroklub). W styczniu 1957 r. ponownie reaktywowano PZK. Proces ten zasługuje na uwagę, gdyż zapoczątkował konflikt organizacyjny, który miał
odcisnąć silne piętno na kolejnych latach. Oficjalne oświadczenia zdają się wskazywać na to, że wyodrębnianie się ruchu krótkofalarskiego z LPŻ/LOK i reaktywacja
PZK przebiegały w atmosferze zastraszania. Z tego względu nowy zarząd PZK już
w pierwszej odezwie do radioamatorów z kwietnia 1958 r. dementował pogłoski,
jakoby wstąpienie do organizacji mogło doprowadzić do utraty licencji, nie podał
30
jednak źródła tej groźby: „Jest to pożałowania godna forma zastraszania” . Jednocześnie podkreślał, że władze państwowe przyznały związkowi prawo ubiegania się
o zezwolenie na nadawanie dla członków, którzy zdali stosowny egzamin, występowania o przedłużenie licencji, a także opiniowania podań o zmianę ich kategorii.
Ponadto PZK jako jedyny przedstawiciel polskich krótkofalowców reprezentował
ich interesy w IARU: „Trzeba bowiem wiedzieć, że chociaż związek nasz został
zaledwie rok temu reaktywowany — zyskuje już sobie wysoki autorytet zarówno
31
u społeczeństwa i władz państwowych jak i na polu międzynarodowym” . W wydanej w czerwcu 1958 r. drugiej odezwie podkreślano nieco niekonsekwentnie, że
każdy hobbysta może swobodnie wybrać organizację, do której chce należeć:

27

Amatorskie radiostacje 1954, s. 6.
Na pasach amatorskich 1955, s. 18.
29
Na pasach amatorskich 1955, s. 18. Znaki wywoławcze w NRD zaczynały się wówczas od prefiksu DM.
30
Odezwa z 2 kwietnia 1958, s. 2, http://www.swiatradio.com.pl/virtual/download/Odezwa1_58.pdf
(dostęp: 18 IX 2018).
31
Odezwa z 2 kwietnia 1958, s. 2, http://www.swiatradio.com.pl/virtual/download/Odezwa1_58.pdf
(dostęp: 18 IX 2018).
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Każdy krótkofalowiec, wyrażający chęć wstąpienia i uczciwej pracy w PZK,
będzie mile widziany; kto do PZK należeć nie chce — ma możność nieskrępowanej pracy indywidualnej i w dowolnej organizacji. Obok rzeczywistej wolności,
jaką ma każdy krótkofalowiec w ustawieniu organizacyjnym — Polski Związek
Krótkofalowców zachowuje z wielkim trudem wywalczoną suwerenność, z której,
z uwagi na dobro krótkofalarstwa polskiego, zrezygnować nie może32.

W chwili pierwszego zjazdu w styczniu 1958 r. związek liczył zaledwie
750 członków. W porównaniu z masową organizacją, jaką była LPŻ/LOK, prezentował się więc niczym Dawid walczący z Goliatem. Mimo to pod koniec 1959 r.
minister łączności wydał rozporządzenie, zgodnie z którym warunkiem koniecznym
uzyskania licencji na nadawanie było członkostwo w PZK. Miały w nim być także
33
zarejestrowane wszystkie kluby .
W Niemieckiej Republice Demokratycznej, w której właściwie nie doszło do
odwilży, nie mówiąc już o zmianach organizacyjnych, uznano to za niebezpieczny
sukces zachodniej propagandy. Z tego względu w artykule pod znamiennym tytułem
IARU wilkiem w owczej skórze przypuszczono gwałtowny atak na odrodzone stowarzyszenie polskich radioamatorów:
Ten, kto zna cele i styl zachodniej polityki, na przykładzie radioamatorów z PRL
szybko zrozumie, co w trawie piszczy. Usłyszeli oni wabiący głos z Zachodu, uwierzyli mu, a nawet wystąpili z Ligi Przyjaciół Żołnierza, naszej siostrzanej organizacji w Polsce. I chociaż realizowali odtąd już tylko cele fachowe, nie zostali przyjęci
do IARU. W rezultacie polscy radioamatorzy nie mają już stabilnej organizacji, zaś
odejście dobrze wyszkolonych kadr technicznych dotkliwie osłabiło Ligę Przyjaciół Żołnierza. W ten sposób został osiągnięty właściwy cel, jakim było nadwątlenie organizacji i doprowadzenie do rozłamu w jej szeregach, a także osłabienie
zdolności obronnej państwa polskiego34.

W rzeczywistości autor artykułu nie był dobrze poinformowany, gdyż PZK od
momentu reaktywacji dość aktywnie działał w IARU, a w kolejnych latach reprezentował nawet radioamatorów z NRD, którzy zostali przyjęci do międzynarodowej
unii dopiero w 1975 r., właśnie ze względu na to, że wcześniej nie należeli do przynajmniej formalnie niezależnego związku branżowego, lecz byli zrzeszeni wyłącznie
35
w ramach organizacji paramilitarnej . Po wydaniu korzystnych dla PZK regulacji
prawnych początkowo wyglądało na to, że związek dojdzie do porozumienia z LPŻ/
LOK i ZHP, a więc dużymi organizacjami, które również prowadziły kluby radioamatorskie. Na tzw. kongresie zjednoczeniowym przedstawiciele trzech organizacji
32

Odezwa z 10 czerwca 1958, s. 3, http://www.swiatradio.com.pl/virtual/download/Odezwa2_58.pdf
(dostęp: 18 IX 2018).
33
Dz.U. 1960, nr 2 poz. 14.
34
„Funkamateur” 1957, s. 24.
35
SENNE 2008, s. 187.
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zostali wybrani do rozszerzonego zarządu PZK. Koronny argument we wnioskach
o dotacje brzmiał odtąd następująco:
PZK jest jedynym reprezentantem wszystkich krótkofalowców polskich w kraju
i za granicą i odgrywa poważną rolę w politechnizacji społeczeństwa zgodnie
z uchwałami IV Plenum KC PZPR. PZK jest jedynym przedstawicielem wszystkich państw obozu socjalistycznego, który należy do IARU, bierze czynny udział
w kongresach, naradach tej organizacji i zajmuje decydujący głos w sprawach
radioamatorskich36.

Zwłaszcza w tym ostatnim punkcie doskonale widać zbieżność interesów
władz państwowych i partyjnych z celami radioamatorów z PZK, dzięki której ruch
krótkofalarski w Polsce zyskał pewną przestrzeń swobody. O ile PZK zależało na
promowaniu swojego hobby i stworzeniu niezbędnych ku temu warunków techniczno-organizacyjnych, o tyle władze komunistyczne pilnie potrzebowały do swojej
legitymizacji uznania przez organizacje — takie jak IARU — w których dominowały wpływy zachodnie. Zauważenie tej zależności jest zasługą krótkofalowca
Wojciecha Nietykszy, doskonale władającego językiem angielskim, dysponującego
szeroką wiedzą techniczną i obdarzonego talentem organizacyjnym. Już od chwili
reaktywacji PZK w 1956 r. działał on w I Regionie IARU, a w kolejnych dekadach — o czym będzie jeszcze mowa — ściągnął do Polski kilka dużych imprez.
Władze państwowe faktycznie przystały na ten „układ”, przewidujący uznanie na
arenie międzynarodowej oraz rolę koordynatora ruchu krótkofalarskiego w obozie
socjalistycznym w zamian za wspieranie PZK, udzielanie niektórym krótkofalowcom bądź delegacjom pozwoleń na wyjazd na odbywające się na Zachodzie imprezy
oraz przydzielanie im na ten cel środków dewizowych. Radioamatorzy zapłacili za to
jednak wysoką cenę, którą było przyzwolenie na inwigilację własnych i zagranicznych kolegów, a także udział w tym procederze.
Kolejną ważną cezurę w historii PZK stanowił rok 1963. Ministerstwo Spraw
37
Wewnętrznych uznało go wówczas za stowarzyszenie wyższej użyteczności , obejmując tym samym kontrolę nad jego działalnością, co dodatkowo ułatwiło inwigilację ruchu krótkofalarskiego. Nadzór merytoryczny sprawowało nadal Ministerstwo
Łączności, natomiast za przydział licencji i monitoring techniczny odpowiadała
od 1968 r. nowo utworzona Państwowa Inspekcja Radiowa (PIR). Rozporządzenie

36

IPN, BU 1585/20532, k. 79, Uzasadnienie do rozdziału 305. Dotacja dla Polskiego Związku
Krótkofalowców na rok 1962.
37
Dz.U. 1963, nr 34 poz. 197. Status ten LOK i ZHP miały już odpowiednio od 1954 i 1959 r. Był
on nadawany na mocy Prawa o stowarzyszeniach z 1932 r. organizacjom o szczególnym znaczeniu dla
rozwoju społecznego. Zyskiwały one dzięki temu osobowość prawną, mogły przyjmować darowizny,
a także nabywać majątek bez konieczności uzyskania dalszych zezwoleń. W 1989 r., przed nowelizacją
prawa o stowarzyszeniach, status ten miało jedynie 45 organizacji. Cf. na ten temat https://pl.wikipedia.
org/wiki/Stowarzyszenie_wy%C5%BCszej_u%C5%BCyteczno%C5%9Bci (dostęp: 18 IX 2018).
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z 1959 r. po raz pierwszy zezwalało młodzieży od piętnastego roku życia na używanie radiostacji, ale tylko o niewielkiej mocy.
Mimo tych zasadniczo pomyślnych przesłanek prawnych doszło w kolejnych
latach do paradoksalnej sytuacji, w której za większość klubów, a co za tym idzie
także za właściwe szkolenie młodych adeptów krótkofalarstwa, odpowiedzialne
były LOK i ZHP. Spośród 345 klubów, które istniały w Polsce w 1969 r., 220 działało w ramach LOK, 104 prowadził PZK, natomiast 41 funkcjonowało w struktu38
rach ZHP . O ile współpraca z ZHP przebiegała — jak się zdaje — bez zakłóceń,
o tyle w relacjach z LOK nieustannie dochodziło do tarć, m.in. na tle przynależności do obu organizacji. By w ogóle móc zajmować się krótkofalarstwem,
członkowie LOK musieli bowiem zapisać się również do PZK, co uważali za niesprawiedliwy przymus. Ponadto LOK jako znacznie większa organizacja najwyraźniej nie potrafiła oprzeć się pokusie podważania pretensji PZK do wyłącznego
reprezentowania interesów radioamatorów. Spór ten, w którym w 1974 r. miała
39
jak na ironię pośredniczyć Służba Bezpieczeństwa , trudno uzasadnić względami
ideologicznymi, gdyż w obu organizacjach ton nadawali mundurowi. Dla przykładu płk Anatol Jegliński, który — jak już wspomniano — kierował przez pewien
czas Zarządem Łączności w MSW, zarówno w 1946, jak i w 1957 r. był siłą napędową reaktywacji PZK, w którym po opuszczeniu MSW pracował w latach 1974–
40
1982 jako pełnoetatowy dyrektor biura . W latach 1969–1980 funkcję prezesa ZG
41
PZK pełnił nawet szef Wojsk Łączności, generał Leon Kołatkowski . Mimo to
krótkofalowcy nieustannie zarzucali działaczom LOK „stalinowskie komenderowanie” i domagali się organizacyjnej samodzielności, podkreślając jednocześnie
swą ideologiczną prawowierność.
W opracowanym pod koniec 1969 r. krótkim zarysie historii i rozwoju krótkofalarstwa w Polsce ZG PZK nie omieszkał wręcz odwołać się do statystyki
poświadczonych kartami QSL połączeń radiowych nawiązanych przez polskich
krótkofalowców, by dowieść w ten sposób właściwości ich poglądów:
Uwzględniając, że w Stanach Zjednoczonych zarejestrowanych jest 266.000 radiostacji amatorskich, a w ZSSR 15.085 radiostacji amatorskich (w tym 5.008 nadawców indywidualnych), krótkofalowcy polscy nawiązują 26-krotnie częściej
łączność ze swymi kolegami w Związku Radzieckim niż z krótkofalowcami USA42.

38

Notatka służbowa majora Z. Orłowskiego, 14 lutego 1970, IPN, BU 1585/20531, k. 38–39.
IPN, BU 1585/20533, k. 3–4, Pismo Dep. II MSW, płk. Zaremby, do Dyrektora Biura Radiokontrwywiadu MSW, płk. Krawczyka, 25 września 1974.
40
IPN, BU 0193/3401, Akta osobowe Anatola Jeglińskiego.
41
Życiorys Leona Kołatkowskiego cf. https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Ko%C5%82atkowski
(dostęp: 18 września 2018).
42
IPN, BU 1585/20531, k. 14–32, tu: 26, ZG PZK, Materiały do zagadnień rozwoju krótkofalarstwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa, listopad 1969.
39
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Wyliczenie to nie jest jednak pozbawione pewnej ironii, gdyż wyraźnie pokazuje ogromną przepaść techniczną, jaka dzieliła w tym okresie Stany Zjednoczone
i Związek Radziecki.
Wierność linii ideologicznej władz państwowych oraz zamiar wspierania młodych adeptów krótkofalarstwa nie przełożyły się na poprawę sytuacji materialnej
i zwiększenie zasobów kadrowych. Pod koniec 1969 r. PZK zatrudniał na terenie
całego kraju zaledwie 21 pracowników, w tym siedmiu na pełnych etatach. Jedenaście osób pracowało w Zarządzie Głównym, natomiast dziesięć w zarządach
43
oddziałów wojewódzkich (ZOW) . Ponadto brakowało pomieszczeń. Fundusze na
działalność związku pochodziły przede wszystkim z dotacji Ministerstwa Łączności.
Skargi na trudną sytuację i prośby o zwiększenie subwencji były jednak również
w późniejszym okresie ignorowane przez właściwe ministerstwa.
Ucierpiała na tym także tak istotna popularyzacja krótkofalarstwa w społeczeństwie. W toku reorganizacji związku w 1958 r. udało się wprawdzie reaktywować
wydawany przezeń miesięcznik „Krótkofalowiec Polski”, ale już w 1961 r. trzeba
go było ponownie połączyć z czasopismem „Radioamator” ze względu na niewiel44
kie zainteresowanie czytelników i niedobory finansowe . Do tego dochodził ogólny
brak wyposażenia technicznego, któremu nie zawsze można było zaradzić sprzętem
własnej konstrukcji. W rezultacie wiele klubów nie posiadało stacji nadawczej. Rozdrobnienie organizacyjne ruchu krótkofalarskiego doprowadziło jednak paradoksalnie także do wzrostu liczby licencjonowanych pasjonatów z własną radiostacją,
którzy nie należeli formalnie do PZK, ani też nie działali w żadnym z klubów, a co
za tym idzie, stworzyli sobie wątłą oazę, w której rozwijali swoje hobby. Pouczająca
jest pod tym względem kontrola w PZK przeprowadzona w 1977 r. przez Ministerstwo Łączności. Z zawartych w protokole danych liczbowych wyłania się taki oto
obraz sytuacji panującej wówczas w związku:
Na dzień 31 grudnia 1976 r. ilości te kształtowały się następująco: 187 klubów
PZK, 451 klubów LOK i 114 klubów ZHP (według danych Głównego Inspektoratu
PIR o wydanych licencjach). W PZK zorganizowanych było na dzień 31 grudnia
1976 r. 3.739 członków zwyczajnych (nadawców) [...]. Ilość wydanych przez PIR
amatorskich licencji indywidualnych nadawczych I i II kategorii wyniosła w tym
czasie 5.749 sztuk, a więc różnica między ilością członków zwyczajnych PZK
a ilością uprawnionych nadawców wynosiła 2.020, tj. ponad 35 %, pozostających
w ZHP, LOK lub niezorganizowanych45.

43

IPN, BU 1585/20531, k. 14–32, tu: 31, ZG PZK, Materiały do zagadnień rozwoju krótkofalarstwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa, listopad 1969.
44
Informacje na temat ukazywania się „Krótkofalowca” oraz wiele zdigitalizowanych roczników
tego czasopisma można znaleźć pod adresem: http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=printpage&artid=72 (dostęp: 18 września 2018).
45
IPN, BU 1585/20539, k. 7–19, tu: k. 8, Protokół z rewizji przeprowadzonej w okresie od 5 do
24 września 1977: 30 listopada 1977.
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Jednocześnie kontrolerzy doszli do wniosku, że wiele klubów najwyraźniej
istniało jedynie na papierze. Jakkolwiek bowiem każdy klub miał liczyć przynajmniej siedem osób, w województwie opolskim wymogu tego nie spełniało 19 spośród 31 zarejestrowanych tam klubów LOK, natomiast kolejnych siedem nie miało
46
w ogóle żadnych członków .
Na VIII Zjeździe Krajowym, który odbył się na początku maja 1980 r., sam PZK
dokonał ambiwalentnego bilansu działalności, uwzględniając w nim także wyniki
wyżej wspomnianej kontroli:
W stosunku do osób, które pomimo wezwań nie uregulowały przynależności organizacyjnej wystąpiono do PIR o anulowanie zezwoleń. Sprawa obowiązku przynależności klubowej wszystkich nadawców winna być jednoznacznie określona
w przygotowanych przepisach.
Członkowie PZK działają: 4.408 — w klubach PZK, 1.167 — w klubach ZHP
(które są całkowicie zrównane w prawach z klubami PZK) oraz 1.321 — w klubach
LOK.
Przy obserwowanym znacznym wzroście zainteresowania radiokomunikacją
amatorską wzrost ilości krótkofalowców mógłby być znacznie większy; główną
przeszkodą jest trudność w uzyskaniu bądź zbudowaniu urządzeń nadawczo-odbiorczych spełniających współczesne wymagania techniczne47.

Faktycznie PZK już w 1969 r. postulował uruchomienie przemysłowej produkcji polskiego urządzenia nadawczo-odbiorczego (transceiver), czego jednak —
48
w odróżnieniu chociażby od NRD czy Węgier — nigdy nie udało się zrealizować.
Polscy radioamatorzy zdani więc byli na urządzenia własnej konstrukcji lub pochodzące z importu, np. zdobyte dzięki kontaktom z kolegami z Zachodu. Sprzęt ten był
49
jednak z jednej strony nielegalny, z drugiej zaś — bardzo drogi .
Zjazd z maja 1980 r. stanowił poza tym pewną cezurę, ponieważ wraz z wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 r. ogłoszono całkowity zakaz działalności krótkofalarskiej. Należało oddać wszystkie radiostacje, które zostały
następnie zdeponowane w opieczętowanych pomieszczeniach. Dopiero pod koniec
1983 r. władze zaczęły je stopniowo zwracać i znów dopuszczać do użytku. Okres
największego rozkwitu krótkofalarstwa w PRL przypada zatem przede wszystkim
46

IPN, BU 1585/20539, k. 7–19, tu: k. 9, Protokół z rewizji przeprowadzonej w okresie od 5 do
24 września 1977: 30 listopada 1977.
47
IPN, BU 1585/20531, k. 87–134, tu: k. 88, Sprawozdanie z działalności ZG PZK w okresie pomiędzy VII a VIII Zjazdem Krajowym PZK (27 marca 1973–03 maja 1980).
48
Od lat siedemdziesiątych produkowano w NRD w niewielkiej liczbie sztuk i różnych wersjach
urządzenie nadawczo-odbiorcze „Teltow”, udostępniane klubom radioamatorskim przez GST. Cf.
Teltow (Amateurfunktransceiver), https://de.wikipedia.org/wiki/Teltow_(Amateurfunktransceiver) (dostęp: 20 września 2018).
49
Stwarzało to również możliwość nielegalnego handlu, co wytykano w protokołach pokontrolnych i co budziło duże niezadowolenie krótkofalowców.
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na lata 1960–1981. O ile do 1960 r. wydano zaledwie 694 licencje, o tyle na dzień
31 grudnia 1979 było ich już 6242. „Na dzień 31.12.1979 działało w kraju 238 klu50
bów PZK, 127 klubów ZHP oraz 435 klubów LOK” . Organa bezpieczeństwa
uznały to najwyraźniej za dostateczny powód do poddania ruchu krótkofalarskiego,
począwszy od lat sześćdziesiątych, gruntownej obserwacji i nadzorowi. Odbywały
się one z jednej strony oficjalnie — jako stowarzyszenie wyższej użyteczności PZK
zobowiązany był składać MSW sprawozdania z działalności, ponadto podlegał też,
jak już wspomniano, kontroli Ministerstwa Łączności. Z drugiej — Służba Bezpieczeństwa wszczęła przeciw niemu we wszystkich województwach sprawę obiektową o kryptonimie „Fala”. W jej ramach liczne grono tajnych współpracowników
i kontaktów operacyjnych szczegółowo donosiło o działalności związku, wewnętrznych sporach, naruszaniu przepisów regulujących komunikację radiową, kontaktach
z krajami kapitalistycznymi itp. O ogromnej skali inwigilacji świadczy chociażby
sytuacja w województwie pilskim. Jak wynika z notatki SB, w 1987 r. istniało na
jego terenie dziewięć klubów, 82 osoby posiadały licencję nadawczą, a sześciu
radioamatorów utrzymywało łączność z „kapitalistyczną zagranicą”. Rozpracowaniem tego dość szczupłego grona zajmowała się grupa złożona z czterech tajnych
współpracowników i trzech kontaktów operacyjnych, a dwie kolejne osoby miano
właśnie pozyskać do współpracy. Dwa lata później odnotowano dodatkowo, że do
inwigilacji licencjonowanych krótkofalowców, których liczba wzrosła tymczasem
do stu, zwerbowano kolejnego tajnego współpracownika. Pięciu radioamatorom
udało się nabyć zachodni sprzęt, natomiast reszta posiadała jedynie prymitywne
51
aparaty własnej konstrukcji .
Organa bezpieczeństwa interesowały się zwłaszcza kontaktami radioamatorów
z „kapitalistyczną zagranicą”. PZK z kolei był bardzo dumny ze swej aktywnej działalności w I Regionie IARU, która w maju 1972 r. zaowocowała wyborem Wojciecha
Nietykszy do Komitetu Wykonawczego tej organizacji. Dzięki temu po raz pierwszy
był w tym gremium reprezentowany kraj należący do RWPG. W rezultacie w sierpniu 1973 r. odbyło się posiedzenie tego komitetu w Warszawie, w kwietniu 1975 r.
PZK gościł X Zgromadzenie Ogólne I Regionu IARU, natomiast w roku 1978 zor52
ganizował pod patronatem IARU mistrzostwa świata w radiopelengacji . Służba
Bezpieczeństwa postanowiła skorzystać z nadarzającej się okazji i zajęła się kompleksowym zabezpieczeniem operacyjnym zwłaszcza dwóch pierwszych imprez,
zakładając podsłuchy w salach konferencyjnych, śledząc zachodnich delegatów

50

IPN, BU 1585/20531, k. 87–134, tu: k. 89.
IPN, Po 0062/102/1, k. 22–30, Sprawa objektowa „Fala” w Pile. Inwigilacja całego środowiska
krótkofalarskiego jest bardzo dobrze udokumentowana w zachowanych aktach MSW. Ze względu na
ochronę danych osobowych i dóbr osobistych kwestia ta nie zostanie jednak tutaj szczegółowo omówiona.
52
Mianem radiopelengacji określa się zawody sportowe, podczas których należy jak najszybciej
zlokalizować ukryty nadajnik za pomocą radionamierzania.
51
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i przeszukując ich pokoje hotelowe53. Działania te aktywnie wspierało kierownictwo PZK, w szczególności Anatol Jegliński, który od lipca 1974 r. pełnił funkcję
pełnoetatowego dyrektora biura ZG PZK, a w okresie od 1975 do 1983 r. dodatkowo
54
dostarczał informacji SB jako KO „Adamski” . Nie jest przy tym jasne, na jakich
dokładnie informacjach zależało służbom specjalnym. Na kongresie IARU dyskutowano po angielsku o zagadnieniach technicznych, takich jak łączność satelitarna,
nowe pasma częstotliwości czy połączenia telegraficzne, a więc o kwestiach, które
bynajmniej nie były tajne i o których można było następnie przeczytać w oficjalnym sprawozdaniu z konferencji. Na ironię zakrawa przy tym fakt, że SB, która
prowadziła totalną inwigilację, nie mogła się z nim zapoznać bez pomocy samych
krótkofalowców: „Niektóre tematy przyjęte interesują nas. Stąd konieczność posiadania jednego kompletu opracowań. Okazuje się, że takie komplety są do uzyskania
ale w języku angielskim tylko. Kontakt (Adamski) ma postarać się o tłumaczenia
55
niektóre (sic!) interesujących nas opracowań” .
Zachowane w IPN akta dowodzą, że władze PZK zawsze chętnie odpowiadały
na zapytania tajnych służb. Granica między udzielaniem oficjalnych informacji
MSW jako organowi nadzorującemu PZK a działalnością w charakterze tajnego
współpracownika czy kontaktu operacyjnego była przy tym dość płynna. Donoszono np. o wizytach zachodnich radioamatorów czy używaniu nielegalnych znaków
56
wywoławczych , ale też o sporach wewnętrznych czy ciągłym konflikcie z LOK.
Trudno jednoznacznie ustalić, w jak dużym stopniu poszczególni radioamatorzy
popierali na początku lat osiemdziesiątych opozycję polityczną, w tym zwłaszcza
57
Solidarność . Z zachowanych źródeł wynika, że przynajmniej w gremiach kierowniczych kwestia ta nie odgrywała żadnej roli. Jedynie z przekazu ustnego znana
jest natomiast historia Zbigniewa Ejtminowicza, krótkofalowca z Gdyni, który
jako pierwszy miał poinformować o krwawym stłumieniu protestów na Wybrzeżu
w grudniu 1970 r. Dopiero w roku 2009, a więc krótko przed śmiercią, opowiedział
o tym swemu synowi, który następująco relacjonuje ówczesne wydarzenia:
Wpadł do mieszkania, nastawił radiostację, nakreślił na kartce kilka wersów po
angielsku, po czym zaczął nerwowo kręcić gałką, żeby gdzieś w świecie wyszukać
aktywne stacje. Wśród trzasków i szumów wreszcie znalazł kogoś z Australii. [...]
Nadawał [morsem]: „Przekaż informację dziennikarzom. W Polsce w Gdyni trwa
masakra, na ulicach wojsko i skoty strzelają, krew się leje, giną ludzie”. Po chwili
przyszło potwierdzenie „OK, przyjąłem”. Tata wyłączył radiostację i poszedł przez

53

Szczegółowa dokumentacja inwigilacji znajduje się w IPN, BU 0999/98, t. 1–3.
IPN, BU 01043/3426/J, KO „Adamski”.
55
IPN, BU 01043/3426/J, KO „Adamski”, k. 21.
56
Napływające do biura QSL karty z nienadanymi znakami wywoławczymi zgłaszano organom
kontrolnym jako prawdopodobnie nielegalną działalność amatorską. Podobnie było w przypadku nadawania poza amatorskimi pasmami częstotliwości.
57
Na temat działalności opozycyjnej w kontekście radia cf. WCIŚLIK 2017.
54
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las do pracy. Do domu wrócił po południu, jak zwykle nastawił radio na Wolną
Europę. Po chwili usłyszał w serwisie: „Jak podała przed chwilą Agencja Reutersa,
w Gdyni trwa masakra, na ulicach wojsko i skoty, strzelają, krew się leje, giną
ludzie”58.

Trudno zweryfikować tego rodzaju przekazy. Możliwość nawiązania takich
połączeń mieli w każdym razie przede wszystkim hobbyści, którzy posiadali
w mieszkaniach własne radiostacje i nie obawiali się naruszyć międzynarodowego
kodeksu radioamatorów, zabraniającego właściwie przekazywania informacji politycznych od osób trzecich lub do nich adresowanych.
*

Dzięki zaangażowaniu stosunkowo niewielu działaczy polski ruch krótkofalarski
zarówno w okresie międzywojennym, jak i w zmienionej sytuacji politycznej po
1945 r. wymógł na władzach państwowych legalizację swojej pasji. Niezależnie od
ustroju politycznego krótkofalowcy stale podejrzewani byli jednak o wykorzystywanie swojego z natury rzeczy ponadgranicznego hobby do działalności szpiegowskiej,
co pociągało za sobą rygorystyczne procedury wydawania pozwoleń na nadawanie
i niemal permanentny nadzór. Znacznie ograniczało to pole manewru radioamatorów, przy czym pozostaje kwestią otwartą, w jakim stopniu zgoda na inwigilację
przez SB czy wręcz osobisty udział w tym procederze stanowiły cenę, jaką należało zapłacić doktrynerskim władzom państwowym za możliwość legalnego zajmowania się krótkofalarstwem. Droga do własnej radiostacji wiązała się w każdym
razie z wieloma ustępstwami wobec organów udzielających stosownych zezwoleń,
co zapewne odstraszało wielu pasjonatów. Mimo to krótkofalowców i rządzących
łączyły także wspólne cele. Obie strony zainteresowane były bowiem postępem technicznym w komunikacji bezprzewodowej, obecnością Polaków w eterze, uznaniem
międzynarodowym oraz pozyskiwaniem młodej kadry do państwowych służb radiokomunikacyjnych, w tym zwłaszcza do armii.
W odróżnieniu od kolegów z większości innych państw Układu Warszawskiego
polskim radioamatorom udało się wywalczyć w PRL samodzielne zrzeszenie, które
nie było jedynie sekcją organizacji przygotowującej do służby wojskowej, jak to
miało miejsce w przypadku GST w NRD. Pod względem materialnym było to ostatecznie jednak pyrrusowe zwycięstwo znacznie ograniczające margines swobody,
gdyż PZK dysponował o wiele skromniejszymi zasobami finansowymi i kadrowymi
niż duże organizacje paramilitarne (LOK w Polsce, GST w NRD), co z kolei znacznie
ograniczało jego aktywność sportową i techniczną, szkolenie młodej kadry, ale też
popularyzację krótkofalarstwa. O ile w NRD wydawane przez radioamatorów własne czasopismo fachowe pt. „Funkamateur” cieszyło się ugruntowaną pozycją, o tyle
w PRL niepowodzeniem zakończyła się próba reaktywacji przedwojennego „Krót58

FRYC 2017.
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kofalowca Polskiego” jako samodzielnego organu prasowego, który został zawieszony zaledwie po kilku latach (1958–1961). W Polsce nie udało się także uruchomić
przemysłowej produkcji radiostacji nadawczo-odbiorczej na potrzeby klubów, podczas gdy w NRD koszty tego przedsięwzięcia pokrył GST. Trudno zrozumiały dla
zewnętrznych obserwatorów spór między PZK a LOK o dominację organizacyjną
absorbował wreszcie mnóstwo energii, przyczynił się do rozbicia tak często podkreślanej jedności ruchu krótkofalarskiego i wywołał trwające do dzisiaj osobiste animo59
zje . Przypomina to do złudzenia sytuację sprzed 1939 r. Również wówczas toczyły
się zaciekłe spory o kształt organizacyjny środowiska radioamatorów, a rozpadowi
PZK zapobiegł zapewne jedynie wybuch II wojny światowej. Zdumiewająca wydaje
się przy tym pewna ciągłość kadrowa. Świadczy o niej z jednej strony przykład Wojciecha Nietykszy, który przez kilkadziesiąt lat z powodzeniem reprezentował Polskę
w IARU, z drugiej zaś — postać Anatola Jeglińskiego, który już przed wojną należał
do Zarządu Głównego PZK, a po 1945 r. z zaskakującą wytrwałością zaangażował
się w reaktywację związku i aż do lat osiemdziesiątych odciskał na nim silne piętno.
W 1985 r., w trudnych czasach, ponownie wybrano na prezesa jednego z ojców radiotechniki w powojennej Polsce. Był nim Jerzy T. Rutkowski, który zyskał renomę jako
60
inżynier telekomunikacji i współtwórca polskiej telewizji .
Z czego jeszcze oprócz nakazanego ustawowo przymusowego członkostwa
wynikała realna władza PZK? W epoce analogowej, w której nie istniał Internet,
decydujący głos należał ostatecznie do organizacji prowadzącej oficjalne krajowe
biuro QSL. W praktyce bowiem tylko za jego pośrednictwem można było uzyskać
potwierdzenie nawiązania kontaktu w eterze, jako że podczas połączenia z reguły
nie przekazywano adresu pocztowego odbiorcy, a opłaty za przesyłkę pocztową były
wysokie. W tym kontekście rzeczywiście można mówić o przymusowym członkostwie w PZK, które ugruntowywało monopolistyczną pozycję tej organizacji. Nic
więc dziwnego, że już w okresie międzywojennym toczyły się spory o przeniesienie
biura QSL ze Lwowa do Warszawy, co nastąpiło dopiero w 1938 r.
Po przełomie politycznym 1989/1990 r. znowelizowano prawo o stowarzyszeniach. PZK ma obecnie status stowarzyszenia rejestrowego, a członkostwo w nim
nie jest już warunkiem koniecznym uzyskania uprawnień do nadawania. Nie trzeba
dziś także korzystać z pośrednictwa związku przy przesyłaniu kart QSL, gdyż można
to zrobić przez Internet. Według oficjalnych danych licencję krótkofalarską posiada
61
w Polsce obecnie ok. 13,5 tys. osób, z których nieco ponad 4 tys. należy do PZK .
Związek nadal jest oficjalnym przedstawicielem Polski w IARU, mimo że nie reprezentuje już — przynajmniej według liczby wydanych licencji — większości polskich
radioamatorów i do dziś nie dokonał rozrachunku z komunistyczną przeszłością,
w której uwikłany był w kontakty z peerelowskim aparatem bezpieczeństwa.
59
60
61

Informacja udzielona autorowi przez Tomasza Ciepielowskiego, SP5CCC.
Imponujący życiorys Rutkowskiego omawia WALICHNOWSKI 2018.
Cf. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3tkofalarstwo (dostęp: 18 IX 2018).
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Na przykładzie krótkofalarstwa widać także tak często spotykaną w historii Polski skłonność do indywidualizmu. W całym kraju istnieje bowiem obecnie jakoby
62
ok. 100 organizacji radioamatorskich . Hobby bez granic najwyraźniej stwarza więc
również, przynajmniej w Polsce, nieograniczone możliwości organizacyjne bez
przesłanek ideologicznych.
Triumfalny pochód Internetu na całym świecie sprawił, że mimo tych nowych
swobód krótkofalarstwo nie zyskało na atrakcyjności, lecz pozostało rzadkim,
a w oczach wielu zapewne także dziwnym i tajemniczym hobby. Czasy, w których
stwarzało ono jedyną możliwość komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym
ponad granicami państw i kontynentów, należą już do przeszłości. Nawiązując nieco
sarkastycznie do przytoczonego na wstępie cytatu, można by powiedzieć, że dzisiaj
o śmierci przyjaciela zdaje się raczej świadczyć brak smartfona...
Tłumaczenie: Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr
WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE I MATERIAŁY NIEPUBLIKOWANE

AP Szczecin [= Archiwum Państwowe w Szczecinie]:
Liga Obrony Kraju, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie, w tym: Wydział Organizacyjny, Statut, organizacja PZK, sygn. 65/475/0/1/173, bez paginacji
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczecinie, w tym: Polski Związek Krótkofalowców, Oddział Szczecin, sygn. 65/386/0/2.2/204
IPN [= Instytut Pamięci Narodowej], sygn. BU [= Biuro Udostępnienia] 01043/3426/J,
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Hobby without Borders? Amateur Radio in Poland 1925–1990
The article presents the story of amateur radio in Poland as part of the international amateur
radio movement after World War I and World War II. It shows how a hobby, which was seen as
suspicious due to the ability to communicate with the outside world without control, was allowed
to operate within the communist system of permanent control. During the “thaw” of 1956 amateur
radio operators in the Polish People’s Republic managed to create an independent association,
the PZK, which did not function as a mere branch of an organization devoted to paramilitary
training such as for example the GST in East Germany or the LOK in Poland.
The article argues, however, that this turned out to be a Pyrrhic victory severely limiting
the activists’ room for maneuver, as much less financial and human resources were available to
them in comparison to the large paramilitary organizations. In addition, the ongoing struggle
for organizational supremacy between the PZK and LOK ultimately hindered the widely
touted unity of the amateur radio movement, consumed a great deal of energy, and led to
enduring personal enmities some of which continue to this day. This rivalry in turn severely
affected their technical activities, the ability to attract new enthusiasts, access to equipment,
and even their public relations work. In consequence more organizational freedom ended up
limiting the scope of activities of the entire Polish amateur radio movement.
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Państwowe Tory Wyścigów Konnych na Służewcu
jako wielowymiarowa przestrzeń wolności w czasach PRL*
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We wspomnieniach ludzi związanych z Państwowymi Torami Wyścigów Konnych
— pracowników różnej kategorii, stałych bywalców oraz dziennikarzy piszących
o wyścigach — przewija się stale jeden motyw: mniej lub bardziej wprost artykułowane przekonanie o wyjątkowości i autonomii warszawskiego toru w okresie PRL
oraz o jego dostrzegalnych w wielu obszarach emancypujących funkcjach, skutkujących różnymi wymiarami „wolności od” i „wolności do”. W niniejszym artykule
przedstawimy zarys historii instytucji, która w czasach komunizmu przeżywała
szczyt swojego rozkwitu, choć zasady, na których funkcjonowała, były sprzeczne
z oficjalną ideologią państwa socjalistycznego. Pokażemy, jak czasy jej świetności
— z perspektywy niemal 30 lat od rozpoczęcia transformacji politycznej, społecznej
i gospodarczej w Polsce, w trakcie której wyścigi na Służewcu podupadły — wspominają ludzie związani z tym miejscem i wywodzący się z dwóch kategorii społecznych: stałych bywalców Wyścigów i pracowników Toru mieszkających na osiedlu
pracowniczym „za murem”. Odpowiemy na pytanie, jak i dlaczego Wyścigi są wspominane przez stałych bywalców i pracowników jako swoista społeczna enklawa, teoretycznie trudna do wyobrażenia w czasach komunizmu.
Wspomnienia te analizujemy z perspektywy określanej w naukach społecznych
jako „postkomunistyczna nostalgia”. Ponadto odwołujemy się do artykułów prasowych z czasów PRL poświęconych sytuacji na służewieckim torze, by zaprezentować
krytyczny i reformatorski charakter działalności dziennikarzy piszących o wyścigach. Główną oś wszystkich analiz stanowią funkcjonujące społecznie odwołania do
kategorii „wolności” oraz związanych z nią koncepcji swobody, sprawczości i bezpieczeństwa, które pojawiają się w narracjach o warszawskich wyścigach z czasów
komunizmu.
* Tekst powstał na podstawie badań zrealizowanych w ramach grantu „Tor Wyścigów Konnych
Służewiec w Warszawie. Studium społecznych funkcji i znaczeń obszaru kulturowego w przededniu
zmian” o nr. 2014/13/B/HS6/04048, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Tor Służewiec (obecna nazwa obiektu), zajmuje blisko 140 ha, czyli więcej niż
którykolwiek ze stołecznych parków, i stanowi od ośmiu dekad obszar odizolowany
zarówno fizycznie (wysokim murem), jak i pod względem własnościowym oraz
funkcjonalnym od życia codziennego Warszawy. Obiekt składa się z dwóch części:
znanego publiczności hipodromu, czyli toru zielonego, trybun i biura oraz z zajmującej ponad 80 ha części mieszkalno-treningowej, w której znajdują się stajnie dla
kilkuset koni, domy dla pracowników, tor treningowy oraz rozległe tereny zielone,
dawniej gospodarcze, pola, pastwiska oraz przestrzenie rekreacyjno-sportowe dla
pracowników przedsiębiorstwa. W okresie PRL hipodrom oferujący spektakl wyścigowy, zakłady wzajemne, ofertę konsumpcyjną oraz rozległą przestrzeń mitingową
przeżywał okres największej popularności.
W badaniach dotyczących lat osiemdziesiątych XX w. podkreśla się, że system
1
społeczno-gospodarczy PRL nie miał spójnej zasady uprawomocnienia . Funkcjonowały w nim dwie sprzeczne reguły: pierwsza, akcentująca rolę centrum władzy,
oraz druga, dopuszczająca mechanizmy rynkowe i merytokratyczno-demokratyczne.
Przedsiębiorstwo Państwowe Tory Wyścigów Konnych (dalej: PTWK) od początku
istnienia łączyło je w swojej organizacji. Cały majątek przedwojennych towarzystw
wyścigowych, w tym tor na Służewcu, w 1950 r. przeszedł na własność Skarbu Państwa, pod zarząd PTWK. W latach 1950–1993 PTWK (potocznie zwane Wyścigami)
zajmowało się wszystkimi aspektami wyścigów konnych — treningiem koni, zawodami oraz zakładami wzajemnymi. Równocześnie od początku przedsiębiorstwo
zawierało w sobie elementy wywodzące się z systemu kapitalistycznego, w tym tzw.
koński totalizator, który stanowił w okresie PRL jedną z dwóch legalnych, obok loterii, gier hazardowych. Tę drugą z wymienionych reguł wprowadzała w życie również
publiczność, obracając pieniędzmi w ramach zakładów wzajemnych. Na rywalizacji
i równości oparta też była rywalizacja sportowa na bieżni. Usługi oferowane na miejscu przez PTWK były zaś poddawane ocenie przez konsumentów (widzów i graczy),
2
których krytyczne opinie często artykułowali na łamach prasy dziennikarze sportowi .
Podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, również w Polsce
w naukach społecznych toczą się dyskusje nad interpretacją czasów komunizmu, ich
wpływem na aktualną sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą oraz sposobami
3
konceptualizacji procesów transformacji ustrojowej . Pamięć o społecznej enklawie wyścigów konnych w Warszawie stanowi wyzwanie dla pamięci o tym okresie,
ponieważ — jak pokazujemy dalej — ma ona zupełnie inny wymiar aksjologiczny
4
i społeczno-polityczny niż dominujące narracje o tej epoce . Zazwyczaj wskazuje się,
że pamięć społeczna okresu komunizmu w Polsce zawiera w sobie trzy dominujące
1

RYCHARD 1995.
Vide BOSSAK-HERBST, OGRODNIK 2017.
3
MITHANDER, SUNDHOLM, VELICU 2013; TISMANEANU 2014; PAKIER, WAWRZYNIAK 2016.
4
Cf. np. KWIATKOWSKI 2008; ŁUCZEWSKI 2017.
2
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schematy. Po pierwsze jest to pamięć bohatersko-martyrologiczna odnosząca się do
sprzeciwu wobec reżimu komunistycznego i kultywowania wspomnień o wcześniej5
szych wydarzeniach, które władze starały się usunąć z oficjalnych narracji . Drugi
dotyczy pamięci życia codziennego w czasach PRL. Można w nim dostrzec zarówno
6
elementy nostalgiczne, jak i narracje często zabarwione ironią . Trzecia grupa narracji
koncentruje się wokół funkcjonujących w społeczeństwie czasów komunizmu „oaz
wolności”. Oazy te tworzyły społeczne grupy etosowe, których członków łączyły
wspóle cele, wizja świata czy wyznawane wartości. Były to np. grupy duszpasterskie
w ramach Kościoła katolickiego, grupy powstające wokół organizacji harcerskich,
zrzeszające opozycjonistów, artystyczne czy kontrkulturowe grupy młodzieżowe.
„Wolnościowy” charakter stołecznych Wyścigów przejawiał się przede wszystkim w swobodzie zgromadzeń podczas dni wyścigowych i wolności ekonomicznej
— gracze sami decydowali o swoich pieniądzach, które mogli stracić, ale też wielokrotnie pomnożyć. Jednakże prawie trzy dekady po roku 1989 termin „wolność”
jest stosowany przez stałych bywalców Wyścigów z czasów PRL nie tylko po to,
by przeciwstawiać życie na Torze codziennej rzeczywistości komunistycznego państwa, lecz także zaczyna pełnić inne funkcje. W procesie memoralizacji przekształca
się w narzędzie krytyki sytuacji bieżącej, a jednocześnie kreowania poczucia ciągłości świata społecznego bywalców wyścigów. Z kolei mieszkańcom Toru, dawniej lokatorom osiedla pracowniczego na terenie przedsiębiorstwa zorganizowanego
jako PGR podporządkowany Ministerstwu Rolnictwa, termin „wolność” kojarzy
się przede wszystkim z brakiem trosk o sprawy bytowe i swobodnym korzystaniem
z przestrzeni.
W rozważaniach o pamięci komunizmu zwraca się uwagę, że postkomunistyczna nostalgia może wynikać z tęsknoty za tym „prywatnym światem”, który
stanowił ucieczkę przed wypełniającą całą sferę publiczną rzeczywistością obowiązującego systemu. Zdaniem Mai Nadkarni nostalgiczne wspominanie minionej
7
epoki nie oznacza pozytywnego wartościowania samego systemu . Emocje związane
z przywoływaniem przeszłości dotyczą zachowań i odczuć w stosunku do niego
opozycyjnych, wynikających z tworzenia środowisk, w których można było swobodnie dyskutować i odcinać się — przynajmniej symbolicznie — od obowiązujących w socjalistycznym kraju norm postępowania i sposobów myślenia. Są to więc
wspomnienia o wolności w czasach zniewolenia i jej paradoksalnym odchodzeniu
w przeszłość w czasach wolności politycznej. Tym jednak, co odróżnia analizowany
przez nas przypadek jest to, że nie należał on do sfery prywatnej ani nie był półzamkniętym światem ludzi połączonych ze sobą więzami społecznymi. Tor Służewiec
był ogólnodostępną przestrzenią publiczną legitymizowaną przez państwo, która
przyciągała ludzi z różnych środowisk i umożliwiała im uzyskanie tożsamości gra5
6
7

Cf. ŁUCZEWSKI 2017.
Cf. BARTMANSKI 2011.
NADKARNI 2010.
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cza wyścigowego niezależnej od innych ról i identyfikacji społecznych. Wyścigi nie
były też elementem „codziennego życia”. Wręcz przeciwnie — we wszystkich wspomnieniach są przedstawiane jako odskocznia od codzienności.
Nasze badania koncentrują się na nostalgicznym i apolitycznym pamiętaniu
okresu komunizmu przez środowiska wyścigowe. Takie wspominanie jest cechą
osób, które niezupełnie odnajdują się w narracjach martyrologiczno-bohaterskich.
Jak zauważa Irena Reifová, odnosząc się do społeczeństwa czeskiego: „wielu ludzi
zostało nagle całkowicie pozbawionych jakiejkolwiek historii: «stara przeszłość»,
w której żyli i której doświadczali przez 1989 rokiem, była «nieaktualna», a nowe
interpretacje socjalizmu nie obejmowały tych ludzi, którzy znaleźli się poza dycho8
tomią ofiary-sprawcy” . Podobnie możemy opisywać społeczeństwo polskie, które
w sferze publicznej ma niewielkie możliwości zetknięcia się z inną interpretacją czasów PRL niż jako okresu walki o wolność i demokrację z reżimem komunistycznym.
ŹRÓDŁA DANYCH I METODY BADAWCZE

Badacze społeczni nie interesowali się dotąd ani publicznością, ani specyficznym
środowiskiem zawodowym związanym z wyścigami konnymi lub stadninami w Polsce. Wieloletnia nieobecność w narracjach różnych dyscyplin badawczych doprowadziła do marginalizowania wyścigów konnych także w historii sportu. Jako pierwszy
9
klub sportowy wymieniane jest często Towarzystwo „Sokół” , którego pierwszy
oddział powstał w 1867 r. we Lwowie, choć już kilka dekad wcześniej funkcjonowały towarzystwa wyścigowe, które wśród swoich celów wymieniały „krzewienie
10
tężyzny fizycznej jeźdźców amatorów i zawodowych dżokejów” . Również historia
Toru Służewiec jako złożonego obiektu urbanistyczno-architektonicznego nie doczekała się głębszego opracowania, poza niepublikowanymi ekspertyzami zlecanymi
przez urzędy Mazowieckiego oraz Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Historia wyścigów konnych w krajach anglosaskich przyciąga uwagę socjolo11
gów i historyków w dużo większym stopniu niż w Polsce , gdzie jako jedyny szeroko
opisał ją — przede wszystkim z perspektywy właścicieli i hodowców koni — przedwojenny pracownik Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce (dalej: TZHK)
12
Witold Pruski . Kilka wydanych w ostatnich dekadach książek na temat wyścigów
bazuje na wspomnieniach jeźdźców i bywalców, koncentrując się na sukcesach naj13
bardziej znanych koni, dżokejów i trenerów .
8

REIFOVÁ 2017, s. 7.
TUSZYŃSKI 1981.
10
Cf. PRUSKI 1981, s. 32.
11
HERMAN 1967; SCOTT 1968; ROSECRANCE 1990; FOX 1999; CASSIDY 2002; CASSIDY
2007; RIESS 2011.
12
PRUSKI 1970; PRUSKI 1980.
13
TROJANOWSKI 1966; BUKAT, HALSKI 2009; ZIELIŃSKI 2011.
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Projekt badania dotyczącego historii społecznej Toru Służewiec narodził się
w kontekście dyskusji nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ten właśnie teren. Centralne pytanie badawcze dotyczyło
społecznych funkcji obiektu w świadomości i praktykach różnych kategorii jego
użytkowników, w tym publiczności wyścigowej. W związku z tym zastosowana
została metoda polegająca na prowadzeniu ustrukturyzowanych wywiadów. W sumie
przeprowadzono 98 wywiadów pogłębionych, w tym 22 ze stałymi bywalcami
Wyścigów, oraz dziesiątki pomniejszych rozmów podczas obserwacji terenowych;
w sąsiedztwie Toru rozdano również kwestionariusze badawcze.
Spośród byłych pracowników PTWK i mieszkańców Toru Służewiec jedni
wywodzą się rodzin związanych z wyścigami od czasów przedwojennych, inni byli
pierwszymi, którzy zdecydowali się wybrać taką ścieżkę życiową. Rodziny związane z Torem od pokoleń mają zróżnicowane pochodzenie społeczne — wśród nich
znajdują się zarówno potomkowie dawnego ziemiaństwa, jak i służących u niego
chłopów. Obecnie natomiast w silnie zhierarchizowanym świecie zawodowym
reprezentują różne profesje: trenerów, koniuszych, dżokejów, jeźdźców, stajennych
czy kowali. Na osiedlu pracowniczym nie ma anonimowości, a wielu jego mieszkańców łączą całościowe stosunki społeczne: więzy sąsiedzkie, nierzadko zawodowe,
przyjacielskie i rodzinne, czasem dzieli dawna rywalizacja i konflikty. Z różnych
środowisk społecznych — inteligenckich i robotniczych — rekrutowali się również
uczestniczący w badaniu bywalcy Toru. Niektórzy zamieszkiwali w jego sąsiedztwie,
a w przeszłości pracowali w okolicznych fabrykach; kilku w okresie PRL i transformacji ustrojowej było związanych z szarą strefą gospodarki (handel, wymiana
walut). Wśród osób wykształconych dominowali przedstawiciele kierunków ścisłych. Kilku wywodziło się z rodzin związanych z hodowlą koni lub o tradycjach
kawaleryjskich. Wieloletnie interakcje — podobnie jak w przypadku mieszkańców
osiedla pracowniczego — ukształtowały stosowane przez nich dyskursywne sposoby
opisu rzeczywistości Wyścigów (tak współcześnie, jak w przeszłości). Skutkuje to
podobieństwem narracji na temat minionego okresu i jego ocen pomimo zróżnicowania indywidualnych doświadczeń z czasów PRL i transformacji ustrojowej.
Tym, co łączyło wypowiedzi bywalców oraz mieszkańców i pracowników Toru
były samorzutne porównania okresu PRL z czasami współczesnymi i przyjmowanie tych
pierwszych za punkt odniesienia. We wszystkich bez wyjątku wywiadach pojawia się ta
sama cezura, dzieląca historię warszawskich wyścigów na tę „z czasów komunistycznych” i tę po rozpoczęciu transformacji ustrojowej. Okres PRL jest w zgromadzonych
opowieściach postrzegany jednolicie — znaczniki czasowe stanowiły tu wydarzenia
z życia prywatnego lub z życia toru, takie jak spektakularne gonitwy i wygrane, a nie
wydarzenia polityczno-społeczne. Periodyzacja ta rożni się zatem od stosowanej w publikacjach naukowych i popularyzatorskich oraz w dyskursie publicznym.
Przygotowanie scenariusza wywiadów poprzedziła m.in. analiza materiałów
archiwalnych dotyczących funkcjonowania TZHK (w okresie międzywojennym,
w czasie wojny i po jej zakończeniu oraz po likwidacji PTWK), znajdujących się
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w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, a także różnego typu publikacji dotyczących Wyścigów. Wykorzystanie materiałów prasowych pozwoliło nam uwzględnić
trzecią kategorię osób związanych z torem służewieckim — dziennikarzy pasjonatów i znawców wyścigów konnych (będących często jednocześnie graczami). Na
podstawie analizy wywiadów oraz dyskursu prasowego pragniemy pokazać fenomen funkcjonowania środowiska bywalców Wyścigów w rzeczywistości realnego
socjalizmu. Ograniczamy się do prasy z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych,
gdyż to właśnie w niej widoczny jest proces intensyfikacji krytyki formułowanej
przez zajmujących się tematem dziennikarzy i podejmowane przez nich interwencje.
Publiczność wyścigów stworzyła w PRL nieformalną grupę interesu, której medialni
reprezentanci recenzowali działania władz PTWK i wymuszali na nich kolejne
zmiany. Jest to więc przykład ruchu społecznego, który w warunkach niedemokratycznych dokonywał jawnej zmiany o charakterze oddolnym; zjawisko to jest szczególnie interesujące na szerszym tle, które stanowiła sytuacja w kraju.
CIĄGŁOŚĆ SPOŁECZNA I FUNKCJONALNA NA POWOJENNYM TORZE

Warszawa jest jedynym polskim miastem, w którym wyścigi konne są organizowane
bez dłuższych przerw od przeszło 170 lat (konkretnie od roku 1841). Płaskie wyścigi
(flat racing) w stylu angielskim nie były na ziemiach polskich szczególnie popu14
larne . W XIX w. arystokracja preferowała hodowlę koni orientalnych, a w kilku
największych miastach oraz w nielicznych majątkach prywatnych wyścigi odbywały się nie dłużej niż przez kilka dni w roku. We wszystkich zaborach towarzystwa
wyścigów konnych miały ograniczoną autonomię, a ich prezesami formalnie byli
namiestnicy poszczególnych jednostek administracyjnych (z wyjątkiem Galicji).
Dopiero w latach 1901–1904 w Warszawie skala mitingów sprawiła, że posiadanie
koni wyścigowych uległo komercjalizacji. Pozycja stajni należących do polskich
15
właścicieli była jednak marginalizowana przez potentatów rosyjskich .
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości planowano przebudowę centrum stolicy. Pole Mokotowskie, służące dotąd jako pole ćwiczebne dla armii carskiej, przy
którym od ulicy Polnej stały trybuny i znajdował się tor, miały zostać zamienione
w dzielnicę reprezentacyjną. Wymusiło to zmianę lokalizacji toru. Siedem kilometrów od ścisłego centrum, na liczącym około 140 ha terenie, składające się z niespełna
140 członków TZHK zainwestowało w stworzenie wielofunkcyjnego kompleksu
torów w stylu modernistycznym, zwanego „miasteczkiem wyścigowym”16.
Budynki i infrastruktura obiektu przetrwały II wojnę światową w niezłym
17
stanie (z wyjątkiem wieży ciśnień) . Część przedwojennych pracowników stajni
14
15
16
17

PRUSKI 1970.
PRUSKI 1970.
AAN, nr 72/2416, 1/1.
Vide BOSSAK-HERBST 2019 (w druku).
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oraz Towarzystwa mieszkała w okolicy lub powróciła na Tor zaraz po zakończeniu
konfliktu, na Służewiec ściągali też ludzie związani z wyścigami z innych części
przedwojennej Polski. Z racji zachowania zabudowy to właśnie na Wyścigach uruchomiono pierwszą szkołę podstawową w okolicy, a część budynków zajęło wojsko.
W pierwszych miesiącach powracające na Tor środowisko wyścigowe utrzymywało
się z dochodów uzyskiwanych z przewożenia platformami ludzi powracających do
18
Warszawy, z ogrodnictwa oraz dzierżawy pustych stajen na magazyny .
Centralą postacią, której działania pozwoliły zachować środowisku ciągłość,
był generał Leon Bukojemski. W kwietniu 1945 r. został on odkomenderowany
do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych jako prezes Zarządu Hodowli Koni
i Wyścigów Konnych w Lublinie, gdzie przez dwa ostatnie lata wojny organizowane
były zawody. U progu 1946 r. wicepremier i minister rolnictwa i reform rolnych
Stanisław Mikołajczyk powołał Bukojemskiego na komisarza do spraw wyścigów
konnych z zadaniem „urządzenia wyścigów w Warszawie”. Prezydent m.st. Warszawy Stanisław Tołwiński przekazał „reaktywowanie spraw Towarzystwa” Józefowi Drabichowi, adwokatowi, a przed wojną aktywnemu działaczowi Stronnictwa
19
Ludowego . Wkrótce jednak funkcję kuratora TZHK oraz Towarzystwa Zachęty
20
do Hodowli Koni Ziem Zachodnich (dalej: TZHK ZZ) przejął właśnie Bukojemski .
Starsza służba stajenna, trenerzy i dżokeje ze Służewca, znający generała „jako sportsmena i koniarza”, powitali tę nominację z radością i gorliwie zajęli się porządko21
waniem i zabezpieczaniem całego obiektu . Do dziś jego postać przez najstarszych
pracowników Toru wspominana jest z sentymentem.
W czerwcu 1946 r. Prokuratura Generalna zadecydowała o przejściu koni
wyścigowych na własność Skarbu Państwa — dotyczyło to koni, które po 1939 r.
znajdowały się w stajniach na Służewcu i w latach powojennych były stopniowo
odzyskiwane z terytorium Niemiec i innych krajów. Jednakże konie wywiezione
za granicę ze staji zlokalizowanych w prywatnych majątkach rozsianych po kraju,
22
jeszcze przez kolejne cztery lata były zwracane przedwojennym właścicielom .
18

BAUER 1966, s. 77.
AAN nr 72/2416,1/21
20
Od roku 1918 w Wojsku Polskim, dowódca 2 pułku artylerii lekkiej, kwatermistrz 12 Kresowego
Pułku Artylerii Lekkiej. W 1921 r. został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
W czasie wojny obronnej był oficerem sztabowym Armii „Łódź” i dowódcą artylerii grupy operacyjnej
gen. Kazimierza Sawickiego. Jeden z polskich oficerów osadzonych w więzieniu wewnętrznym NKWD
na Butyrkach, a następnie w Małachówce, którzy przystali na propozycję tworzenia oddziałów polskich
u boku Armii Czerwonej. Po zmianie sytuacji politycznej i przystąpieniu do armii generała Andersa
został postawiony przed sądem wojskowym i skazany za działalność prosowiecką na więzienie, z którego zwolniono go w 1943 r. Od 30 kwietnia 1944 był zastępcą dowódcy artylerii 1 Armii Wojska Polskiego. W lutym 1945 r. Bukojemski został mianowany dowódcą Okręgu Wojskowego Lublin (za: SKIBIŃSKI 1984; JACZYŃSKI 2011).
21
ROGOWSKI 1978.
22
AAN nr 72/2416,1/18.
19
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Rozwiązanie takie stworzyło możliwość przetrwania prywatnej własności koni
wyścigowych, a co za tym idzie — okrojonego środowiska ich posiadaczy na Torze.
O wojennych losach zwierząt wiedziano dzięki prywatnym kontaktom (np. stajennym towarzyszącym wywożonym z Polski wierzchowcom) i kolekcjonowanym
23
przez ludzi przebywających w czasie wojny poza krajem programom wyścigowym .
W grudniu 1946 r. Bukojemski został upoważniony przez ministra rolnictwa i reform
rolnych do przeprowadzenia akcji odzyskiwania koni.
Przez kolejne cztery lata warszawskie wyścigi zachowały w stosunku do okresu
międzywojennego pewne cechy ciągłości — wciąż startowały w nich prywatne konie,
ich właściciele otrzymywali nagrody za zwycięstwa i wydawali na terenie Toru przyjęcia
z tej okazji. Wśród mieszkańców obiektu, którzy stanowili mieszankę przedwojennych
pracowników stajennych i pracowników biurowych dawnych towarzystw wyścigowych,
zawiązane zostało koło Polskiego Stronnictwa Ludowego „Służew-Wyścigi Konne”
— w jego skład wchodziło aż 120 osób. Koło zostało rozbite przez funkcjonariuszy
UB przed wyborami do Sejmu w styczniu 1947 r., a likwidacji dopełniło aresztowanie
i osadzenie na rok w więzieniu sekretarza generalnego przedwojennych wyścigów we
24
Lwowie, a w czasie wojny dyrektora warszawskiego Toru — Tadeusza Possarta .
Do 1950 r. środowisko — z jednej strony właścicieli koni wyścigowych, z drugiej
pracowników ich stajni — funkcjonowało tak jak przed wojną. Ich wzajemne stosunki,
nieraz więcej niż jednopokoleniowe, wywodziły się z majątków ziemskich tych pierwszych oraz toru przy ul. Polnej. Podobnie nadal ściśle zhierarchizowane pozostawały
relacje umysłowych pracowników towarzystw wyścigowych oraz stajennych, mieszkających teraz w ramach służewieckiego miasteczka, ale na przykład jadających osobnych kantynach (w przeznaczonej dla tych pierwszych znajdowało się pianino i prasa).
Dopiero w 1950 r. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych zarządziło obligatoryjny
wykup przez Skarb Państwa ostatnich 50 koni wyścigowych i hodowlanych wraz
25
z przychówkiem z lat 1949 i 1950 bez względu na ich lokalizację . TZHK i TZHK
ZZ zostały rozwiązane na mocy ustawy o wyścigach konnych z 19 kwietnia 1950,
a minister Mikołajczyk powierzył generałowi Bukojemskiemu pełnienie obowiązków
dyrektora przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowe Tory Wyścigi Konne,
które objęło także inne hipodromy w kraju. Meble, dzieła sztuki, archiwalia, a także
samo środowisko społeczne toru służewieckiego w zasadzie pozostały nienaruszone
— nawet kilka młodych ziemianek, które zatrudniły się na stanowiskach „chłopców
26
stajennych” wciąż nazywano powszechnie hrabiankami . Trwałość nieformalnych
dystansów społecznych w ramach Państwowych Torów Wyścigów Konnych była
27
przedmiotem wielu donosów pisanych przez nowych pracowników tego miejsca .
23
24
25
26
27

OLSZEWSKI 1969.
IPN BU 644/75, 0644/77.
AAN 72/2416,1/18.
SCHWEITZER-WIRSKA 2006.
IPN BU 01222/3296/J, Bukojemski Nałęcz Leon.
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Wyścigi zostały sprzężone ze znacjonalizowaną hodowlą. Działające w ramach
PTWK stajnie zostały przypisane do znacjonalizowanych stadnin, od których przyjmowały na trening młode zwierzęta. Część obrotów z totalizatora służyła utrzymaniu
przedsiębiorstwa i jego pracowników, resztę przekazywano do Skarbu Państwa, a stamtąd kierowano do stadnin jako państwową dotację. Wyniki osiągane na warszawskim
torze przez konie stanowiły dodatkowe źródło wpływów zarówno dla ich macierzystych stadnin jak i pracowników stajni, w których były trenowane na Służewcu.
W przedsiębiorstwie napięcia wynikające z reprodukcji przedwojennych stosunków w nowej rzeczywistości narastały. U progu 1952 r. POP PZPR w PTWK podjęła
z generałem walkę: „Po analizie prac Dyr. Bukojemskiego Leona, egzekutywa w pełnym składzie stawia wniosek o odwołanie Ob. Dyr. Bukojemskiego z zajmowanego
stanowiska”. Postulat taki argumentowano tym, że nie wiązało go „nic z klasą robotniczą, ponieważ był pułkownikiem sztabowym wojsk sanacyjnych i członkiem tajnego
28
wywiadu «II Oddział»” . Bukojemskiego na stanowisku dyrektora zastąpił pułkownik Stanisław Arkuszewski, który do maja 1945 r. dowodził 1 Warszawską Brygadą
Kawalerii, a następnie pełnił funkcję dyrektora Państwowych Zakładów Hodowli
Koni. Arkuszewski, choć niewątpliwie wywodził się z klasy robotniczej, podobnie
jak jego poprzednik, chronił większość przedwojennych pracowników Toru, o czym
29
pisał w swoich wspomnieniach . Ponadto na mundurach służby hodowlanej wprowadził proporczyki żółtego koloru — symbol kawaleryjski; starsi uczestnicy badania
wspominają także, że podczas codziennych treningów w miasteczku wyścigowym
intonowano często pieśni wojskowe. Sam Arkuszewski odnotował z dumą: „Dziś
30
polskie stadniny utrzymują tradycję kawaleryjską” .
Na istnienie niezależnych od podziałów klasowych i politycznych więzów
spajających środowisko wyścigowe wskazują wspomnienia naszych rozmówców
oraz inne, liczne świadectwa, w tym np. sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej
w Przedsiębiorstwie PTWK i w POP PTWK na polecenie Komitetu Dzielnicowego
Mokotów z 1955 r. Stwierdzano w nim m.in.:
Przedsiębiorstwo Wyścigów Konnych jako Instytucja istnieją w prawie nie zmienionej formie od kilkudziesięciu lat. Ma ono zupełnie różną specyfikę zagadnień od
wszystkich działających w Polsce Przedsiębiorstw Państwowych. [...] Od początku
istnienia wyścigów do tej podstawowej działalności włączony jest jednak tzw.
totalizator czyli gra pieniężna na startujące w wyścigach konie. [...] Ten stan rzeczy powoduje, że jest to instytucja zupełnie wyjątkowa i złożona — ponieważ „na
powodzenie w grze mają duży wpływ konie i ludzie”. Na wyścigach panuje kult
dla pieniądza. Fakt ten prowadzi do niskiego poziomu moralnego ludzi zatrudnionych na wyścigach, w szczególności zaś personelu stajennego mającego wpływ
na kondycję konia [...]. Bez najmniejszej przesady można stwierdzić, że główną
28
29
30

AAN 72/2416,3/390, s. 11–12.
ARKUSZEWSKI 1982, s. 298.
ARKUSZEWSKI 1982, s. 300.
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osią zainteresowań prawie całego personelu Przedsiębiorstwa jest (szczególnie
w okresie odbywających się wyścigów, tj. maj-listopad) jest gra w „totka”, szanse
koni i możliwość łatwego zarobku przez wygranie w wyścigach. Taki stan rzeczy
w poważnym stopniu utrudnia robotę polityczną [...]. Na trudności pracy z ludźmi
tak Dyrekcji jak P.O.P. ma olbrzymi wpływ również fakt, że personel stajenny (trenerzy, dżokeje itp.) w okresie przedwojennym należeli do grupy społecznej o nieskrystalizowanej przynależności klasowej. W zasadzie w swej przeważającej masie
z pochodzenia chłopstwo folwarczne i małorolne z chwilą zatrudnienia ich (często
od dziecka) przez przedwrześniową arystokrację i burżuazję, będącą właścicielami
wyścigów — deklarowali się pod wpływem intratnych zarobków i ciemnych interesów, przynoszących im dostatnie a często luksusowe życie [...]. Znamienne jest
również i to, że na wskutek wspólnego od kilkudziesięciu lat zamieszkiwania na
terenie w pewnym sensie odizolowanym od pozostałej części miasta, olbrzymia
część personelu mieszkańców toru jest powiązana bliższymi lub dalszymi węzłami
pokrewieństwa. Znajomość mniejszych lub większych „kantów” wyścigowych jednego o drugim na przestrzeni lat powoduje pewnego rodzaju milczącą solidarność.
Pęta ludzi w ich zdrowych odruchach paraliżując często dalsze chęci współpracy
z Dyrekcją i P.O.P. w duchu socjalistycznych zasad współżycia31.

Trzon powojennej społeczności Toru wywodził się przede wszystkim z pracowników stajennych mieszkających jeszcze przy dawnym torze wyścigowym na Polu Mokotowskim. W grupie nowo zatrudnionych, zarówno w administracji, jak i przy robotach
fizycznych, rotacja była bardzo duża. Zgodnie ze wspomnieniami starszych mieszkańców Toru upartyjnienie było niewielkie i powierzchowne: „Partyjnych tu nie było, bo
tu była partia składająca się z dwudziestu ludzi, w tym było dwóch trenerów, tak że nie
mieli wpływu żadnego, bo tu było pięćset osób zatrudnionych kiedyś na Torze” (mężczyzna, trener, 75 lat). Według jednego z naszych rozmówców w latach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych w partii były zazwyczaj osoby o rosyjskich nazwiskach, w kolejnych
zaś dekadach „Wiele osób przystępowało do partii, bo wydawało się, że jedyna droga do
zmiany to będzie to, Gierek takie nowe rzeczy, otwarcie na Zachód, ten system będzie
zawsze, trzeba wreszcie to jakoś zmieniać” (mężczyzna, trener, 70 lat).
Jak podkreślają starsi mieszkańcy, w życiu codziennym (nie tylko zawodowym)
na Torze posłuch miały osoby związane z wyścigami od pokoleń oraz odnoszące
w tej dziedzinie sukcesy. Autorytet był też ściśle powiązany ze specyficzną hierarchią zawodową Toru, na którym najwyższym szacunkiem cieszyli trenerzy, dżokeje
i kowale. Relacje oparte na osobistym, głębokim zaufaniu były kluczowe dla możliwości uzyskania dodatkowego zarobku, związanego z „ustawianiem” wyścigów, na
który decydowała się od czasu do czasu część pracowników. Naruszanie nieformalnego porządku łatwo mogło zostać ukarane przez „podłożenie świni” — dyskretne
zajechanie drogi jeźdźcowi czy podtrucie konia pozostającego pod opieką danego
trenera przed dniem wyścigowym.

31

AAN nr 72/2416,1/18.
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W socjalistycznej Warszawie ośrodek treningowo-mieszkalny na Służewcu
stał się enklawą wiejskiego stylu życia i przestrzenią niemal autarkiczną. Na Torze
hodowano zwierzęta gospodarskie na potrzeby stołówki oraz prowadzono różnorakie uprawy; znajdowała się tam również bogata infrastruktura, obejmująca stołówkę,
pralnię, saunę, bibliotekę, przychodnię, sklepy, kluby sportowe, bary, przedszkole oraz
szkołę dla pracowników, a także odbywały się tam wszelkie imprezy okolicznościowe
— raz w tygodniu przyjeżdżało nawet kino. Rozległe, zaplanowane pierwotnie pod
parki tereny w okolicach stajni i toru treningowego zostały podzielone na pracownicze ogródki działkowe. Większość rodzin uprawiała na nich warzywa i kwiaty oraz
hodowała małe zwierzęta na własne potrzeby. Ponadto wewnątrz torów, tam gdzie
wzrok widzów nie sięgał, uprawiano pieczarki, a we wszystkich stawach hodowano
i łowiono ryby. W ograniczonym zakresie zwyczaje te kultywowane są do dziś.
W kolejnych dekadach nowych pracowników poszukiwano za pośrednictwem
ogłoszeń zamieszczanych na łamach czasopism typu „Gromada Rolnik Polski” oraz
osobiście — w PGR-ach, najczęściej przy stadninach. Charakter pracy i niewygórowane płace powodowały, że na Torze zatrudniali się zazwyczaj szesnastolatkowie z najuboższych środowisk. Mężczyźni, którzy po osiągnięciu wieku dojrzałego
wciąż byli drobni i niewysocy, mieli szansę na karierę jeździecką. Reszta pozostawała przy pracy w stajni i dosiadach podczas codziennych treningów. Zatrudnieni
otrzymywali miejsce w internacie z pełnym wyżywieniem, obejmowani byli kształceniem (przyjmowano też młodzież bez ukończonej szkoły podstawowej) i opieką
wychowawców. Po zawarciu małżeństwa otrzymywali zaś na Torze mieszkanie.
Kobiety — żony i córki (z wyjątkiem kilku kobiet-jeźdźców ziemiańskiego pochodzenia) — jeśli podejmowały pracę, to zazwyczaj sezonową, jako kasjerki na trybunach, przy gospodarstwie na Torze oraz jako sprzątaczki i kucharki. Żony trenerów
natomiast częściej podejmowały pracę biurową. Wszyscy mieszkali w domach
przylegających do stajen.
Mieszkańcy Toru Służewiec żyli w odmiennym dziennym i rocznym rytmie
pracy od reszty miasta — zaczynała się ona tutaj o świcie (4–6 rano), w dzień następowała przerwa, a działania, ze względu na stajenny obrządek, wznawiano wieczorem. Każdy dzień roboczy rozpoczynał się wspólnym apelem i przez wiele lat
podobnie również go kończono. Przedsiębiorstwo w dni wyścigowe, kiedy znaczna
część kobiet pracowała w kasach, uruchamiało nawet własne przedszkole.
Teren PTWK należał do Skarbu Państwa, nie uwzględniano go zatem w planach
rozwojowych stolicy. Do dziś zresztą wewnętrzne ciągi komunikacyjne na osiedlu
nie zostały nazwane — stajnie, domy, biura i trybuny znajdują się pod wspólnym
adresem: Puławska 266. Po II wojnie światowej po północno-zachodniej stronie
Toru zaczął się rozwijać Służewiec Przemysłowy. W latach sześćdziesiątych przy
Torze ulokowano fabrykę prefabrykatów do budowy bloków, która pyliła, przyczyniając się do powstawania u ludzi i koni chorób dróg oddechowych. W latach siedemdziesiątych po stronie wschodniej zaczęło z kolei powstawać osiedle dla 140 tys.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

878

BARBARA BOSSAK-HERBST, MAŁGORZATA GŁOWACKA-GRAJPER

mieszkańców — Ursynów32. Przez dekady nie stworzono połączeń komunikacyjnych centrum miasta z obiektem, skutkiem czego od czasów powojennych specjalny
autobus dowożący widzów kursował tylko w weekendy, a do 2015 r. na Torze funkcjonowały namalowane kiedyś ręcznie znaki drogowe.
U progu transformacji ustrojowej PTWK utraciły płynność finansową: wzrosło
oprocentowanie kredytów na utrzymanie społeczności Toru w okresie zimowym,
a Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) — po przejęciu w zarząd
stadnin państwowych w roku 1991 — przestała uiszczać opłaty za utrzymanie koni
w treningu i dążyła do przejęcia przedsiębiorstwa.
33
W 1992 r. PTWK utraciły prawo do prowadzenia zakładów wzajemnych .
Przedsiębiorstwo zostało przekazane do AWRSP, która przekształciła je w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Służewiec — Tory Wyścigów Konnych” (dalej: S-TWK). Kilkuset zatrudnionych — niemal wszyscy mieszkańcy
Toru — zostało zwolnionych; stanowiska zachowała garstka pracowników administracyjnych, biurowych i technicznych. Trenerzy, którzy zdecydowali się kontynuować pracę w zawodzie, założyli własne firmy, zaczęli zatrudniać personel stajenny
i jeźdźców oraz poszukiwali zleceniodawców, czyli osób gotowych wydzierżawić
z państwowych stadnin konie wyścigowe i przekazać je im do treningu. Niektórzy
bywalcy Wyścigów zdecydowali się wówczas zainwestować w dzierżawę zwierząt,
a podobne ryzyko podjęło również wielu mieszkańców Toru. Środowisko wyścigowe we względnie niezmienionym składzie, choć częściowo w nowych rolach,
nadal funkcjonowało na Torze Służewiec.
W 1995 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło wymóg, by zakłady wzajemne
były organizowane przez co najmniej trzy podmioty. Poszukiwania wiarygodnych
inwestorów okazały się jednak bezskuteczne. Po pięciu latach stagnacji, która
doprowadziła do redukcji liczby właścicieli koni oraz publiczności, w 2000 r. Tor
Służewiec został oddany w zarząd innej spółce Skarbu Państwa — Totalizatorowi
Sportowemu. Skromne środki przeznaczane na organizację wyścigów powodowały
jednak, że właścicielom zwycięskich koni nie wypłacano pełnych nagród. Przy malejącej liczbie koni i niepoprawiającej się infrastrukturze Tor Służewiec nie wytrzymywał konkurencji z nowymi, dostępnymi w stolicy rozrywkami.
17 stycznia 2001 zarząd spółki zarządzającej Torem złożył wniosek o upadłość.
34
W niespełna dzień później doszło do uchwalenia „Ustawy o wyścigach konnych” .
Na jej mocy powołano osobę prawną Skarbu Państwa o nazwie Polski Klub Wyścigów Konnych, na którą przeszło niezbywalne prawo własności terenu Toru Służewiec. Możliwość sprzedaży i fragmentaryzacji terenu została prawnie zablokowana;
ograniczony budżet i złe zarządzanie skutkowały przez kolejne lata brakiem inwestycji i nieregularnością wypłat dla właścicieli zwycięskich koni, na czym cierpiało
32
33
34

Niektórzy podają nawet 140–160 tys., vide np. MIKA 2017, s. 365.
Ustawa z 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych, Dziennik Ustaw 1992, nr 68, poz. 341.
Ustawa z 18 stycznia 2001 o wyścigach konnych, Dz.U. 2001, nr 11, poz. 86.
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całe środowisko. S-TWK została ostatecznie postawiona w stan upadłości. W latach
2005–2007 terenem zarządzał syndyk sądowy, który wyprzedawał niezabytkowe
części majątku spółki. W tym czasie Tor Służewiec zniknął z mediów, nie był też
w żaden sposób promowany. Nie było tajemnicą — pisali o tym bowiem regularnie w stołecznej prasie zainteresowani tematem dziennikarze — że od dawna część
gonitw była ustawiana przez mafię, która od lat dziewięćdziesiątych miała dodatkowo możliwość inwestowania w konie.
Z początkiem 2008 r. — wobec braku wiarygodnych w oczach państwa inwestorów — Tor Służewiec został ponownie przekazany w dzierżawę Totalizatorowi
Sportowemu. Ten zobowiązał się do realizacji zadań w trzech kluczowych obszarach: realizacji inwestycji, rozwoju wyścigów konnych i rozwoju zakładów wzajemnych. Spółka koncentruje się remoncie zabytkowych trybun oraz ich wynajmie wraz
z terenami zielonymi. Ograniczona też została przestrzeń udostępniana widzom.
W latach 2015–2016, kiedy prowadzone było badanie, trzon publiczności stanowiła już tylko około setka osób, które od dekad przychodzą na tor w każdy weekend,
niezależnie od rangi gonitw i pogody. Pozostałych ok. 300 badanych pojawiało się
na Służewcu regularnie raz lub dwa razy w miesiącu. Poza mężczyznami 65 plus
do grona tego należało też ok. 20 mężczyzn poniżej 50 roku życia oraz kilka kobiet
w różnym wieku. Dzięki akcjom marketingowym Totalizatora Sportowego szersza
publiczność pojawia się na Torze Służewiec trzy razy w roku: na rozpoczęcie sezonu,
Derby i Wielką Warszawską. Na resztę publiczności, która spędza czas w odrębnych
strefach, składają się właściciele koni, pracownicy stajni i ich rodziny.
„WOLNOŚCIOWY” CHARAKTER WYŚCIGÓW W NARRACJACH
STAŁYCH BYWALCÓW

Trzon współczesnej publiczności stanowią bywalcy, których młodość, a często
także część wieku średniego przypadły na czasy PRL. Tworzą oni swoisty społeczny świat, czyli zespół ludzi powiązanych ze sobą nie strukturalnie, a wspólnym,
35
tzw. podstawowym działaniem , którym w tym przypadku jest zrytualizowane
obstawianie zakładów wzajemnych — powiązana z nim wiedza, język oraz praktyki. Współcześnie, przy niskiej frekwencji, zakłady wzajemne nie stwarzają szans
na spektakularne wygrane. Jednak w PRL tysiące ludzi regularnie gromadziło się
tutaj w weekendy i w środy, tworząc odrębny świat społeczny, odległy w swojej
logice od socjalistycznej ideologii oraz mechanizmów ekonomicznych i regulujących stosunki społeczne.
Chociaż stali bywalcy są niemal bez wyjątku graczami, nigdy nie sprowadzają
swojego uczestnictwa w wyścigach wyłącznie do zakładów. Sytuują je w szerokim
kręgu tradycji i historii kultury własnej społeczności lub przynajmniej życia towa35

Cf. STRAUSS 1978.
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rzyskiego. Uczestnictwo w tym świecie stanowi element tożsamości części naszych
rozmówców — niektórzy bywalcy wręcz definiują się jako „ludzie Wyścigów”.
Przez niektórych warszawskie Wyścigi były postrzegane jako przestrzeń trwania przedwojennego życia społecznego. Większość spośród najstarszych rozmówców zaczynała przychodzić tam w latach pięćdziesiątych, udało się jednak znaleźć
dwóch bywalców, którzy pamiętają tor przy ulicy Polnej, na który chadzali z rodzicami. Służewiecki hipodrom według wielu osób dawał w czasach PRL możliwość
zanurzenia się w klimacie społecznym rodem z czasów przedwojennych. Połączenie
dwóch elementów — elitarnego charakteru, jaki miała hodowla koni wyścigowych
w przedwojennej Polsce, oraz zamknięcia świata osób związanych z obsługą wyścigów wywodzącą się z majątków ziemskich hodowców, który był bardzo trudny do
przeniknięcia dla osób z zewnątrz — tworzyły specyficzną mieszankę określaną
przez jednego z rozmówców mianem „kolorytu”. Wyścigi stają się w tego typu
wypowiedziach przede wszystkim społecznym fenomenem.
Świat ten jest też często opisywany przez odwołanie do kategorii „wolności”.
Szczególnie w narracjach osób z wyższym wykształceniem występuje wyraziście
opozycja — systemowe zniewolenie w komunizmie versus wolność na wyścigach
konnych:
Po wojnie, wie pani, te czasy PRL-u, to były czasy bardzo ponure. W zasadzie nic
człowiekowi nie wolno było, a naraz, myślę, że za wiedzą i z dobrym pomyślunkiem władz znajdowała się pani w przestrzeni, gdzie wolno było wszystko. Wolność
na Służewcu była naprawdę absolutna, absolutna. Mogła pani tam krzyczeć, mogła
pani tam pić, z czego zresztą co niektórzy skwapliwie korzystali, bo nawet na jesieni
pod każdym drzewem w każdym dniu wyścigowym, to tam leżało trzech, czterech.
[...] Więc była ta wolność, ale było coś jeszcze, znaczy w sensie bycia, natomiast
było coś jeszcze, a mianowicie mogła pani wziąć swój los w swoje ręce. [...] Nikt
z nas nie myślał wówczas, że się mogą czasy zmienić, że my wejdziemy do Europy,
a Wielki Brat się stąd wycofa, więc to była jakaś szansa chyba dla wszystkich, żeby
być autentycznie wolnym i móc jeszcze przy okazji zarobić parę złotych na życie.
[...] Była tu naprawdę cała Warszawa, i to ludzie poczynając od lumpenproletariatu,
a kończąc na elicie. [...] Byli politycy, byli pisarze, byli szachiści, byli brydżyści,
krótko mówiąc wszystkie stany. Oczywiście w takiej masie łatwiej jest znaleźć ludzi
oryginalnych, wybijających się, więc to było w ogóle bardzo barwne widowisko
i bardzo ciekawi ludzie. [mężczyzna, 69 lat]

W wypowiedzi tej wyścigi jawią się jako autonomiczna, wyjątkowa sfera wolności. Ma ona dwa wymiary. Po pierwsze jest to miejsce, gdzie możliwa jest swobodna
ekspresja emocji oraz publiczne robienie tego, co jest społecznie nieakceptowane. Za
upijanie się na terenie Wyścigów nie ponosiło się żadnych konsekwencji prawnych
ani społecznych. Może się wydawać, że możliwość publicznego nadużycia alkoholu
nie jest najważniejszym przejawem swobody, dla cytowanego rozmówcy stanowi
ona jednak ostateczne świadectwo, że na Torze obowiązywały inne zasady niż w każdym innym miejscu ówczesnej Polski. Jego zdaniem było to celowe działanie władz.
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Stworzenie takiej enklawy, w której ludzie nie czuli się pilnowani i kontrolowani,
mogło działać, zdaniem naszych rozmówców, jak lokalny wentyl bezpieczeństwa.
Bywalcy wspominają, że na Trybunie Honorowej (przed wojną Członkowskiej —
przeznaczonej dla członków towarzystw wyścigowych) chętnie pojawiali się przedstawiciele służb mundurowych. Równocześnie na Trybunie Głównej, zwanej czasem
„świniarnią”, poza grą i konsumpcją alkoholu kwitł na wielką skalę słabo ukrywany
handel walutami.
Rozmówca wskazuje także na drugi ważny element poczucia wolności — świadomość, że los danego człowieka zależy od niego samego. W państwie, w którym wiele
aspektów życia podlegało kontroli i planowaniu ze strony państwa takie odczucie
było deficytowe. Sfery, w których indywidualny sukces zależał w dużym stopniu od
36
zdolności i włożonego wysiłku , były ograniczone, tymczasem na Wyścigach stawało
się to regułą podstawową. Mimo że wszyscy na Torze Służewiec wiedzą, że „wygrać
możesz, przegrać musisz”, ten, kto dzięki umiejętnościom analitycznym i wiedzy,
ewentualnie odpowiednim dojściom w stajniach, umiał trafnie wytypować wynik
gonitwy, uzyskiwał przynajmniej od czasu do czasu znaczącą gratyfikację pieniężną.
Niektórzy gracze porównują czynione przez siebie zakłady do gry na giełdzie. Ten
— przynajmniej w założeniu — częściowo merytoryczny system zdobywania pieniędzy był dla naszych rozmówców częścią ich „wolności”, którą tutaj można rozumieć
przede wszystkim jako doświadczenie sprawczości. Wiele osób wspomina, że gra na
wyścigach była wówczas jedyną okazją, by zarobić duże pieniądze. W narracji tej pojawia się także myśl (która potem przewija się także w innych miejscach), że pozostawienie możliwości obstawiania gonitw było elementem „negocjacji” między władzą
a społeczeństwem, w ramach których ta pierwsza oferowała zakazaną w innych sytuacjach rozrywkę w zamian za spokój społeczny. Wyżej cytowany rozmówca zwraca
też uwagę na duże zróżnicowanie społeczne publiczności i pojawianie się wśród niej
stosunkowo dużego odsetka osób, które określa jako oryginalne i wybijające się —
wolność panująca na służewieckim torze pozwalała im „rozwinąć skrzydła”.
W rzeczywistości komunistycznej Polski Wyścigi przyciągały ludzi nie tylko
swoją podstawową funkcją, lecz także atmosferą społeczną, tak różną od wszystkiego, co zostawało „na zewnątrz”. Nawet po latach pamięć o poczuciu wolności
pozostała i ściśle wiąże daną osobę ze służewieckim torem. Taki związek bardzo
wyraźnie wskazał inny rozmówca, przedstawiający Wyścigi jako miejsce, w którym
zaszedł kluczowy dla niego zwrot biograficzny:
Potem mamy rok 68. [...] trafiam do więzienia, to był faktycznie areszt śledczy w Białołęce, 15 marca przypadkowo zostałem zwinięty z ulicy... Wyciągnęli mnie rodzice,
36

Nasi rozmówcy często podkreślają, że gra na Wyścigach jest radykalnie czymś innym od gier
i loterii, w których sukces zależy wyłącznie od szczęśliwego trafu. Typowanie na Wyścigach odbywa
się na podstawie gruntownej analizy wielu rodzajów danych. Uważają w związku z tym typowanie
wyników gonitw za wynik ciężkiej analitycznej pracy (choć zdają sobie sprawę, że istnieją osoby, które,
obstawiając, liczą wyłącznie na łut szczęścia).
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nigdy mi nie powiedzieli za ile, na pewno musiała być jakaś cena. Ja wychodząc
z więzienia, dokładnie dwa miesiące później, czyli 11 maja, to prawdopodobnie jest
sobota, wracam z ojcem do domu, a po południu jadę na Wyścigi i jest akurat otwarcie wyścigów. Rodzice wyciągnęli mnie na otwarcie wyścigów. Na otwarcie sezonu
przychodzi mnóstwo ludzi, to jest taka tradycja. [...] Niesamowite po prostu. Rano
jeszcze siedziałem „na kibelku”, a po południu znalazłem się na otwartej przestrzeni,
wyszedłem na wolność. [...] Moim zdaniem o tym, że ja od tego czasu, dopiero od
tego czasu, stałem się stałym bywalcem wyścigowym, właściwie regularnym, regularnie bywałem na Wyścigach, prawie że nie opuściłem Wyścigów, to właśnie zadecydowało tym, ten kontrast pomiędzy tą małą przestrzenią, ciasnym pomieszczeniem
— „kibelkiem” na Białołęce a tym popołudniem, ładną przestrzenią na Służewcu i to
mnie tak wciągnęło, że myślę, że po tych prawie pięćdziesięciu latach, myślę, że
jeżeli Wyścigi, jeśli Wyścigi, Wyścigami zmarnowałem sobie życie, to zawdzięczam
to rodzicom, którzy wyciągnęli mnie z więzienia. [mężczyzna, lat 70]

Autobiograficzna opowieść o zachłyśnięciu się wolnością panującą na Torze
ulega mityzacji. Tym, co na całe życie zatrzymało tego mężczyznę na Wyścigach,
jest gwałtowne doświadczenie kontrastu między uwięzieniem i represją a wolnością
i swobodą decydowania o swoim życiu. Rozmówca nie wyjaśnia, dlaczego jeszcze
tego samego dnia pojechał akurat na Służewiec. Zapewne nie była to jego pierwsza
wizyta na tamtejszym hipodromie, do czego w swojej narracji, uzasadniającej jego
stały, ponad pięćdziesięcioletni związek z Wyścigami, nie przykłada jednak wagi.
Ukazuje go jako zbudowany w jednym, konkretnym, obfitującym w symboliczne
zestawienia momencie.
Nie bez znaczenia jest wiek, w którym nasi rozmówcy rozpoczynali swoją przygodę z Wyścigami. Byli wtedy młodymi ludźmi, studentami, otwartymi na nowe
doznania i znajomości. Poszukiwali — jak sami po latach zaznaczają — innego,
ciekawszego świata niż ten, w którym funkcjonowali na co dzień.
Wie pani, no i po prostu jako młody chłopak, jak się zetknąłem z tak barwnym
światem, tak zupełnie innym światem, światem wolności, zresztą zawsze miałem
fioła na tym punkcie, na punkcie wolności, i naprawdę takim filmowo-literackim
światem, no to wiadomo było, że już wiedziałem, że to jest moje miejsce. [mężczyzna, lat około 70]

W niemal wszystkich rozmowach o Wyścigach z czasów komunizmu pojawia
się motyw licznej i zróżnicowanej publiczności. W okresie PRL publika ta sama dla
siebie stanowiła źródło atrakcji i część widowiska. O tłumach na Torze Służewiec
mówili z tęsknotą wszyscy rozmówcy. Najwięcej miejsca w narracjach o „dawnych
Wyścigach” zajmują opisy funkcjonowania społecznego świata bywalców i sylwetek jego członków. Rozmówcy podkreślają, że obecność na Torze stanowiła atrakcję
niemalże dla każdego, bez względu na status społeczny, materialny, zawód, wiek
czy sytuację rodzinną (ale nie płeć). Równocześnie wyścigi jawią się jako społeczna
przestrzeń egalitaryzmu, wielu bywalców podkreślało bowiem, że ludzie ani nie byli,
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ani nie są tam postrzegani przez pryzmat swojego statusu społecznego. Skutecznie
obstawiający niezamożny robotnik z podstawowym wykształceniem mógł — i nadal
37
może — odnosić większe sukcesy niż zamożny i wykształcony przedstawiciel elity .
Paradoksalnie zatem — zgodnie z narracjami rozmówców — to w tej społecznie
wydzielonej enklawie, której przedwojenna architektura oddawała ostre podziały
klasowe (trzy typy trybun o różnym standardzie), realizował się w praktyce ideał
równych szans dla wszystkich.
Ten sam sposób pamiętania Wyścigów i myślenia o nich pojawia się także
w wypowiedzi przedstawiciela innego pokolenia. Rozmówca w średnim wieku,
który na tor trafił krótko po zniesieniu stanu wojennego w Polsce, wspomina:
To była połowa lat osiemdziesiątych, czyli taki zupełnie podły okres tuż po stanie
wojennym. Był marazm, zniechęcenie, brak perspektyw zupełny, wtedy się wydawało. A Wyścigi to była taka oaza wolności, to znaczy, jeżeli ktoś miał jakąkolwiek
chęć na jakąś aktywność gospodarczą, to po prostu tutaj przychodził i jeżeli miał
jakieś poglądy, to za nie płacił. Mylił się, to przegrywał, nie mylił się, to był do
przodu. Tu się jeszcze wtedy zbierała właściwie cała Warszawa, która coś miała
do powiedzenia. Były bardzo różne środowiska, od środowisk literackich, poprzez
prężne wtedy środowisko brydżystów, które tutaj na Wyścigach bardzo intensywnie bywało. Brydżystów zawodowych oczywiście, z mistrzem świata Apolinarym
Kowalskim. No i trochę młodzieży, ale już wtedy było widać, że młodzież nie
za bardzo się tym interesuje. [...] A ja akurat, przez przypadek, na pozaszkolnym
angielskim spotkałem się z człowiekiem, który jest legendą Wyścigów [...]. On mnie
wprowadził do takiej grupy osób niesamowitych dosyć, bo to byli ludzie, którzy
tworzyli podstawy polskiej informatyki, właśnie ci brydżyści. Dla mnie, jako dla
bardzo młodego człowieka to było zupełnie niesamowite przeżycie, bo jak równy
z równym. Właściwie się liczyło, co typujesz i czy dobrze typujesz, a nie ile masz
lat, skąd się wywodzisz i tak dalej. Tam wszyscy na zasadzie swobodnej wymiany
myśli i poglądów mogli ze sobą dyskutować i właściwie weryfikowane to było od
razu w postaci tego, co się meldowało na celowniku. [mężczyzna, 57 lat]

Niektórzy z badanych wspominają, że obecni na miejscu milicjanci przymykali
oko na handel walutami, nielegalną bukmacherkę czy grę w kości. Tor wyścigowy
był wręcz — jak twierdzi część rozmówców — oazą nie tylko wolności, lecz także
spokoju i bezpieczeństwa: „Ale co chcę podkreślić, że tor, mimo że nie miał żadnego nadzoru takiego policyjnego był absolutnie bezpiecznym miejscem. [...] Więc
po prostu ludzie mieli szacunek dla siebie, znali się, nie okradali się, nie bili się, no
po prostu oaza spokoju” (mężczyzna, lat około 70). Wyścigi są zatem przedstawiane
jako enklawa, w ramach której wszyscy mogą czuć się swobodnie i bezpiecznie
bez względu na to, czym się zajmują. Nawet to, co w świecie „zewnętrznym” było
37

Jest to charakterystyczna cecha zakładów wzajemnych towarzyszących wyścigom konnym.
O społecznym znaczeniu tego rodzaju „merytokracji” w środowisku klasy robotniczej piszą np.:
NEWMAN 1972, s. 229; ZOLA 1964; HERMAN 1976, s. 207–217; SCOTT 1968, s. 137.
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przestępstwem, na Torze mogło funkcjonować. Taka specyficzna „wspólnota przyzwolenia” obejmowała także tych, którzy byli pracownikami aparatu represji. Jeden
z rozmówców tę cechę służewieckiego świata wspomina następująco:
Tam była i namiętność gry, jak się poszło na przykład na trybunę... Kiedy byłem
jeszcze amatorem, mogłem pójść czasem. To było coś niesamowitego, ta namiętność, ta pasja gry. Ale nie tylko. Tam szły rozmaite interesy, tam szły rzeczy dzisiaj
śmieszne, a wtedy przestępcze, bo cinkciarstwo, handel walutą. Tam szły sprawy
seksu. Tam było gorące, tętniące życie. [...] To była taka enklawa, która moim
zdaniem to nakręcała i to wszystko jakoś wpływało na siebie nawzajem. Stamtąd
przyszli gangsterzy, wyrastali, przecież ten cały, co go w Zakopanem zastrzelili, był
bukmacherem. [...] Był hazard też innego rodzaju. Ponieważ ci ludzie się spotykali,
to się wiedziało ze słyszenia. Oni grali strasznie w karty albo jakąś ruletkę sobie
organizowali, w pokera. Więc to był taki świat. Na pewno się jakieś służby tam kręciły. [...] Ja tamte czasy mniej znam, ale potem wiem, bo byłem w relacjach jakichś
ze służbami, bardzo negatywnych. Przecież oni wsiąkali, bo oni pili, mieli skłonność do hazardu i bardzo wielu takich było. Przecież jeden mnie tępił, a drugi mnie
przestrzegał, upił się i udawał — zresztą studiował ze mną — bardziej pijanego
niż był i wręcz sprzedawał mi informacje, które pozwalały mi kolegów ostrzegać
w niektórych sprawach. Tak to wyglądało na Wyścigach, więc tam się to wszystko
przeplatało. [mężczyzna, lat 67]

Aby zrozumieć specyfikę pamięci o Wyścigach z okresu PRL, trzeba uwzględnić kontekst społeczno-gospodarczy, w którym funkcjonowały. W narracjach
o przeszłości Wyścigów najczęściej występuje motyw fascynacji odrębnym od rzeczywistości PRL światem społecznym oraz zakładami wzajemnymi jako sposobem
na ekonomiczne upodmiotowienie i uzyskanie choćby pozoru sprawstwa w zakresie własnej pozycji finansowej. Można wskazać także inną przyczynę takiego
kształtu narracji. Odium społeczne wokół gier hazardowych w Polsce oraz mała
popularność wyścigów konnych sprawiają, że w kontakcie z „obcymi” bywalcy
warszawskiego Toru starają się wywołać u rozmówcy albo poczucie zrozumienia
i uzasadnienia dla własnej fascynacji, albo skupiają się niemal wyłącznie na narracji emocjonalnej, dotykającej sfery, która wymyka się ocenom. Niezwykle trudno
jest bowiem poddać obiektywnej analizie, a być może krytyce, cudze emocje odnoszące się do świata, którego już nie ma. Fakt, że owe lata świetności Wyścigów od
dekad należą do przeszłości, sprawia, że dostęp do nich w obszarze podzielanej
pamięci i doświadczeń staje się możliwy wyłącznie dla stałych bywalców. Oni
sami co tydzień pojawiają się na torze, odtwarzając ekscytujące niegdyś rytuały
mitingu i gry. Miejsce, które w czasach PRL doświadczane było przez osoby stale
tam obecne jako oaza kapitalizmu, wolności i równości, dziś jest jedynie szczątkową formą dawnego świata, ujętą w ramy, w których traci swą wyjątkowość i nie
zyskuje przy tym nowego znaczenia.
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WSPÓLNOTA I WOLNOŚĆ OD TROSK BYTOWYCH
W MIASTECZKU WYŚCIGOWYM

Od 1993 r. mieszkańcy Toru pracują w kilkudziesięciu rywalizujących ze sobą
stajniach prywatnych, co sprawia, że konfliktów oraz sposobów interpretacji bieżącej rzeczywistości jest wiele. Zasadniczo niezmieniona struktura przestrzenna
miasteczka wyścigowego sprzyja jednak trwaniu gęstych sieci relacji między pracownikami stajni, którzy są też sąsiadami a nieraz powinowatymi. Wpływa to także
ujednolicająco na pamięć komunikacyjną i sposoby mówienia o przeszłości.
We wszystkich rozmowach z mieszańcami Toru Służewiec, którzy pamiętają
chociażby kilka lat z okresu PRL, nieodzownym punktem odniesienia dla opowieści o tym, jak się żyje i pracuje na Torze, jest kontrastowa odmienność przeszłości.
W pierwszym rzędzie wspominają oni daleko posuniętą samowystarczalność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Wyróżnia to ich wypowiedzi na tle narracji pracowników
38
i mieszkańców innych PGR-ów . Z sentymentem wspominane jest własne gospodarstwo rolne oraz wspólna praca na rzecz społeczności, jak np. okresowe nasadzenia, odmalowywanie krawężników itp. Z dzisiejszych opowieści wyłania się obraz
idyllicznej zamkniętej krainy, w której zaspokajane były wszystkie podstawowe
potrzeby. W kilku wywiadach padało stwierdzenie „było wszystko”, które sugeruje, że to, co jest dziś, choć funkcjonuje dość sprawnie, jest niczym w porównaniu
z okresem dawnej świetności:
Dwieście osób było w tym hotelu, tych chłopaków. I było tak, że jak się przyjmował chłopak do pracy, dostawał mieszkanie w hotelu, przy wypłacie odtrącali mu
grosze jakieś tam za całodzienne wyżywienie. Było tak, że: śniadanie przed pracą
oczywiście, później, tak koło dziesiątej no była przerwa na drugie śniadanie, każdy
przychodził do hotelu, zjadał śniadanie i obiad, i kolację, i oni się nie martwili
o to, że im nie starczy do pierwszego, czy tam do dziesiątego, bo mieli wszystko
zapłacone. To było takie miasteczko. Było wszystko! [mężczyzna, lat ok 50, mieszkaniec TS, do niedawna stajenny]

Wraz z likwidacją PTWK wygaszone zostały na Torze usługi socjalne oraz organizacje społeczne i kulturalne. Ich zanikaniu towarzyszyło kurczenie się przestrzeni
społecznych, w których mogły istnieć więzy sąsiedzkie, przyjacielskie i rodzinne.
Współcześnie przestrzeń miasteczka wyścigowego przestała być miejscem swobodnego egzystowania jej mieszkańców, co wyzwala nostalgię za dawnymi czasami:
Psów już na asfalt nie wolno wprowadzać, a przecież normalnie przychodzili
sobie, spacerowali, z wózkami, z dziećmi, to przyjemność. Chuligani, to co to jest,
z dzieckiem jak przyjdzie i co, usiądzie sobie na trawce i nie wolno. Karty porobili
wstępu. Mieszka tam i wstęp jeszcze potrzebuje. [mężczyzna, lat 80, były jeździec
i stajenny]
38

Cf. SZPAK 2005.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

886

BARBARA BOSSAK-HERBST, MAŁGORZATA GŁOWACKA-GRAJPER

W kontraście wspominana jest przeszłość:
Tu życie tętniło. Był hotel, właśnie idziemy w tym kierunku, gdzie tutaj, no
w tym hotelu było wszystko, i biblioteka, i sala muzyczna, i jakieś tam ferie
zimowe, można było przyjść, w ping-ponga sobie pograć. [...] A tu było boisko.
Mieliśmy swój zespół piłkarski, który nazywał się „Folwark”39. Często graliśmy.
Było tutaj dużo zajęć, nie mieliśmy jakichś takich głupich pomysłów, żeby chodzić gdzieś, coś, szyby wybijać, czy coś, tylko albo graliśmy w ping-ponga, albo
w piłkę graliśmy... [mężczyzna, lat ok 50, mieszkaniec TS, sporadycznie pracownik stajenny]

Wiele osób wspomina, że w okresie działania PTWK strażnikami przy bramach byli ludzie ze społeczności pracowniczej, a dzieci mogły swobodnie poruszać się po całym obiekcie. Rozmówcy podkreślają, że wszyscy czuli się na Torze
bezpiecznie. Często pojawiają się porównania społeczności pracowników do wielkiej rodziny, żarty o tym, że sąsiadki były dodatkowymi mamami, a rówieśnicy
— rodzeństwem.
We wspomnieniach starszych osób powraca ponadto postać dyrektora PTWK,
zwanego też często gospodarzem. Wraz z rosnącym rozczarowaniem transformacją
40
figura ta została wyraźnie zidealizowana : „Dyrektor Gniazdowski to był gospodarz, naprawdę! Jego i konie wyścigowe obchodziły i porządek, to wszystko było
ładnie!” (mężczyzna lat ok. 80, emerytowany koniuszy).
Źródłem zadowolenia było więc poczucie bezpieczeństwa bytowego, ale i silnie zhierarchizowany porządek w ramach PTWK. Nawet paternalistyczny stosunek
dyrektora PTWK do pracowników wspominany jest z humorem, ponieważ uważa
się, że wynikał on z troski o wspólne dobro:
Jak dyrektorem był Gniazdowski, to przede wszystkim był porządek na torach,
czyściusieńko wszędzie. To był pedant. On potrafił w nocy jeździć, sprawdzić, czy
strażnicy pilnują na bramach, czy nie śpią. Prawdziwy gospodarz. Potrafił zadrutować im budkę i zadzwonić przez telefon, że się pali, jak w budzie oni spali. Na
drugi dzień poleciał komendant i ich otwarli (śmiech) [mężczyzna lat ok. 70, emerytowany jeździec i trener]

Podsumowując, mieszkańcom Toru, wówczas osiedla pracowniczego PTWK,
okres PRL jawi się jako czas stabilności finansowej i bezpieczeństwa socjalnego
oraz życia i pracy w ramach wspólnoty. Wielowymiarowa izolacja życia codziennego oraz całościowe stosunki społeczne pracowników i mieszkańców wspominane
są z nostalgią jako czas utraconej autonomii „wyścigowców”.

39
40

W rzeczywistości klub nosił nazwę „Forward” od imienia konia, który wygrał Derby w 1925 r.
Cf. SZPAK 2005.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

PAŃSTWOWE TORY WYŚCIGÓW KONNYCH NA SŁUŻEWCU

887

ŚRODOWISKO DZIENNIKARSKIE I KWESTIA
JEGO SPRAWCZOŚCI W CZASACH PRL

Warszawskie wyścigi, które przez bywalców wspominane są przede wszystkim jako
oaza wolności zgromadzeń, ekonomicznej i ludycznej ekspresji, w czasach komunizmu były poddawane ciągłej ocenie przez dziennikarzy zajmujących się relacjami
z hipodromu. Poza pisaniem angażowali się oni także w instytucje działające na
Torze oraz w procesy sądowe wytaczane PTWK. Ich działalność miała więc formę
obywatelskiego sprzeciwu, którego celem była ochrona interesów publiczności.
PTWK było jedynym w kraju — poza Państwowym Przedsiębiorstwem Totalizator Sportowy — podmiotem organizującym gry hazardowe. To drugie zajmowało
się jednak grami losowymi wśród rozproszonych, a więc nietworzących odrębnego
środowiska odbiorców, wyścigi na Służewu stały się natomiast areną komunikacji
graczy, których interesy wyrażane były przez grono dziennikarzy, co zinstytucjonalizowało ich jako grupę interesu.
Dziennikarze w formie satyrycznych reportaży lub dziennikarstwa śledczego
tropili przestępczość zorganizowaną i z satysfakcją relacjonowali sprawy sądowe,
w których na światło dzienne wychodziły różnego rodzaju nadużycia i oszustwa na
Torze. Niektórzy dochodzenia prowadzili na własną rękę i podejmowali próby wyja41
śniania domniemanych afer . Swobodnie krytykowali socjalistyczne przedsiębiorstwo zarówno na łamach prasy codziennej, jak i czasopism. Przykładowo:
Jest tajemnicą poliszynela, że personel Służewca (jeźdźcy, chłopcy stajenni) spotyka się z w warszawskich kawiarniach i restauracjach z rozmaitymi panami, którzy
„robią w wyścigach”. Torowi służewieckiemu przydałoby się generalne przewietrzenie. Panuje tam niezdrowa atmosfera, do której oczyszczenia przyczyni się —
miejmy nadzieję — energiczna akcja organów ścigania. Jednak i sama dyrekcja
powinna się wziąć ostro do porządkowania własnego podwórka. Nie tylko w interesie publicznym, ale i swoim własnym. Mniej „tajemnicy dla dobra sprawy” a więcej
42
jawności. Milczenie nie jest złotem — nie jest nawet zwietrzałym sianem .

Wielu dziennikarzy opiniowało i doradzało PTWK w sprawach systemu gry,
43
handicapów czy liczby dni wyścigowych . Wydaje się, że niewiele innych przedsiębiorstw w Polsce było poddawanych tak jawnej krytyce. Prasa formułowała konkretne sugestie — od dotyczących skrócenia przerw między gonitwami po zmiany
w systemie gry. Domagano się, by wyścigi były bardziej dynamiczne i ekscytujące
oraz by totalizator traktował poważnie swoich klientów — „jak powinno to robić
44
szanujące się przedsiębiorstwo” .

41
42
43
44

Np. „Kurier Polski” 1974.
„Kurier Polski” 1974.
Np. „Stolica” 1977.
„Kurier Polski” 1970.
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Z upływem lat dziennikarze coraz wyraźniej wysuwali żądania demokratyzacji
władzy na Torze oraz transparentności procesu przygotowań i przebiegu gonitw. Nasiliły się one w latach osiemdziesiątych, a język krytyki zradykalizował się: „Emocji
nie brakuje i na Służewcu. Stanowczo za mało jest tam widowiska, sportu i selekcji.
Za dużo natomiast monotonii, hazardu i cyrku — wyuczonych na pamięć numerów.
45
[...] Ludzie odchodzą i mówią — kupa gnoju, kupa kanciarstwa, nic więcej” . Podkreślano znaczenie prawa, regulaminu PTWK i „Prawideł Wyścigowych” (zwyczajowa nazwa regulaminu gonitw), niekiedy postulując zmiany — tak by było „bardziej
uczciwie”. Prasa domagała się sprawiedliwości, uczciwości i „przejrzystości w dzia46
łaniach dyrekcji” .
Kapitał społeczny bywalców w połączeniu z akcjami dziennikarzy zaczął się przekładać na akcje obywatelsko-konsumenckie. W 1981 r. jeden z dziennikarzy, piszący
pod pseudonimem JON, wytoczył sprawę PTWK z powodu braku zwrotu wpłat na
gonitwę, z której konie zostały wycofane przed startem bez wcześniejszego orzeczenia
Komisji Technicznej. Wraz ze swoim pełnomocnikiem, bywalcem wyścigów, wygrali
47
sprawę . JON był pierwszym od 1950 r., któremu organizator gonitw był zmuszony
zwrócić stawkę zakładów po nieprawidłowo przeprowadzonym biegu. Jak się okazało,
tryumf nie trwał jednak długo, ponieważ PTWK odwołały się od wyroku sądu, a sąd
Rejonowy dla Mokotowa uznał racje przedsiębiorstwa i zasądził na niekorzyść dzien48
nikarza zwrot kosztów postępowania . Innym przykładem interwencji w tym samym
roku było wezwanie przez publiczność (a nie PTWK) na służewiecki tor milicji, kiedy
49
wycofano konia w związku z podejrzeniem dopingu . Publiczność była zatem w stanie skutecznie sięgać po legalne narzędzia oddziaływania na dyrekcję PTWK.
W 1983 r. gazeta „Veto. Tygodnik Każdego Konsumenta” ogłosiła rozpoczynający się sezon sezonem „bez lipy” i zadeklarowała gotowość monitorowania jego
przebiegu na Służewcu. Inicjatywa taka wyrosła z mocnej tezy, że PTWK nie radzą
sobie z rynkiem bukmacherskim. W 1983 r. głównie dziennikarze założyli dziesię50
cioosobową Lożę Ekspertów , która spotykała się co tydzień i regularnie publikowała raporty poświęcone m.in. sprawności organizacyjnej PTWK, atrakcyjności
gonitw czy działalności bukmacherów na czarnym rynku. W kolejnych numerach
„Veta” przedstawiano sylwetki członów Komisji Technicznej oraz opublikowano
długi wywiad z dyrektorem PTWK. W maju pismo zorganizowało ogólnodostępną
debatę na temat warszawskich wyścigów.

45

„Stolica” 1981.
Działania dziennikarzy doprowadziły do pewnych zmian, w tym polityki informacyjnej PTWK,
i uwzględnienia głosu doradczego dziennikarzy. Szczegółowa analiza dyskursu prasowego i działań
podejmowanych przez dziennikarzy wobec PTWK: BOSSAK-HERBST, OGRODNIK 2017.
47
„Kurier Polski” 1981.
48
„Życie Warszawy” 1982.
49
„Słowo Powszechne” 1981.
50
„Veto” 1983.
46
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Kulminacyjnym punktem sporów o uczciwość i przejrzystość wyścigów konnych było doprowadzenie do postawienia zarzutów prokuratorskich pracownikowi
PTWK zasiadającemu w Komisji Technicznej. Na złożenia oskarżenia na podstawie
informacji uzyskanych od jednego z bywalców zdecydował się jeden z dziennikarzy. Pisano: „Wyrok ma wymowę społeczną, przerwał barierę bezkarności wobec
51
wszystkiego, co dzieje się na torze wyścigowym” .
W 1988 r. przedsiębiorstwo w procesy decyzyjne włączyło publiczność. Władze PTWK zaproponowały rewolucyjną zmianę, polegającą na włączeniu do
Komisji Technicznej dwóch przedstawicieli widzów. Jednym z nich został dzien52
nikarz „Kuriera Polskiego” . Dodatkowo dyrektor PTWK zaczął współpracować
ze wspomnianym już mecenasem, który dotąd występował jako jego oskarżyciel.
W rezultacie dyrektor podał do sądu własnych pracowników, czyli sześciu dżokejów,
których podejrzewano o ukartowanie wyniku gonitwy Wielkiego Szlema. Po dwóch
latach procesu dyrektor wygrał, a jego pracownicy musieli zapłacić za straty, które
poniosło PTWK w konsekwencji unieważnienia gonitwy.
Dziennikarze piszący o Wyścigach z jednej strony znali społeczny świat ich
publiczności, z drugiej — mogli wykorzystywać swoją pozycję zawodową do realizacji pojawiających się wśród niej żądań. Problem nieuczciwości na służewieckim
torze przewijał się w ich publikacjach regularnie. Wyłaniający się z artykułów obraz
nie jest zatem idylliczny i bezproblemowy. We wspomnieniach stałych bywalców
kwestie te pojawiają się jednak rzadko lub rozmówcy wskazują, że zaczęły one dotykać Tor dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych, a więc już w kontekście upadku
PRL. Ich narracje są zdominowane przez poczucie bycia częścią wyjątkowego świata
i pozytywne emocje. Na łamach prasy ten wolnościowy aspekt pojawia się w tekstach
i działaniach samych dziennikarzy, którzy odważnie krytykowali różne aspekty funkcjonowania warszawskich Wyścigów oraz na różne sposoby wykorzystywali system
prawny do ochrony interesów publiczności wyścigowej, której stanowili część.
*

Charakterystyczną cechą pamięci o Wyścigach jest to, że nie posiada ona niemal żad53
nej „infrastruktury” . Poza nielicznymi tekstami kulturowymi nie ma miejsc pamięci
związanych z historią Toru, książek czy filmów, które promowałyby jego prze54
szłość . Ponieważ Wyścigi są niemal nieobecne w sferze publicznej, nie wykształciły
się żadne sposoby mówienia o ich historii poza tymi, które odnaleźć można w prywatnych rozmowach prowadzonych ze stałymi bywalcami. Wspomnienia tego typu
51

„Stolica” 1985.
„Słowo Powszechne” 1988.
53
IRWIN-ZARECKA 1994.
54
W PRL stołeczne wyścigi pojawiają się w nielicznych tekstach kultury popularnej — jak opowiadania Marka Nowakowskiego czy powieści Joanny Chmielewskiej „Wyścigi” i „Florencja córka
Diabła”.
52
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stanowią element pamięci komunikacyjnej55, gdyż są przekazywane przez bezpośrednich świadków przeszłości w ramach społecznego świata bywalców warszawskiego
hipodromu. W rezultacie osoby „z zewnątrz” mają do tej pamięci dostęp bardzo
ograniczony. W niniejszym artykule przedstawiłyśmy zatem nieopracowaną dotąd
kulturowo pamięć wycinka rzeczywistości społecznej czasów komunizmu w Polsce,
w której przenikają się narracje o różnych typach wolności — społecznej, ekonomicznej, ideologicznej, osobistej a nawet konsumenckiej. Jest to nostalgiczna pamięć
o „oazie wolności” z czasów komunizmu, będąca narzędziem krytyki współczesności, która ją marginalizuje i wyklucza poza dominujące narracje pamięciowe.
Gracze znają Tor przede wszystkim od strony spektaklu odbywającego się regularnie od kwietnia do listopada, a byli pracownicy PTWK są związani z jego kulisami
i codzienną pracą przy jego przygotowywaniu. W ich narracjach obraz wyścigów
z okresu PRL jest pozytywny i — choć w obu przypadkach odmiennie — powiązany
głęboko z różnymi wymiarami poczucia wolności zarówno w kontekście szerszego
otoczenia społecznego w okresie PRL, jak i czasów obecnych. Dla pracowników
Toru wiązała się ona z zachowaną po części ciągłością społeczną przedwojennego
środowiska oraz organizacji pracy w stajniach, przede wszystkim zaś z poczuciem
bezpieczeństwa socjalnego w ramach wspólnoty sąsiedzko-zawodowej. Połączenie tych dwóch komponentów pozwalało wielu osobom żyć w izolacji od świata
zewnętrznego. Z kolei dla bywalców hipodromu kategoria „wolności” wiąże się
z poczuciem uczestnictwa w życiu dawnej Warszawy, swobodnym podejmowaniem
ryzyka ekonomicznego oraz poczuciem akceptacji własnych działań ze strony wówczas bardzo licznego i zróżnicowanego środowiska społecznego tworzonego przez
publiczność wyścigów.
Irena Reifová, szukając przyczyn pojawienia się postkomunistycznej nostalgii,
wskazuje na poczucie zerwania ciągłości między rzeczywistością panującą do końca
lat osiemdziesiątych a rzeczywistością następnej dekady. To właśnie na początku lat
dziewięćdziesiątych nastąpiło zerwanie z wcześniejszą, socjalistyczną rzeczywistością społeczną zarówno na poziomie deklaratywnym, jak i symbolicznym. Nie oznaczało to całościowej zmiany, wiele instytucji funkcjonowało bowiem dalej, zmieniając
się stopniowo; niektóre zostały jednak dotknięte gwałtownymi przeobrażeniami,
prowadzącymi niekiedy do całkowitego ich zaniku. Poczucie załamania ciągłości
funkcjonowania świata wyścigów konnych w Warszawie jest głównym wątkiem narracyjnym we wszystkich wywiadach, które udało nam się przeprowadzić. Idąc tropem myślenia Reifovej, można powiedzieć, że to właśnie poczucie braku ciągłości

55

Rozróżnienie na pamięć komunikacyjną i kulturową wprowadził Jan Assmann (ASSMANN
2008). W polskim tłumaczeniu jego pracy zastosowano termin „pamięć komunikatywna”, ale znacznie
częściej stosuje się w polskiej literaturze przedmiotu termin „pamięć komunikacyjna” (vide SARYUSZ-WOLSKA 2014). Pamięć komunikacyjna zawiera przede wszystkim doświadczenia indywidualnych
biografii przekazywane przez świadków wydarzeń kolejnym pokoleniom. Trwa ok. 80–100 lat, czyli
przez okres życia trzech lub czterech pokoleń, licząc od momentu, gdy dane wydarzenie miało miejsce.
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między „komunistycznymi” i „postkomunistycznymi” Wyścigami doprowadziło do
wykształcenia się wśród ich stałych bywalców nostalgii. Nie jest to zatem tęsknota za
samym systemem, ale reakcja na zanikanie społecznego świata tych, którzy czuli się
jego częścią. Co więcej, zanikanie to odbywało się à rebours — oaza wolności ekonomicznej, którą w odczuciu badanych tworzyły warszawskie Wyścigi, zaczęła ulegać
wielowymiarowej degradacji wraz z uwolnieniem mechanizmów wolnorynkowych.
W rezultacie dość gwałtowne załamanie się tego świata związane z początkiem transformacji ustrojowej jest dziś postrzegane w kategoriach negatywnych, a współczesne
Wyścigi jako zaledwie namiastka tego, czym były w okresie PRL.
Wspomnień o służewieckich Wyścigach nie można łatwo wpisać w zjawisko
„postkomunistycznej nostalgii” także dlatego, że rzadko pojawiają się w nich bezpośrednie odniesienia do komunizmu. Stanowi on kontekst funkcjonowania Toru, który
jednak nie jest postrzegany jako instytucja „komunistyczna”. Zwraca się też uwagę,
że zjawisko postkomunistycznej nostalgii może oznaczać nie tyle chęć przywrócenia
poprzedniego systemu, ile stanowić dyskursywny sposób wyrażania rozczarowania
56
aktualną sytuacją . Nostalgiczna narracja o Wyścigach w czasach minionych nie
zawiera pozytywnego wartościowania samej epoki. Przeciwnie — ich postrzeganie
w kategoriach „utraconego raju” służy ocenie teraźniejszości, ale wynika też właśnie z kontrastu, który dostrzegano między tym, co działo się na torze wyścigowym,
a tym, co obowiązywało za jego murem. Narracje pamięciowe o charakterze nostalgicznym pełnią funkcję krytyczną, stając się dyskursywnym narzędziem mówienia
o wadach współczesności. Potwierdza to tezę Matji Velikonja, że postkomunistyczna
nostalgia nie jest ideologicznym przywoływaniem przeszłości, lecz „nieokreślonym,
57
niezdefiniowanym, amorficznym pragnieniem, by przekroczyć współczesność” .
Pamięć o „dawnych Wyścigach” ma taki właśnie nostalgiczny i krytyczny charakter,
a jednocześnie służy uzasadnianiu własnych wyborów i chronieniu własnych historii
biograficznych przed potencjalną negatywną oceną, która może pojawiać się w społeczeństwie w odniesieniu do hazardu.
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Cf. KLUMBYTĖ 2008; BARTMANSKI 2011, s. 227.
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The Służewiec State Racecourse as a multidimensional space of freedom
In the article the authors present an outline of the history of the Służewiec State Racecourse
in People’s Poland as well as during the political and social transformations after 1989.
The Racecourse flourished in the communist era, although the principles of its functioning
contradicted the official ideology of the socialist state. The authors also analyse memories
of people associated with the Racecourse — employees, horse racing regulars and journalists
writing about horse racing in Warsaw. One motif keeps recurring in all these narratives about
the past: more or less direct belief in the uniqueness, autonomy and in many cases emancipating
functions of the Warsaw racecourse in People’s Poland. The main axis of all analyses
is provided by common social references to the category of “freedom” as well as related
concepts of liberal attitude, empowerment and security present in the narratives concerning
horse racing in communist times. The complexities of the memory of racecourse regulars are
examined with regard to a broader discussion about the phenomenon of “post-communist
nostalgia”. The authors demonstrate that contemporary interpretations of the world of horse
racing in communist Poland as a “paradise lost” express not a positive view of the past,
but, rather, criticism of the post-communist era, when Polish horse racing declined rapidly.
In the Racecourse employees’ accounts nostalgia for lost freedom is associated primarily
with a sense of social security within a community of fellow professionals and neighbours,
a community isolated from the outside world and living its own life. On the other hand, for
racecourse regulars the category of “freedom” is associated with a sense of being able to
freely take economic risks as well as with acceptance of one’s actions by the very sizeable
and varied horse racing public.
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Wydawać by się mogło, że esperanto doskonale pasowało do socjalizmu. Było czymś
nowoczesnym (wytworem człowieka, można by rzec), idealistycznym i miało na
celu połączyć różne rasy i kultury. W rzeczywistości związek między socjalizmem
a językiem międzynarodowym był zdecydowanie bardziej złożony i problematyczny.
Ujmując sprawę z socjologicznego punktu widzenia, esperanto przez większą część
swojego istnienia (a być może przez cały czas) było nie tylko językiem jako takim,
lecz także całym liberalnym ruchem, związanym głównie z klasą średnią; od początku
jego istnienia w formie instytucjonalnej podkreślano też jego polityczną „neutralność”. W Polsce międzywojennej esperantyści bardzo starali się podkreślać swój
1
patriotyzm i zdystansować się do socjalizmu . Po Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji
Październikowej esperanto postrzegane było bowiem z aprobatą jako proletariacki,
postępowy i ważny krok na drodze ku międzynarodowemu braterstwu. Romans ten
niestety szybko się skończył. Już w latach trzydziestych staliniści potępili esperanto
jako wymysł burżuazyjny, a wielu z jego użytkowników wylądowało w łagrach albo
2
spotkał ich jeszcze gorszy los . W całej Europie Środkowo-Wschodniej esperantystów atakowano jako liberałów, Żydów, wolnomyślicieli i burżujów.
W roku 1945 ruch był w Polsce cieniem samego siebie, utraciwszy wielu swoich przedstawicieli w czasie działań wojennych i w obozach śmierci. Wydawało się
jednak, że esperanto może raz jeszcze rozwinąć skrzydła, a nawet, że w nowej rze* Artykuł powstał w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu UMO-2014/15G/HS3/04344 „«Wolne przestrzenie». Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między
adaptacją a eksperymentami”.
1
Bardziej szczegółowo omawiam tę kwestię w dotychczas niepublikowanym artykule „Polish (or
Jewish?) Internationalism: Esperanto in the 1920s”. Godny uwagi zarys ruchu esperanckiego (nie tylko
w Europie Wschodniej) w jego początkach (do lat dwudziestych XX w.) vide DREZEN 1972.
2
Na przykład cytowany wyżej łotewsko-radziecki esperantysta Ernest Drezen został w 1937 r.
aresztowany i rozstrzelany. Najlepszą analizę prześladowań esperantystów przez reżimy sowiecki i hitlerowski można znaleźć w: LINS 1988.
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czywistości socjalistycznej może być wykorzystane do jeszcze ważniejszych zadań
niż przed wojną. W Polsce Ludowej esperanto nie prześladowano, a czasem je nawet
wspierano instytucjonalnie i materialnie, choć władze socjalistyczne nigdy w pełni
nie przyjęły tego języka jako praktycznego rozwiązania, pozwalającego połączyć
różne kultury i narody. Nie stosowano w stosunku do niego jednolitej linii partyjnej,
realizując ogólną politykę na wpół łaskawego zaniedbania z okresami większego lub
mniejszego wsparcia. Tak więc esperanto — szczególnie od lat pięćdziesiątych —
stało się jedną z wielu półautonomicznych przestrzeni, w ramach której obywatele
mogli cieszyć się stosunkowo dużą wolnością osobistą. Jak zobaczymy w dalszej
części artykułu, polscy esperantyści wykorzystywali tę „przestrzeń esperanto” do
poszerzania swojej wiedzy o świecie, korespondowania z ludźmi mieszkającymi poza
Polską, podróżowania, spotykania się z cudzoziemcami przebywającymi w kraju,
utrzymywania kontaktów towarzyskich z podobnie myślącymi osobami, a nawet do
zarabiania. Ten ostatni aspekt jest — z oczywistych względów — dosyć trudny do
udokumentowania, będę jednak dowodzić, że przedsiębiorczy polscy esperantyści
wykorzystywali swoje kontakty zagraniczne również do zarobienia paru groszy.
Spojrzenie na esperanto jako część „sfery publicznej” PRL jest uzasadnione z wielu
powodów. Co najbardziej oczywiste esperanto łączyło ludzi zainteresowanych przekraczaniem granic narodowych i kulturowych, uczeniem się świata, przyjmowaniem
w Polsce cudzoziemców i podróżowaniem za granicę (w tym, choć nie tylko, do „bratnich” krajów socjalistycznych). W samej PRL esperanto łączyło ludzi od Wrocławia do
Gdańska; spotykali się oni w lokalnych klubach, na obozach letnich, kursach językowych, wykładach, a także łączyli się ze sobą dzięki lekturze esperanckich publikacji.
Jeśli chodzi o scenę międzynarodową, Polskie Radio — a konkretnie jeden z jego programów, Radio Polonia — przez całe dziesięciolecia dzięki państwowemu finansowaniu nadawało w esperanto programy. Były one zdecydowanie najbardziej znaczącymi
audycjami w tym języku na świecie. Ponieważ esperanto z definicji dąży do tego, co
międzynarodowe, w PRL dawało tysiącom Polaków po prostu możliwość poznawania
innych ludzi o podobnych zainteresowaniach. W ten sposób otworzyło i zdefiniowało
specyficzną przestrzeń publiczną Polski Ludowej — przestrzeń zarówno o charakterze
krajowym, jak i znacznie rozleglejszą, rozciągającą się poza granice państwa. W dalszej
części artykułu chciałbym przedstawić zarys owej szczególnej przestrzeni publicznej
oraz spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego reżim socjalistyczny wspierał esperanto oraz jak obywatele polscy wykorzystywali stwarzane przez nie możliwości.
ESPERANTO PRZED ROKIEM 1945

Można powiedzieć, że esperanto narodziło się wraz z ukazaniem się w Warszawie
3
pewnej broszury (po polsku i po rosyjsku) w roku 1887 . W ciągu trzydziestu lat, które
3

Dr. Esperanto 1887.
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upłynęły między publikacją a śmiercią la majstro (mistrza) Ludwika L. Zamenhofa,
zwolennicy tego języka stworzyli regionalne, krajowe i międzynarodowe organizacje, przetłumaczyli na esperanto wiele skarbów literatury światowej oraz założyli
4
kilkadziesiąt czasopism branżowych w Europie, obu Amerykach i w Azji . W Polsce
„Esperantysta Polski/Pola Esperantisto” zaczął się ukazywać we Lwowie w 1906 r.,
by dwa lata później przenieść się do Warszawy. Pierwszy Światowy Kongres ruchu
esperanckiego odbył się w Boulogne sur Mer we Francji w 1905 r., a następnie spotkania takie stały się corocznymi wydarzeniami (i w XXI w. są wciąż organizowane).
W 1912 r. Universala Kongreso odbył się w Krakowie, co dla polskich esperanty5
stów było powodem do wielkiej dumy .
W Polsce, może nawet bardziej niż gdzie indziej, esperantyści dowodzili, że
patriotyzm i esperanto idą ręka w rękę. W opublikowanej w 1910 r. broszurze wskazywano, że dla narodów niemających na świecie pozycji dominującej — takich jak
Polacy — esperanto jest pierwszym krokiem do zapewnienia wszystkim obywate6
lom równych praw . Dzięki niemu Polacy nie musieliby się uczyć np. francuskiego,
w sytuacji, w której tylko nieliczni Francuzi i Francuzki uczą się polskiego. Dlatego też — jak przekonywano — patriotycznym obowiązkiem jest dołączenie do
tysięcy rodaków wspierających ruch esperanto. Pochodząca z 1912 r. bibliografia
dzieł w esperanto opublikowanych w Polsce wymienia ponad dwieście tytułów oraz
7
kilka periodyków . Chyba najlepiej ówczesny nastrój oddaje tytuł artykułu wstęp8
nego z „Pola Esperantisto”: Zwycięstwo esperanta .
Rozlew krwi w czasie pierwszej wojny światowej siłą rzeczy ostudził przedwojenny entuzjazm związany z międzynarodowym braterstwem i postępem, ale dla
polskich patriotów wojna zakończyła się jednak stosunkowo szczęśliwie — odrodzeniem niepodległej Polski. Polscy esperantyści wciąż podkreślali swój patriotyzm oraz użyteczność języka międzynarodowego. Ich argumenty stały w wyraźniej
sprzeczności z narracją propagowaną przez nacjonalistów i wiele osób związanych
z Kościołem katolickim, które traktowały esperanto, podobnie zresztą jak każdą
inną formę internacjonalizmu, jako element wywrotowy, antypolski, jednoznacznie
świecki, socjalistyczny i — podsumowując — żydowski. Oczywiście wielu wczesnych esperantystów było z pochodzenia Żydami, a szowinizm czy nawet jawny
rasizm polskiej prawicy — jak stwierdził Grzegorz Krzywiec — popychał Polaków
o bardziej liberalnym światopoglądzie w kierunku lewicy. Jednakże, mimo prób roz-

4

Przykładem polskiego tłumaczenia klasyki literatury na esperanto jest Pan Tadeusz przetłumaczony przez Antoniego Grabowskiego w 1918 r. Vide DOBRZYŃSKI 2017.
5
Vide np. Ilustrita gvidlibro 1912.
6
DOBRZAŃSKI 1910.
7
DOBRZAŃSKI 1910; ZAKRZEWSKI 1912. Zakrzewski był jednym z najbardziej energicznych
wczesnych esperantystów oraz autorem jednej z pierwszych historii ruchu (niestety niewiele w niej
znajdujemy informacji o jego dziejach w samej Polsce); ZAKRZEWSKI 1913.
8
Zwycięstwo 1911, s. 57–58.
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propagowania esperanto wśród klasy robotniczej, zarówno w Polsce, jak i poza jej
granicami skupiony wokół niego ruch zachował swój zdecydowanie mieszczański
9
charakter .
Tak jak wielu innych Polaków pochodzenia żydowskiego wywodzących się
z klasy średniej, esperantyści (choć oczywiście nie wszyscy zaliczali się do tej
grupy) na ogół byli zadeklarowanymi zwolennikami Józefa Piłsudskiego. Pierwszy
powojenny numer „Pola Esperantisto” zawierał artykuł na temat jego życia i wkładu
10
w sprawę polską . Artykuł w dziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości podkreślał rolę, jaką w osiągnięciu tego celu odegrał Marszałek; kolejny,
opublikowany w tym samym roku artykuł zawierał z kolei entuzjastyczną ocenę „la
11
vera politika geniulo Marŝalo Józef Piłsudski” . Po śmierci Piłsudskiego w maju
12
1935 r. „Pola Esperantisto” przyłączył się do narodowej żałoby . Zarówno z powodów strategicznych, jak i — na ile można to ocenić — z racji szczerych, filozoficznych przekonań polscy esperantyści — przynajmniej w wypowiedziach oficjalnych
— odżegnywali się od socjalizmu, nawet w patriotycznym wydaniu PPS-u. Również
w czasach stalinizmu los liberałów z klasy średniej, do których zaliczali się również
esperantyści, nie mógł wzbudzić w nich jakichkolwiek ciepłych uczuć w stosunku
do ZSRR. Oficjalnie ruch zachowywał polityczną neutralność; pod względem spo13
łecznym składał się z ludzi wykształconych o nastawieniu liberalnym . Dla takich
właśnie obywateli wrzesień 1939 r. miał się okazać naprawdę tragiczny w skutkach.
WOJNA, ZAGŁADA, BUDOWANIE POLSKI LUDOWEJ

Wojna okazała się dla esperantystów katastrofą. Lektura pierwszych numerów „Pola
Esperantisto” wydanych w 1946 r. napawa smutkiem. W pierwszym powojenny
numerze, opublikowanym 1 maja 1946, w duchu nadziei podkreślano, że po tak
wielkich zniszczeniach i po czasie tak wielkiej nienawiści właśnie esperanto może
pomóc leczyć rany i promować przyjaźń między narodami. W tym samym numerze autor artykułu Zamiast programu ubolewał jednak, że „straty wśród polskich
esperantystów (la pola esperantistaro) są wielkie, nie tylko jeśli chodzi o liczby, ale
przede wszystkim o jakość”. Dalej zasłużony powojenny esperantysta Jan Zawada
9

Odnoszę się oczywiście do pracy KRZYWIEC 2009. Powiedziałbym — na podstawie własnej,
ograniczonej wiedzy — że w okresie międzywojennym polska prawica stała się jeszcze bardziej rasistowska w sensie doktrynalnym. Przykład działań mających przybliżyć esperanto robotnikom vide
w: GELENBERG 1931.
10
KAROLCZYK 1922.
11
PE, XL, 1928, s. 180. Vide również SIEROSZEWSKI 1934.
12
PE, XLVII, 1935.
13
W niedawno przeprowadzonych badaniach wykazano, że zachodnioeuropejscy esperantyści mieli znacząco wyższe wykształcenie niż przeciętni obywatele. Wygląda na to, że podobna sytuacja miała
miejsce również w Polsce, zarówno przed, jak i po 1945 r. GARVIA 2015, s. 95–102.
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wychwalał kroki podjęte na drodze ku „demokracji” (czyli Polsce Ludowej), krytykując międzywojenną RP w tonie bardzo sowieckim: „sinjora, nobelula, aristokrata, burghara, kapitalisma” (co mniej więcej znaczy, że była ona „wielkopańska,
14
szlachecka, arystokratyczna, burżuazyjna i kapitalistyczna”) . Na końcu dwóch
pierwszych numerów z 1946 r. zamieszczona została lista zabitych w czasie wojny
— „pamięci tych, których już nie ma”. Zamieszczane na łamach periodyku artykuły
poświęcono m.in. powstaniu warszawskiemu czy odbudowie stolicy. Autorzy na
ogół unikali drażliwej kwestii żydowskiej, chociaż w tekście o wysiłkach czynionych w celu podniesienia Warszawy z gruzów wspomniane zostało również powstanie w getcie warszawskim, wraz z uwagą, że „Żydzi chcieli przynajmniej zginąć
15
z honorem” .
„Pola Esperantisto” ukazywał się — choć nie całkiem regularnie — do 1949 r.
W październiku roku 1947 polscy esperantyści zebrali się na zjeździe w Warszawie, „pod wysokim patronatem Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza”,
16
by ocenić stan ruchu i omówić plany na przyszłość . Wśród uczestników znaleźli się
przedstawiciele organizacji esperanckich z całej Polski, wydzielono osobne sekcje
dla harcerzy i spółdzielców, można było także kupić książki i podręczniki — krótko
mówiąc, ruch przygotowywał się do odbudowy i rozwoju w nowej sytuacji politycznej. Nie wszystko jednak tchnęło optymizmem. W roku 1947 wydano tylko jeden,
zjazdowy numer „Pola Esperantisto”, a ponad połowa opublikowanych w nim tekstów była po polsku. Należy jednak pamiętać, że działo się to w czasie olbrzymich
niedoborów oraz wielkich wysiłków podejmowanych w celu przywrócenia przynajmniej pozorów normalności po sześciu strasznych latach wojny.
Niepewność esperantystów co do przyszłości odzwierciedla opublikowany
w 1948 r. artykuł Czy Esperanto jest aktualne? / Ĉu Esperanto estas aktualna? Adresatami tekstu nie byli znawcy języka, o czym świadczy fakt, że wydrukowany został
jedynie po polsku. Odpowiedź na zawarte w tytule pytanie można znaleźć w następującym fragmencie (w oryginale całość wersalikami): „W najżywotniejszym interesie socjalizmu i ludu pracującego miast i wsi wszystkich krajów leży — poparcie
esperanto już dziś i wprowadzenie go do szkół”. Autor konkluduje: „Jeden język
ojczysty — dla własnego kraju / Jeden język międzynarodowy — dla całej ludzko17
ści!” . Jak wynika z obu powyższych cytatów, ruch esperancki opowiedział się za
socjalizmem (z pewnością jakikolwiek otwarty opór spotkałaby się z ostrymi represjami). Wysoki procent tekstów w języku polskim wśród artykułów zamieszczanych
na łamach „Pola Esperantisto” nasuwa przypuszczenie, że albo redakcja nie była

14

PE, XXIV, 1946, 1 (maj), s. 1–3, 6–9.
DRATWER 1946.
16
PE, XXXV, 1947, 1/6 (wrzesień) — „Numer zjazdowy/Kongresa numero,” obejmujący program
dwudniowego kongresu.
17
PE, XXXVI, 1948, 9–11 (marzec–kwiecień–maj), s. 2–4.
15
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pewna znajomości esperanta wśród swoich czytelników, albo że grupą docelową,
przynajmniej częściowo, nie byli esperantyści, tylko czytelnicy polskojęzyczni.
O żywym zainteresowaniu środowiska esperantystów budową nowej, demokratycznej/socjalistycznej Polski świadczą dwie broszury (obie w esperanto) z 1948 r.
Pierwsza z nich, wydana w Sztokholmie, nosiła tytuł Polska odbudowuje się z ruin.
Na piętnastu stronach opisano w niej olbrzymie straty poniesione w latach wojny
przez samych Polaków, polski przemysł, infrastrukturę kolejową i ogólnie komunikacyjną itd. Posiłkując się licznymi danymi statystycznymi autor stwierdził, że chociaż
żaden inny kraj (nawet ZSRR...) nie ucierpiał tak bardzo jak Polska, to w ciągu zaledwie trzech lat, które upłynęły od zakończenia działań, zaczęła się ona energicznie
odbudowywać. Dalej z kolei wywodził, że wprowadzona reforma rolna przyczyniła
się do efektywniejszego wykorzystania ziemi (statystyki zilustrowano rysunkiem
przedstawiającym arystokratę w ubraniu w szkocką kratę, krawat i laskę i przeciwstawioną mu czteroosobową rodziną chłopską), repolonizacji Ziem Odzyskanych,
18
a także bardzo szybkiego rozwoju produkcji przemysłowej, edukacji i kultury .
Druga ze wspomnianych publikacji, również niewielka, ale znacznie bardziej
szczegółowa i mająca wielu autorów, zatytułowana była Współczesna Polska. Podkreślała ona m.in. znaczenie esperanto jako języka budującego mosty, a zatem szczególnie odpowiedniego dla Polski — kraju w centrum Europy, którego mieszkańcy
chcą żyć bezpiecznie, zachowując pokojowe stosunki ze swoimi sąsiadami. Autor
przekonywał czytelników, że ustanowienie nowej granicy zachodniej było koniecznością, raz jako zabezpieczenie przed ewentualną, nową agresją ze strony Niemiec,
dwa — w celu częściowego zrekompensowania Polakom olbrzymich strat wojennych.
Podkreślał też, że chociaż polska polityka zagraniczna jest oczywiście — w oparciu
o „wzajemne zrozumienie w sprawie porządku społeczno-ekonomicznego” — bliska
polityce ZSRR, to Polska chce żyć w dobrych stosunkach ze wszystkimi sąsiadami.
Autorami zawartych we Współczesnej Polsce artykułów byli nie tylko esperantyści,
lecz także urzędnicy (np. wiceminister edukacji Wilhelm Garncarczyk), ekonomiści
i naukowcy. Na ich stosunek do kwestii politycznych jednoznacznie wskazywały
zamieszczone już na wstępie portrety kluczowych polityków Polski Ludowej: Bole19
sława Bieruta, Józefa Cyrankiewicza i Władysława Gomułki .
„Pola Esperantisto” ukazywał się również w roku 1949. Na jego łamach opublikowano w tym czasie artykuły poświęcone funkcjonowaniu esperanto w różnych krajach, a także raport z sierpniowego Światowego Kongresu w Bournemouth w Anglii.
Ponad połowa tekstów ukazała się po polsku, co znowu sugeruje, że redaktorzy nie
byli do końca pewni poziomu znajomości języka wśród czytelników albo że były
one przeznaczone dla nie-esperantystów. Autorzy często zresztą wspominali o możliwości nauki esperanto przez słuchanie audycji radiowych oraz o eksperymentalnym
kanale telewizyjnym uruchomionym w Eindhoven w Holandii. Ponadto przekazy18
19

Pollando 1948.
RODAN 1948.
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wano takie informacje jak ta, że esperantyści z różnych krajów (zwłaszcza z Danii)
przyłączyli się do towarzyszy bułgarskich pracujących na budowie tamy im. Georgi
Dimitrowa, wyrabiając 278% normy, czy że w RCS wydano w 15 tys. egzemplarzy
tłumaczenie na esperanto nowej, komunistycznej konstytucji. W ostatnim numerze
tego rocznika kilka stron poświęcono Stalinowi z okazji jego siedemdziesiątych urodzin. Jak nietrudno się domyślić, artykuł utrzymany był w pochwalnym tonie. Był
to zresztą ostatni zeszyt wydany za życia Józefa Wissarionowicza. Trudno orzec, czy
było to spowodowane brakiem funduszy czy bardziej bezpośrednią cenzurą — praw20
dopodobnie wpływ na to miały obie te przyczyny .
Związek Esperantystów w Polsce (dalej: PZE) został oficjalnie zarejestrowany
jako legalna organizacja na początku 1948 r. W marcu roku 1951, najwyraźniej czując zimny wiatr stalinowskiej ksenofobii, zarząd organizacji poprosił rząd o „moralne
i materialne wsparcie”. Członkowie zarządu wskazali na potencjalną przydatność
esperanto dla celów propagandowych, w tym propagowania właściwego obrazu
Polski poza jej granicami. Co więcej podkreślali oni, że „ruch esperancki w Polsce, który powstał po ostatniej wojnie światowej, jest oparty na podstawach ideologicznych Polski Ludowej i krajów Demokracji Ludowej”. Jak zaznaczali, jednym
z głównych celów działalności Związku Esperantystów było „szerzenie idei internacjonalizmu proletariackiego przez propagowanie na terenie zagranicznym walorów
21
kultury polskiej i twórczości polskich mas ludowych, jak również walka o pokój” .
Niestety dokumenty zachowane w archiwach nie zawierają odpowiedzi na list ani
jakiejkolwiek informacji o ewentualnym wsparciu (czy też jego braku) udzielonym
organizacji w okresie najgłębszego stalinizmu. Należy jednak zauważyć, że w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, czyli okresie ożywienia ruchu, esperantyści, którzy
w 1948 r. prosili rząd o pomoc, wciąż zajmowali we władzach organizacji znaczące
stanowiska.
ODWILŻ I LATA SZEŚĆDZIESIĄTE XX W.

Rok 1956 stanowił w historii PRL-u istotną cezurę. Po protestach robotniczych
w Poznaniu i ostatecznie niespełnionej groźbie sowieckiej interwencji zarówno
Moskwa, jak i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza uznały, że konieczne są
22
gruntowne reformy . Nadużycia późnego stalinizmu, z jego paranoją na punkcie
20

Należy wspomnieć, że przeglądając fiszki katalogowe „Pola Esperantisto” w Bibliotece Narodowej, zauważymy, że w 1949 r. wydano trzydziesty siódmy rocznik tego pisma i dokładnie taka sama
informacja widnieje na numerach wydanych w roku 1957. Osoba sporządzająca katalog nie mogła się
powstrzymać od opatrzenia tej informacji wykrzyknikiem.
21
AAN, KWKzZ, sygn. 95, List Zarządu Głównego Związku Esperantystów w Polsce do Komitetu
Współpracy z Zagranicą z dnia 5 marca 1951.
22
Finezyjna i bardzo dobrze napisana analiza społeczno-ekonomicznego znaczenia zmian politycznych roku 1956 vide KOCHANOWSKI 2017.
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wszystkiego co cudzoziemskie oraz ciągłym mówieniem o wrogości kapitalistycznego świata, ustąpiły stosunkowo (zawsze „stosunkowo”) bardziej otwartej polityce
krajowej i zagranicznej. Zmiana linii powiększyła przestrzeń, w której esperantyści mogli uczyć się i nauczać języka międzynarodowego, rozwijać korespondencję
międzynarodową czy nawet — czego dostąpili bardziej uprzywilejowani — brać
udział w zagranicznych spotkaniach. Tę nową otwartość można było zaobserwować
również na łamach „Pola Esperantisto”, w którym zaczęły ukazywać się np. artykuły o wyjazdach do Budapesztu i Marsylii, o esperanto w ZSRR (w tym w Wilnie)
oraz o wizycie bułgarskich esperantystów w Polsce. Oprócz aluzji do „trzydziestu
lat milczenia” w ZSRR (co konkretnie dotyczyło działalności wydawniczej w esperanto, choć czytelnicy bez wątpienia wyciągali własne wnioski), epoka stalinowskich
represji została całkowicie pominięta. Nie podano też żadnego wyjaśnienia prawie
23
dziesięcioletniej przerwy w wydawaniu pisma .
Kamieniem milowym w dziejach ruchu był Światowy Kongres Esperanto, który
odbył się w 1959 r. w Warszawie. Jak wspomniano wcześniej, Polska po raz ostatni
była gospodarzem tego ważnego wydarzenia w roku 1937. Wykorzystując okazję,
którą stało się stulecie urodzin Zamenhofa, polscy esperantyści uzyskali oficjalne
pozwolenie na zaproszenie do stolicy kolegów i koleżanek z całego świata. Kongres
24
zorganizowano pod honorowym patronatem premiera Józefa Cyrankiewicza ; świętowano w całej Warszawie i innych miastach Polski, choć rzeczywistym centrum kongresu był niedawno otwarty (w 1955 r.) Pałac Kultury i Nauki. W oficjalnym biuletynie
wyjaśniono uczestnikom wydarzenia, że wwóz i wywóz złotówek jest malpermesata
(zabroniony) i podano adresy trzech banków, w których mogli oni wymienić dewizy
25
(po specjalnym kursie turystycznym 24 zł za dolara amerykańskiego) . Biuletyn
zawierał również instrukcje dla uczestników kongresu przyjeżdżających samochodami, w tym informację o zasadach podróżowania przez NRD czy Czechosłowację.
Przed samym kongresem odbyła się w Gdańsku konferencja młodzieżowa (Internacia
Junular-Kunveno de TEJO). Dla uczestników zaplanowano też wycieczki do Białegostoku (miejsca narodzin Zamenhofa), a także Żelazowej Woli (Chopin) i Łowicza —
po zakończeniu obrad mogli oni wybrać jedną z nich. Katolika grupo miała odwiedzić
Częstochowę, natomiast turista grupo miała dołączyć do katolików w Częstochowie,
by już wspólnie udać się do Zakopanego. Ceny wyjazdów ustalono na rozsądnym
poziomie — 511 zł/21 dol. za dłuższą, trwającą trzy i pół dnia wycieczkę „katolicką”,
26
a 438 zł/18 dol. za krótszą wyprawę grupy stricte turystycznej .
23

PE, XXXVII [!], 1957, 2 (listopad–grudzień), passim.
Wciąż intryguje mnie związek Cyrankiewicza z esperanto. Współczesna, pochwalna w tonie opinia vide Ĉefministro 1957. W miesięczniku „Pollando”, adresowanym do czytelnika zagranicznego,
w 1956 i 1957 r. Cyrankiewicz pojawia się niemal tak często jak Gomułka.
25
44-a Universala Kongreso 1959, [b.p.]: „Valutaj leĝoj en Pollando”.
26
44-a Universala Kongreso 1959 [b.p.]. W biuletynie znalazły się również informacje o noclegach
— „nur por okcidentanoj” — od 10 dol. za noc w Kategorio A (luksa), do 3 dol. za noc dla „Studentaj
loĝejoj” (łóżko w pokoju wieloosobowym, ale z „plena pensiono”).
24
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Oficjalna Kongresa Libro omawiała program obchodów bardziej szczegółowo.
Przewodniczący Polskiego Związku Esperantystów Andrzej Rajski powitał uczestników kongresu, nazywając go „spotkaniem cywilizacji opartym na absolutnej
równości [...] pokojowym współistnieniu [paca kunvivado], wzajemnym szacunku
27
i tolerancji [...] wykorzystującym wspólny neutralny język” . W Libro uczestnicy
znaleźli krótką historię Polski, w której podkreślono ogrom zniszczeń dokonanych
w stolicy w czasie II wojny światowej oraz sukces jej modernizacji po 1945 r., której
przykładem stały się Trasa W–Z, nowoczesne osiedla takie jak MDM oraz ważne
zakłady przemysłowe, w tym fabryka FSO na Żeraniu, gdzie produkowano samochód marki Warszawa. Program kulturalny obejmował przedstawienia sztuk Shawa
i Molière’a w esperanto, konkurs plastyczny oraz kongresy dzieci i niewidomych
esperantystów. Krótko mówiąc, zrobiono wszystko, by miłośnicy języka z całego
świata poczuli się jak w domu i poznali Polskę jako kulturalny, pomyślnie się rozwijający naród. W wydarzeniu wzięło udział prawie 3 tys. esperantystów z krajów tak
28
różnych jak Wietnam, Kuwejt, Izrael, Argentyna, Kanada czy ZSRR .
W latach sześćdziesiątych stało się już jasne, że socjalizm w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej zagościł na stałe (a przynajmniej na bliżej nieprzewidywalną przyszłość). Dla większości Polaków — wbrew heroicznym
narracjom, które pojawiają się w ostatnich latach — głównym i logicznym wyborem
było uniknięcie czołowego zderzenia z polityczną rzeczywistością, a jednocześnie
rozwijanie sieci osobistych kontaktów oraz, na ile to możliwe, cieszenie się życiem
i znajdowanie spełnienia na poziomie indywidualnym i prywatnym. Przestrzeń
publiczna znacząco się poszerzyła dzięki złagodzeniu cenzury (przynajmniej, jeśli
odwołamy się do połowy lat pięćdziesiątych lub sytuacji w państwach takich jak
NRD czy Czechosłowacją) oraz pojawieniu się większej liczby podmiotów prywatnych (a przynajmniej nienadzorowanych przez rząd), w tym klubów esperantystów,
a także organizowanych przez nich obozów letnich i kursów. Nie należy jednak
przeceniać stopnia niezależności grup esperanckich (jak również innych o charakterze „niepaństwowym”). Esperantyści zawsze chętnie — choć nie zawsze z równym
powodzeniem — gotowi byli czerpać fundusze ze źródeł państwowych, a polskie
władze robiły co mogły, by wykorzystać esperanto i członków skupionego wokół
niego ruchu do edukowania cudzoziemców na temat Polski i podniesienia pozycji
państwa za granicą. Powiedziałbym, że lata sześćdziesiąte to w PRL-u okres dumy
i nadziei — dumy z wielkiego postępu gospodarczego i powojennej odbudowy,
a nadziei, ponieważ wydawało się, że wzrost gospodarczy oraz relatywnie duża wolność osobista stawały się czymś zwyczajnym.
Około roku 1960 ukazało się wiele imponujących albumów prezentujących zniszczenia i odbudowę Polski Ludowej, szczególnie zaś Warszawy. Wiele z tych pozycji
27

Kongresa libro 1959, s. 15.
Kongresa libro 1959, s. 185–320 podaje nazwiska i adresy wszystkich uczestników kongresu
a od s. 287 — listę uczestników według kraju pochodzenia.
28
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opublikowano również w esperanto. Jedną z najwcześniej wydanych (1959 r.) była
książka zatytułowana po prostu Varsovio, opatrzona krótkim wstępem w esperanto
oraz setkami wspaniałych zdjęć autorstwa Edwarda Lisowskiego. Książka zapraszała czytelnika na spacer po Warszawie zaczynający się od pomnika Syrenki (symbolu nieprzemijającej, walecznej Warszawy), pokazując dalej liczne fotografie ruin
i pustych przestrzeni, następnie przechodząc do zdjęć przedstawiających robotników
naprawiających ulice i budynki oraz wznoszących nowe gmachy („Ĉie bolas laboro”),
a także wiele znanych — odbudowanych lub zbudowanych na nowo — fragmentów
miasta („La urboplaco de malnova urbo”, czyli Rynek Starego Miasta, „La barbakano flanke de strato Freta”, „La ponto de Poniatowski” — z Pałacem Kultury w tle,
itp.). Ilustracje te były przeplecione fotografiami ukazującymi słodkie polskie dzieci,
zwykłych robotników, zabawne sytuacje oraz piękne detale odbudowanych zabytków.
W niewielu słowach (ale wszystkich w esperanto!) książka wyjaśnia czytelnikowi, że
mimo niedawnej traumy Warszawa jest dumnym, pięknym, pewnym siebie miastem,
które śmiało kroczy ku przyszłości. Ostatnie fotografie ukazują tłumy na Stadiono de
Dekjaro, polską flagę, Syrenkę (znowu), a towarzyszą im słowa: „La urbo leviĝinta el
29
detruo vivas!” — „Miasto, które powstało z zagłady, żyje!” .
Mniej więcej w tym samym czasie ukazał się album o nieco mniej artystycznym charakterze. W odróżnieniu od zdjęć Lisowskiego, które koncentrowały się na
współczesnej Warszawie, tu zestawiono fotografie prawie całkowicie zniszczonej
stolicy z roku 1945 z aktualnie kwitnącym miastem. Album opublikowano w wielu
językach, m.in. niemieckim, polskim, francuskim, angielskim i rosyjskim, a także
w esperanto. We wstępie — co warto podkreślić — pisano o zbrodni ludobójstwa
popełnionej przez nazistów na Żydach i na narodach słowiańskich, zwłaszcza Polakach, a także o bohaterstwie uczestników powstań w getcie i warszawskim, to drugie przedstawiając jako spontaniczny wybuch gniewu na nazistowskich okupantów.
Fakt, że Armia Czerwona nie udzieliła powstańcom żadnej pomocy, został oczywi30
ście przemilczany . W albumie znalazły się m.in. zdjęcia: Urboplaco de Malnova
Urbo (Rynek Nowego Miasta), Strato Freta, Mariensztat, Strato Nowy Świat, Monumento de Nikolao Kopernik, Kvartalo Muranów (byłe getto), Strato Świętokrzyska
czy Urbocentro de Varsovio. Ostatnią część poświęcono nowoczesnej Warszawie
w obiektywie 1962 r.: Trafikarterio Północ-Południe (Marchlewskiego), osiedla
na Pradze i Żoliborzu, Trasę W–Z oraz nowe szkoły i fabryki. Przekaz albumu był
wyraźnie triumfalny — naziści próbowali zniszczyć polską kulturę i polską stolicę,
niewątpliwie zdołali wyrządzić olbrzymie szkody, ale ostatecznie Polska/Warszawa
31
przetrwała i kwitnie .
W PRL-u wykorzystywano esperanto również w historiograficznej bitwie
o dowiedzenie zasadności powojennego kształtu granic państwa polskiego. Jak zna29
30
31

VARSOVIO 1959.
CIBOROWSKI, JANKOWSKI 1962, s. 12–15.
CIBOROWSKI, JANKOWSKI 1962.
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komicie w swojej książce o tym, jak Breslau stał się Wrocławiem pokazał Gregor
Thum, reżim komunistyczny połączył siły z polskimi nacjonalistami, by przedstawić wspólną narrację historyczną, w której całe stulecia niemieckiego osadnictwa
32
i kultury w miejscach takich jak Danzig, Breslau czy Posen zostały wymazane .
Kluczowa praca ilustrująca powyższy punkt widzenia została opublikowana rów33
nież w tłumaczeniu na esperanto . Dowiadujemy się z niej, że kształt granic Polski
z 1945 r. niemal dokładnie pokrywał się z tym z roku 1018, że Polacy stanowili bardzo duży procent ludności terenów, które w wyniku rozbiorów włączono do Austrii
i Prus oraz że granice ustalone w 1945 r. odzwierciedlają obowiązujące umowy międzynarodowe i istniejący porządek prawny. A w końcu — co być może jeszcze ważniejsze — od końca wojny państwo polskie energicznie rozwija, ponownie zasiedla
i odbudowuje te terytoria, nie tylko naprawiając wyrządzone szkody, ale de facto
tworząc całkowicie nowe miasta, a w nich — gałęzie przemysłu. Mówiąc krótko
i nieco upraszczając, ziemie te miały być od zawsze polskie, a rola Niemców sprowadzać się miała do ich zaniedbywania lub niszczenia — ich dziejowo sprawiedliwy
powrót w granice Polski pozwala im natomiast rozkwitać.
Wśród najważniejszych powodów motywujących do nauki esperanto wciąż było
pragnienie podróżowania. Ten głód świata, egzotycznych klimatów i ludzi widoczny
jest w prawie każdej publikacji wydanej w tym języku i w każdym czasopiśmie;
pojawiał się też w czasie wszystkich spotkań. Wczesnym tego przykładem jest ilustrowana, wydana dwujęzycznie książka krakowskiego esperantysty Zdzisława
Wójcikiewicza, poświęcona jego podróżom do różnych krajów Europy w związku
z udziałem w konferencjach esperanckich w 1957, 1958 i 1959 r. W tych latach Universalaj Kongresoj odbywał się w Marsylii, Moguncji i — jak była już o tym mowa
— w Warszawie. Ale w drodze na te (i inne) konwentykle autor — „la multpersona
grupo da krakovaj esperantistoj”, jak sam podkreśla — odwiedził również Pragę,
Norymbergę, Frankfurt nad Menem, Baden-Baden, Karlsruhe, Wormację, Bonn,
Kolonię, Arnhem, Amsterdam, Hagę, Antwerpię, Brukselę, Paryż (oczywiście), Avignon, Monte Carlo, Cannes, Genuę, Mediolan, Pizę, Florencję, Bolonię, Wenecję,
Lozannę, Vaduz, Salzburg i Wiedeń. Dla polskich czytelników zdjęcia ulicznych
korków i ogromnych buicków zaparkowanych na ulicach Frankfurtu (nie mówiąc
już o reklamach Nescafé w Mediolanie) mogły być nawet bardziej interesujące niż
tradycyjne atrakcje turystyczne. Z książki Wójcikiewicza jasno zresztą wynika, że
udział w wymienionych konferencjach brało wielu krakowskich esperantystów, którzy dzięki temu mieli możliwość zwiedzić Europę. Zwykli ludzie mogli zatem dzięki
34
esperanto doświadczać niezwykłych, związanych z podróżami przeżyć . W czasach, gdy turystyka masowa dla Polaków była jeszcze w powijakach, argument ten
musiał przemawiać ze sporą siłą.
32
33
34

THUM 2006.
DERIATKA 1966.
WÓJCIKIEWICZ 1961.
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Działania na rzecz rozwoju ruchu kontynuowano w latach sześćdziesiątych,
szczególnie dążąc do wprowadzenia esperanto do szkół. Już w roku 1960 władze
oświatowe w Warszawie wyraziły na to zgodę, obwarowując ją warunkiem, że do
35
grupy zapisze się przynajmniej dwadzieścioro uczniów . W 1965 r. kursy esperanto
były już nie tylko w szkołach warszawskich, ale również w przynajmniej czternastu
36
innych miastach . W ramach tej oświatowej ofensywy opublikowano książkę zawierającą opinie — pozytywne — na temat tego języka, wyrażone przez „wybitnych
37
Polaków” . Wskazywano również, że esperanto może być kamieniem węgielnym
38
kształcenia młodego pokolenia o „światopoglądzie internacjonalistycznym” .
ESPERANTO W OKRESIE „ROZWINIĘTEGO SOCJALIZMU”

W klasycznym tekście Historyczny etap na drodze do komunizmu z 1977 r. błyskotliwy teoretyk marksistowski i przywódca radziecki Leonid Breżniew dowodził,
że w połowie lat siedemdziesiątych ZSRR osiągnął w marszu ku komunizmowi
39
nowy etap — etap „rozwiniętego socjalizmu” . Z perspektywy czasu postrzegamy
erę Breżniewa (czy w Polsce Gierka i wczesnego Jaruzelskiego) jako okres ideologicznej dekadencji, cynizmu oraz stagnacji gospodarczej. Wówczas jednak można
było — równie słusznie — podkreślać charakterystyczną dla tego czasu stabilizację,
względnie dobrą sytuację gospodarczą (zwłaszcza w oglądzie ludzi, którzy pamiętali
lata pięćdziesiąte i wcześniejsze) oraz, w Polsce, wskazać na zwiększenie możliwości podróżowania obywateli za granicę. Nie jest też przypadkiem, że był to również
okres, w którym coraz więcej Polaków nabywało samochody — pierwszy polski
Fiat 126 zjechał z linii montażowej w roku 1973. Zmiany te nie pozostały obojętne
dla polskiego ruchu esperanto. Z jednej strony nadal organizowano letnie obozy,
konferencje, kursy i wyprawy turystyczne, z drugiej — coraz większa dostępność
innych opcji podróżowania i prawdopodobnie również niepowstrzymany marsz
„euroangielskiego” (tak na bazie własnych doświadczeń określam ten szczególny
dialekt wykorzystywany np. w „angielskich” rozmowach Hiszpana z Polakiem)
miały wpływ na zmniejszenie atrakcyjności esperanto. Choć niezwykle trudno tego
dowieść, wydaje się, że coraz większy odsetek wśród liderów ruchu stanowili ludzie
w średnim wieku lub starsi, urodzeni w latach trzydziestych lub wcześniej. Z drugiej
strony — polscy esperantyści znaleźli nowy model jego funkcjonowania, koncentrując się na intensywniejszej współpracy z analogicznymi stowarzyszeniami w innych
„bratnich krajach socjalistycznych”.
35

„Kune”, 1960, 1, s. 11–12.
„Tamen”, VII, 1965, 6, s. 19–20.
37
WŁODARCZYK 1964. Wśród ówczesnych polskich intelektualistów, których pozytywne opinie
o esperanto cytowano, był Leszek Kołakowski.
38
TYBLEWSKI 1969.
39
BREŻNIEW 1993.
36
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Najważniejszą cechą esperanto pozostawała jednak jego zdolność do koncentrowania wokół siebie Polaków o nastawieniu międzynarodowym i ułatwiania im
kontaktów (listownych i osobistych) z całym światem. Znajdowało to odzwierciedlenie w prawie każdym numerze „Pola Esperantisto”. Z nielicznymi wyjątkami każdy
numer z latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kończył się rubryką „Deziras
korespondi”, w której publikowano adresy esperantystów z różnych krajów zainteresowanych wymianą listów, kartek pocztowych i znaczków (te ostatnie najwyraźniej
miały dla korespondentów spore znaczenie; temat ten czeka jednak na osobne badania). Ludzie, którzy chcieli utrzymywać tego rodzaju kontakty, pochodzili z niemal
wszystkich krajów i kontynentów, choć najliczniej reprezentowani byli w państwach
socjalistycznych (z jakiegoś powodu szczególnie z Bułgarii), słabiej natomiast (choć
wciąż dość licznie) — w Azji, Ameryce Południowej i Afryce. Rzecz jasna w rubryce
tej wymienianych było wielu Polaków, z którymi niewątpliwie nawiązywali kontakt zarówno rodacy, jak i ci, którzy zetknęli się czasopismem za granicą. „Pola
Esperantisto” informował również swoich czytelników o możliwościach spędzenia
40
41
esperanckich wakacji poza krajem (w Jugosławii ) i w kraju , a także wiele innych
(np. Międzynarodowe Wczasy Esperanckie w Międzygórzu, które organizowano od
42
roku 1965 do lat osiemdziesiątych) .
Esperanto okazało się w tym czasie użyteczne również dla Polski Ludowej.
Mogło pomagać w edukowaniu cudzoziemców w zakresie rodzimej historii (oczywiście odpowiednio przedstawionej), poszerzaniu ich wiedzy na temat PRL-u i jego
osiągnięć oraz demonstrowaniu wsparcia narodu polskiego dla ruchu pokojowego
i jego sprzeciwu wobec imperializmu (reprezentowanego przez USA, NATO itd.).
Przeglądając numery organu prasowego polskiego ruchu esperanto, czyli wspomnianego „Pola Esperantisto”, z tego okresu, możemy się wiele dowiedzieć o triumfach polskiej kultury, nauki (np. zainicjowanej przez Gomułkę budowie tysiąca
43
nowych szkół z okazji polskiego milenium ) oraz polityki zagranicznej, osiągnięć
44
45
46
polskich badaczy , równouprawnienia kobiet w PRL-u , jego nowej konstytucji
oraz rozlicznych jubileuszy (w tym dwudziestopięcio-, trzydziesto- i trzydziestopięciolecia Polski Ludowej). Niemal co roku pojawiały się też artykuły poświęcone

40

PE, 1968, 2, s. 26–27.
PE, 1972, 1, s. 8–9; PE, 1979, 3, s. 14.
42
Vide np. listę cudzoziemców, którzy wzięli udział w tym letnim obozie esperanckim w 1969 r.:
jedenaścioro z Bułgarii, trzydzieścioro troje (!) z NRD, piętnaścioro z Węgier, dziesięcioro z Rumunii,
czworo z ZSRR (Soczi i Ryga), dwoje ze Szwecji oraz po jednej osobie z Austrii, Francji i Jugosławii.
IPN, BU, sygn. 1585-20370, „Wykaz obcokrajowców — uczestników V Wczasów Esperanckich organizowanych w Międzygórzu w dniach 16–29.IX.1969 r.”
43
PE, 1963, 5–6.
44
PE, 1964, 3–4.
45
PE, 1969, 2, s. 10.
46
PE, 1974, 1–2.
41
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m.in. wyzwoleniu Warszawy czy powojennej odbudowie miasta (i kraju). Na łamach
47
„Pola Esperantisto” często gościł również ruch pokojowy .
Chociaż okresu „rozwiniętego socjalizmu” nie da się dokładnie datować, a jego
ramy czasowe różnie określano w poszczególnych krajach socjalistycznych, dla
jego periodyzacji momentem kluczowym była inwazja na Czechosłowację przeprowadzona siłami sowieckimi (i Układu Warszawskiego) w sierpniu 1968 r. w celu
zdławienia heretyckich idei socjalistycznych Praskiej Wiosny. Mniej więcej w tym
samym czasie Polską wstrząsnął inspirowany przez partię antysemicki („antysyjonistyczny”) ruch, który doprowadził do emigracji większość niewielkiej społeczności
żydowskiej mieszkającej w Polsce Ludowej. Jednym z ważniejszych wydarzeń prowadzących do wstrząsu roku 1968 było zdumiewające zwycięstwo armii izraelskiej
w wojnie sześciodniowej, 5–10 czerwca 1967. Jak na ironię, Światowy Kongres miał
w tymże właśnie roku odbyć się — po raz pierwszy (i jedyny) — w Tel Awiwie.
Z powodu napięć na arenie międzynarodowej zjazd przeniesiono w ostatniej chwili
do Rotterdamu. Zanim się to jednak stało wielu polskich esperantystów poprosiło
o zgodę na wyjazd do Izraela (w niektórych przypadkach z wnioskiem o wsparcie
48
finansowe państwa) .
Tajna notatka rządowa z 1969 r. w sprawie ruchu esperanckiego w Polsce i na
świecie zawiera dosyć defensywną w tonie skargę w sprawie antyradzieckiego
charakteru Międzynarodowego Stowarzyszenia Anacjonalistycznego (SAT — od
inicjałów wersji w esperanto), w której zaznaczono, bez żadnej ironii, że SAT jest
finansowane przez „Międzynarodówkę Socjalistyczną” (rzeczywiście — chociaż
SAT było organizacją lewicową, nie traktowało ZSRR jako uosobienia prawdziwego
socjalizmu). Co więcej Chińskie Stowarzyszenie Esperantystów i jego organ, „El
Popola Ĉinio” (do którego jeszcze wrócimy), potępiły ZSRR jako kraj rewizjonistyczny i zdrajcę państw trzeciego świata. Ze spraw bliższych polskiemu podwórku
esperantyści zachodnioniemieccy mieli wykorzystywać mapy z 1937 r., by atakować
Polskę na łamach własnych czasopism. Ponadto — jak czytamy dalej — do „chóru
antypolskiej propagandy dołączyła się w ubiegłym roku Esperancka Liga Izraela”.
Dokument nie zawierał jednak krytyki żadnego z polskich esperantystów, odnotowując nawet, że „Pola Esperantisto” odpowiedział na kalumnie z zagranicy (szczególnie
z Izraela). W bardziej pozytywnym tonie podkreślono, że przedstawiciele organizacji
esperanckich z Węgier, Polski, Bułgarii i NRD spotkali się w lutym 1969 r., by omó47

By podać kilka przykładów: PE, 1961, 3–4; PE, 1967, 1, s. 19 (sprzeciw wobec wojny wietnamskiej); 1968, 3–4; PE, 1979, 1, s. 4–5; PE, 1980, 2, s. 4.
48
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło Ministerstwu Kultury i Sztuki (zwykle odpowiedzialnemu za Polski Związek Esperantystów) „Sprawozdanie z uczestnictwa w 52. Światowym
Kongresie Esperantystów w Rotterdamie”. Dowiadujemy się z niego, że Isaj Dratwer, „emigrant z Polski” (wyjechał na początku lat sześćdziesiątych) pomógł sprowadzić kongres do Izraela. Choć aż czterdzieści dwie osoby poprosiły o pozwolenie na wyjazd do Tel Awiwu (podano listę nazwisk wraz z adresami), tylko pięcioro pojechało na Ersatz-Kongreso w Rotterdamie, gdzie odnotowano ogólnie niską
frekwencję z „Krajów Demokracji Ludowych”. IPN, BU, sygn. 1585-20370.
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wić „wspólną platformę działania [...] na rzecz pokoju i obrony krajów Demokracji
49
Ludowej z pozycji marksistowskiej na forum międzynarodowym” .
Podczas gdy „esperancki establishment”, reprezentowany przez PZE w Warszawie i związany z nim „Pola Esperantisto”, w burzliwej końcówce lat sześćdziesiątych wciąż wspierał władze Polski Ludowej, w szeregach Związku — szczególnie
w ruchu młodzieżowym — zaczął uwidaczniać się pewien ferment. Ową niezależność myśli można było wyraźnie zauważyć w organie prasowym ruchu młodzieżowego, wychodzącym w latach 1959–1967 pod tytułem „Tamen”. Przez kilka lat
50
redaktorem pisma był Adam Pleśnar , który w późniejszych latach trafił do więzienia za działalność antypaństwową, a konkretnie rzekomo za odmowę uznania przy51
wódczej roli PZPR .
W czasie lektury „Pola Esperantisto” z lat 1967 i 1968 trudno się zorientować,
że Polska Ludowa przechodziła w tym czasie poważny kryzys wewnętrzny i międzynarodowy. W numerach z roku 1967 nie znajdujemy żadnych jednoznacznych
wzmianek na temat wojny czy zerwania przez PRL stosunków dyplomatycznych
z Izraelem w czerwcu tego roku. Zamiast tego mamy relacje o takich wydarzeniach
jak petycja do ONZ w sprawie stosowania esperanto, Kongres Kultury Polskiej
w Warszawie, w którym wzięli udział również esperantyści, oraz Młodzieżowy Kongres Esperantystów w Toruniu; wspomniani zostali również esperantyści z Wielkiej
Brytanii, upamiętniono pięćdziesiątą rocznicę śmierci Zamenhofa oraz pisano o zorganizowanej w Auschwitz ceremonii ku czci „czterech milionów ofiar” obozu. Na
okładce pierwszego numeru pisma z 1968 r. (1/2) zamieszczono treść powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, a w środku — entuzjastyczną relację z obchodów pięćdziesiątej rocznicy „La Granda Socialisma Revolucio” z zaproszeniem do
moskiewskiego „Internatsional’nyi Klub Esperanto” z grudnia 1967. W kolejnym
artykule znalazło się w końcu odniesienie do bieżących relacji polsko-izraelskich,
jego autor pomstował bowiem na inspirowaną przez międzynarodowy syjonizm „la
kontraŭpola kampanjo de kalumnioj kaj ofendoj direktita kontraŭ la tuta pola nacio”,
stwierdzając przy tym — niezbyt przekonująco — że „w Polsce Ludowej antysemityzmu nie ma i nigdy nie było”. Temat był jednak wyraźnie niewygodny i w innych
numerach pominięto go milczeniem.

49

IPN, BU, sygn. 1585-20371.
Vide jego artykuł opublikowany w „Tamen”, IV, 1962, 3, s. 54–55, w którym zachęcał on młodych esperantystów do angażowania się w działalność społeczną.
51
WOJTAKOWSKI 2007, s. 77–78. O Adamie Pleśnarze, łączącym działalność dysydencką z ideałami esperanckimi, vide WALIGÓRA 2009. Pleśnar został wymieniony w notatce z 12 stycznia
1966 w sprawie polskich esperantystów jako osoba, która pozostaje pod wpływem idei propagowanych
przez esperantystów chińskich. Archiwum IPN, BU, sygn. 1585-20401, „Notatka dot. działalności Polskiego Związku Esperantystów”, k. 4.
50
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POLSKIE RADIO I ESPERANTO

Jak już wspomniano wcześniej, Polskie Radio regularnie nadawało programy
w esperanto. W archiwum Polskiego Radia i Telewizji znajduje się list Polskiego
Związku Esperantystów z 24 października 1957 do Komitetu do Spraw Radiofonii,
wspominający o wielokrotnie powtarzanych prośbach o uczynienie esperanto jednym z języków międzynarodowych audycji Polskiego Radia. Autorzy listu odwołali
się do wcześniejszej argumentacji, podkreślając, że liczba zagranicznych słuchaczy,
do których takie programy mogły być adresowane, ostatnimi czasy znacząco wzrosła. Jak wywodzili, pomijanie esperanto w audycjach nadawanych z jego ojczyzny
52
mogło tylko utrudnić popularyzację kultury polskiej za granicą . Na początku 1959 r.
Polskie Radio zaczęło emitować programy w esperanto. W pierwszym numerze
„Pola Esperantisto” z tego roku poinformowano, że nadaje ono codziennie dwugodzinny program w esperanto o godzinie 17.30 (16.30 czasu środkowoeuropejskiego)
oraz podano częstotliwości, na których można było odbierać audycję (ostatnią z nich
53 54
nadano w 2006 r. ) . Choć było wiele innych programów w esperanto, transmito55
wanych np. przez Radio Moskwa , Polskie Radio poświęcało im więcej czasu i czyniło to z większą częstotliwością. Audycje te realizowano nie tylko w Radiu Polonia
w Warszawie, lecz także w rozgłośniach regionalnych. Na przykład 25 kwietnia
1962 esperantysta Tadeusz Szewera mówił w Radiu Łódź, w ramach cyklu „Parolas Lodzo pri esperanto-movado”, o tłumaczeniu poezji na esperanto na przykładzie
56
wiersza Władysława Broniewskiego „Kverko”/„Dąb” .
Wielu polskich esperantystów pracowało również w Redakcji Esperanto Polskiego Radia i m.in. prowadziło transmisje z międzynarodowych spotkań miłośników tego języka. W roku 1969 niezmordowany Andrzej Pettyn został wysłany przez
Polskie Radio do Helsinek, żeby pomóc w realizacji relacji z odbywającego się tam
Universala Kongreso. We współpracy z dyrektorem Wydziału Współpracy z Zagranicą, Sergiuszem Mikuliczem, nagrano wtedy około 360 minut materiału dźwiękowego, który miał ożywić jesienną i zimową ramówkę radiową. W oficjalnym
raporcie stwierdzono, że działania radiowców „przyniosły nam dodatkowe korzyści
57
propagandowe”, ponieważ inni nadawcy europejscy korzystali właśnie z relacji PR .
Mniej więcej w tym samym czasie w wewnętrznej notatce na temat zagranicznych audycji PR omówiono dosyć szczegółowo Redakcję Esperanto. Wśród wymie52

APRiT, PS: Sekretariat Generalny 863/2/1.
APRiT, 1-BPDDP / 52 kat. A / Polskie Radio S.A. / Biuro Programowe PR Dokumentacja programowa z dnia: 1–30.11 1998 r.
54
„Pola Radio dissendas ĉiutage duonhoran programon en Esperanto je la horo 17.30 (16.30 de
mezeŭropa tempo) sur mallongaj ondoj 25,39, 30,98, 31,45, 31,50 41,12, 50,12; mez ondo 249”. PE,
1959, 2 (styczeń–kwiecień), s. 1.
55
PE, 1978, 1, s. 13.
56
„Kune”, 1962, lipiec–sierpień, s. 5–6.
57
APRiT, sygn. 1401/87 (1969).
53
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nionych programów były codzienne wiadomości, audycje Tydzień w kraju i O czym
mówi kraj, tematy takie jak Kościół katolicki w Polsce, rola kobiet w PRL-u, sport,
turystyka, młodzież czy muzyka. Oprócz programów poświęconych tematom ogólnym Polskie Radio nadawało audycje ściśle esperanckie, poświęcone samemu językowi (np. powszechnym błędom i sposobom ich unikania czy historii esperanto),
sprawozdania z branżowych wydarzeń oraz, mniej więcej raz w miesiącu, „kącik
58
dla niewidzących esperantystów” . Trudno powiedzieć, ile dokładnie osób słuchało
tych programów, ale na początku lat osiemdziesiątych Redakcja Esperanto otrzymywała więcej listów z zagranicy niż inne redakcje nadające w językach obcych,
59
z wyjątkiem nadającej po niemiecku .
ESPERANTO I POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA

Co najmniej już od połowy lat sześćdziesiątych polscy esperantyści, w ograniczonym oczywiście stopniu, próbowali włączać się w kreowanie polskiej polityki
zagranicznej czy raczej starali się wykorzystać międzynarodową pozycję esperanto
w celu wspierania polskiego socjalizmu, a tym samym umocnienia własnej pozycji
60
i uzyskania wyższego finansowania . Wysiłki te przybierały różne postaci, np. omawianych już audycji Redakcji Esperanto Polskiego Radia (od 1959 r.), przejawiały
się jednak również w retoryce stosowanej przez polskich esperantystów w prośbach
o wsparcie ich uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych oraz o pomoc
w nawiązaniu jeszcze ściślejszej współpracy z podobnymi organizacjami z różnych
„bratnich krajów socjalistycznych”, również tymi, z którymi oficjalne kontakty były
napięte, jak np. z Chińską Republiką Ludową. Pomimo zamrożenia relacji między
blokiem sowieckim a Chinami, do czego doszło w połowie lat sześćdziesiątych, polscy esperantyści w dalszym ciągu mieli dostęp do chińskich materiałów w esperanto
(szczególnie ilustrowanego miesięcznika „El Popola Ĉinio”), co odnotowywano
z konsternacją w licznych dokumentach. Sądząc z relacji i reklam zamieszczanych
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Rocznik 1969, s. 96–103.
APR [jeszcze nie skatalogowana: kolekcja „Radio Solidarności”], Radio Polonia. Redakcja Łączności ze Słuchaczami. Wybór listów od słuchaczy Radia Polonia, listopad–grudzień 1980.
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Ograniczone ramy artykułu nie pozwalają na zagłębienie się w kwestię tego, jak esperantyści nie
tylko podróżowali za granicę, lecz także potrafili skłonić państwo do finansowania tych wyjazdów.
Zjawisko to pojawiło się wcześniej; już w pochodzących z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dokumentach urzędowych dostrzec można wielki niepokój wynikający z tego, że niektórzy esperantyści nie
wracali z zagranicznych kongresów (IPN, BU, sygn. 1585-20414). W latach siedemdziesiątych było już
normą, że niektórzy esperantyści podróżowali na kongresy „służbowo”, tzn. za pieniądze rządowe. Vide
np. IPN, BU, sygn. 1585-20367 ze sprawozdaniami z kongresu londyńskiego w 1971 r., w czasie którego wyrażano sympatię do Izraela, a także IPN, BU, sygn. 1585-20389 (w sprawie konferencji na Islandii w 1975 r.) oraz wiele innych teczek w APRiT (gdzie — przynajmniej na to wygląda — znalazła się
większość dokumentów związanych z Redakcją Esperanto).
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w „Pola Esperantisto”, owe chińskie materiały propagandowe nigdy nie zostały jednak w Polsce Ludowej zakazane.
W aktach polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znalazł się tłumaczony
na polski (oryginał był najwyraźniej w esperanto) długi dokument autorstwa esperantysty z NRD, Detleva Blanke z września 1968 r. Blanke informował w nim, że cała
Chińska Liga Esperanto ma mniej niż 700 członków — „mniej niż w Sofii” — sugerując, że „ofensywa ideologiczna”, której świadectwa można znaleźć w chińskich
materiałach esperanckich, to po prostu element polityki administracji centralnej.
Grupy esperanckie w Chińskiej Republice Ludowej zaczęły powstawać w 1951 r. lub
wcześniej, a pierwszy numer „El Popolo Ĉinio” opublikowano w roku 1952. Pierwotnie czasopismo wychodziło jako kwartalnik, a od 1967 r. już jako miesięcznik.
Zmianę tę Blanke wiązał z wprowadzeniem w połowie lat sześćdziesiątych w publikacjach chińskich wydawanych w esperanto jawnie antyradzieckiej linii, zauważył
bowiem, że jeszcze w 1962 r. wzmianki na temat ZSRR miały w nich wciąż charakter pozytywny, a nawet w roku 1965, mimo znaczącego nasilenia się kultu Mao,
Związek Radziecki i jego sojuszników wciąż traktowano neutralnie lub pozytywnie.
Później jednak periodyki i broszury w esperanto zaczęły funkcjonować jako organy
61
chińskiej rewolucji kulturalnej w ramach nagonki na ZSRR . Co ciekawe pomimo
napiętnowania owych publikacji Blanke nie zasugerował podjęcia jakichkolwiek
wymierzonych w nie działań. Być może pragnął w ten sposób uchronić siebie i ruch
esperancki przed potencjalnymi oskarżeniami o niedostrzeżenie ideologicznego
zagrożenia ze strony Chin, ale jednocześnie nie chciał, żeby władze ingerowały
w kontakty polskich esperantystów z kolegami z całego świata. Tak czy inaczej —
jak już wspomniano wcześniej — wydaje się, że chińskie materiały w esperanto były
łatwo dostępne w warszawskiej centrali Polskiego Związku Esperantystów. Ponadto
kilku polskich esperantystów (w tym wszechobecny Andrzej Pettyn, ur. w 1938 r.
dziennikarz, pedagog, znawca języków fińskiego i esperanto, długoletni członek
Akademii Esperanto/Akademio de Esperanto, główny organizator warszawskiego
62
kongresu w 1987 r.), brało udział w Universala Kongreso w Pekinie w roku 1986 .
Kolejnym ciekawym zjawiskiem dostrzegalnym w okresie rozwiniętego socjalizmu było zbliżenie organizacji esperanckich z różnych krajów socjalistycznych. Od
około 1967 r. liderzy ruchów działających w tych państwach zaczęli się regularnie
spotykać, by omawiać wspólne cele, programy i inicjatywy. Nie udało mi się ustalić,
jak zapoczątkowano te doroczne (a czasem częstsze) spotkania, ale przypuszczam,
że wynikły one ze wspólnoty interesów zarówno lokalnych liderów (którzy dzięki
takiemu pretekstowi zdobywali finansowanie i mogli podróżować), jak i samych
państw. Szczególnie w odniesieniu do lat siedemdziesiątych i późniejszych można
61

IPN, BU, sygn. 1585-20369. Dokument Blankego znajduje się również w: IPN, BU, sygn. 158520405.
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Sprawozdanie delegacji oficjalnej PZE z udziału w 71 Światowym Kongresie Esperantystów
w Pekinie w: IPN, BU, sygn. 1585-20428.
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natknąć się na częste wzmianki na temat tych spotkań. Dziesiąte z kolei odbyło się
na południu NRD, w Karl-Marx-Stadt (przed 1953 i po 1990 Chemnitz), a wzięli
w nim udział przedstawiciele Bułgarii, CSRS, NRD, Węgier, Polski i ZSRR. W jego
czasie wiele uwagi poświęcono sześćdziesiątej rocznicy rewolucji październikowej,
ale także dyskutowano kwestie praktyczne, związane ze współpracą na polu nauki
63
esperanto, wymiany kulturalnej i turystyki .
Kolejne spotkanie tej „międzynarodówki esperanto” odbyło się w Popradzie
(Czechosłowacja) w marcu 1978 r. i trwało prawie tydzień. Jego uczestnicy omawiali
m.in. zbliżający się Światowy Kongres w Warnie w Bułgarii („Bułgarzy spodziewają
się zarobić około 160 000 dolarów na kongresie” — jak zanotowano), zabrali głos
w sprawie wielu liderów ruchu esperanckiego, głównie w kontekście ograniczenia
ich domniemanego antyradzieckiego nastawienia (co dotyczyć miało m.in. prof.
prof. Ivo Lapenny i H. Franka z Niemiec Zachodnich), oraz dyskutowali na temat
działań propagandowych wymierzonych w amerykańską bombę neutronową czy
nastawienia zachodnioeuropejskich partii komunistycznych do esperanto (w przypadku Włoch — negatywne, Katalonii i Austrii — bardzo pozytywne). Zastanawiano
się także nad różnymi polami współpracy, takimi jak wymiana publikacji (szczególnie z Węgrami i Bułgarią), a także chwalono sukces polskich esperantystów
w dziedzinie audycji radiowych i turystyki („W turystyce esperanckiej bezwzględnym potentatem jest Polska”). Kolejne „spotkania konsultatywne” miały się odbyć
w Budapeszcie (marzec 1979), Płowdiw (czerwiec 1980) oraz „Czeskiej Republice
64
Socjalistycznej” w roku 1981 .
Narady takie organizowano do późnych lat osiemdziesiątych. Polska była
gospodarzem spotkania w 1983 r. w Radziejowicach koło Warszawy. Wzięli w nim
udział przedstawiciele ruchu z Bułgarii, Czechosłowacji, Mongolii, NRD, Polski,
Rumunii, Słowacji, Węgier, Wietnamu i ZSRR. Za główny cel spotkania — po konsultacjach przeprowadzonych w 1982 r. w Erewaniu — przyjęto uzgodnienie wspólnego stanowiska organizacji esperanckich z krajów socjalistycznych w kwestiach
z zakresu polityki międzynarodowej, które prezentowane być miało na światowych
65
forach esperanckich, a także ogólnie skoordynowanie współpracy . Trzy lata później, w kwietniu 1986 r., przedstawiciele „bratnich socjalistycznych” organizacji
esperanckich spotkali się w Wołgogradzie i wydali oświadczenie popierające dzia66
łania na rzecz „pokoju i rozbrojenia” . W tym samym roku na podobnym spotkaniu
w Popradzie w Czechosłowacji zebrali się esperantyści z Bułgarii, Czech, Słowacji
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IPN, BU, sygn. 1585-20389.
IPN, BU, sygn. 1585-20429. W innej teczce znajdują się dokumenty związane z trzynastym
„spotkaniem konsultatywnym” w kwietniu 1980 r. w Sofii (koszty podróży pokryło Bułgarskie Stowarzyszenie Esperantystów), vide IPN, BU, sygn. 1585-20373.
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IPN, BU, sygn. 1585-20368.
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Vide IPN, BU, sygn. 1585-20438, Sprawozdanie W. Wesołowskiego z konferencji w Wołgogradzie, 30 kwietnia 1986.
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(co ciekawe nie było wspólnej, czecho-słowackiej organizacji), Związku Radzieckiego, Wietnamu, Węgier oraz NRD, by wyrazić wparcie dla radzieckiej propozycji
likwidacji wszelkiej broni jądrowej do początku XXI w.67
Czym w istocie były te konsultacje? Ja intepretowałbym je przede wszystkim
jako okazję dla liderów ruchu esperanckiego z krajów socjalistycznych, by podróżować, spotykać się z kolegami z bliźniaczych organizacji oraz uczestniczyć w wystawnych przyjęciach na koszt państwa. Dla rządów poszczególnych państw te coroczne
spotkania mogły się wydawać przydatne ze względu na ich wartość propagandową
na arenie międzynarodowej oraz jako — do pewnego przynajmniej stopnia — autentyczny sposób kultywowania dobrych stosunków między „bratnimi krajami socjalistycznymi”.
OSTATNIA DEKADA KOMUNIZMU W POLSCE

Z „Pola Esperantisto” nie dowiadujemy się z oczywistych względów zbyt wiele
na temat „Solidarności”, strajków czy niepokojów społecznych. Jednakże w latach
osiemdziesiątych sam charakter czasopisma uległ znaczącym zmianom. Zredukowało zdecydowanie swoją objętość, pogorszyła się też jakość druku i spadła częstotliwość publikacji (w kolejnych latach wychodziły zwykle mniej niż cztery numery
na rok). Trudno powiedzieć, czy było to spowodowane ogólnym spadkiem zainteresowania esperanto w tym okresie, nie udało mi się bowiem znaleźć konkretnych
danych choćby na temat liczby członków organizacji. Niemniej ruch esperancki
trwał, być może jako sposób podtrzymania przez Polaków kontaktów międzynarodowych, a dla niektórych — jako kontynuacja wcześniej podjętych, idealistycznych
działań.
Lata osiemdziesiąte były w PRL-u rodzajem „straconej dekady”. Po represjach stanu wojennego komuniści pod wodzą generała (teraz występującego zawsze
w cywilu) Wojciecha Jaruzelskiego desperacko starali się znaleźć rozwiązanie bardzo poważnych problemów ekonomicznych Polski Ludowej. Jak wiemy obecnie
(z czego jednak niewielu zdawało sobie wówczas sprawę), dojście w Moskwie do
władzy Gorbaczowa stało się początkiem końca komunizmu w bloku sowieckim.
Ale to już inna historia.
Jedynym wielkim triumfem polskiego esperantyzmu w tej dekadzie było
sprowadzenie — w stulecie języka międzynarodowego — Światowego Kongresu
z powrotem do Warszawy. Już w czerwcu 1981 r. Polski Związek Esperantystów
nawiązał kontakt z władzami centralnymi w celu otrzymania zgody na zorganizowa-
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IWPZE, kwiecień-maj 1986, 2, s. 8–10. Przedstawiciele organizacji esperanckich z krajów socjalistycznych spotkali się już w Popradzie wcześniej, w marcu 1978 r. Zob. raport w IPN, BU, sygn. 158520429.
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nie kongresu w 1987 r.68 Zgoda została najwyraźniej udzielona (nie udało mi się niestety zlokalizować odnośnego dokumentu), skoro w maju 1982 r. utworzono Komitet
Obchodów 100-lecia Esperanta w Polsce (w ramach PZE), na którego czele stanął
Stanisław Świstak. Miał on zaplanować przebieg kongresu w stolicy oraz wielu
innych mniejszych spotkań (młodzieży, lekarzy, kolejarzy, nauczycieli esperanto,
69
działaczy antywojennych itp.) organizowanych w pozostałych częściach kraju .
W 1986 r., gdy przygotowania szły pełną parą, PZE w liście adresowanym do Aleksandra Krawczuka, ministra kultury i sztuki, z 9 grudnia 1986 r. przedstawił koszty
nadchodzącego wydarzenia. Uczestnicy mieli wyłożyć około 350 mln zł, z czego
50% w walucie wymienialnej (duża część tej kwoty miała trafić do kasy państwowej za pośrednictwem hoteli, ORBIS-u, LOT-u itd.). PZE wystąpił do ministerstwa
o dotację w wysokości 52 mln zł, głównie na pokrycie kosztów wynajmu obiektów
oraz honorariów i kosztów podróży polskich „grup teatralnych i muzycznych oraz
70
aktorów” .
Pomimo licznych komplikacji Universala Kongreso w 1987 r. ostatecznie przebiegł pomyślnie, a świadectwem sukcesu jest fakt, że uczestniczyło w nim aż 6 tys.
delegatów. Do dziś nie udało się zebrać podobnej liczby na kolejnych spotkaniach.
W publikacji informacyjnej PZE zawierającej relację ze zjazdu przyznawano jednak,
że nie obyło się bez problemów oraz że niektórzy mogliby powiedzieć, że warszawski kongres był „chaotyczny, niezorganizowany i pełen improwizacji”; przyznawano też, że były pewne „niedociągnięcia, braki i fuszerki” w procesie planowania
i administracji. Niemniej rotterdamska centrala Światowego Związku Esperantystów
uznała spotkanie za „la plej impona Universala Kongreso”. Ogromna liczba wydarzeń artystycznych — spektakli dramatycznych, wystaw sztuki, koncertów, przedstawień teatru lalek, nabożeństw w esperanto dla katolików i protestantów, deklaracji
pokojowych, wystaw książek esperanckich, spotkań z zespołem Redakcji Esperanto
Polskiego Radia — sprawiła, że kongres przykuwał uwagę delegatów i przez cały
71
czas swego trwania zapewniał im rozrywkę . Tu uwaga osobista: tak się składa, że
byłem w Warszawie w czasie kongresu (nie jako uczestnik, zupełnie przypadkowo)
i dobrze pamiętam zieloną gwiazdę esperancką na szczycie Pałacu Kultury (z napisem — jeśli mnie pamięć nie myli — „Centenario de Esperanto”), ludzi mówiących
(lub próbujących mówić) w esperanto w tramwajach oraz grób Zamenhofa na cmentarzu żydowskim przykryty wysoką na metr górą kwiatów.
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Protokół z III zebrania Rady Głównej Polskiego Związku Esperantystów (Warszawa, 17 czerwca
1981 r.) w IPN, BU, sygn. 1585-20372. W tej samej teczce można znaleźć wiele informacji (z przełomu
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych) o oskarżeniach (najwyraźniej uzasadnionych) dotyczących
spekulacji wśród esperantystów, oskarżeniach związanych szczególnie z bydgoskim biurem podróży
Esperantotur.
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Warszawa nie była jedynym miejscem, gdzie obchodzono stulecie esperanta.
Mniejsze imprezy dedykowane różnym grupom odbywały się w całym kraju. W Katowicach zebrali się członkowie Federacji Kolejarzy Esperantystów, w Gdańsku odbyła
się Konferencja Nauczycieli Esperantystów, TEJO (Światowa Esperancka Organizacja Młodzieżowa) obradowała w Krakowie, MEM (grupa na rzecz pokoju) — tuż za
granicą, w czechosłowackim Popradzie, Międzynarodowe Spotkanie Esperantystów
Feinetistów (od specjalnej metody nauczania esperanto) gościło w Poznaniu; z tej okazji zgromadzili się również przedstawiciele Ligi Esperanckiej Medyków, Ligi Esperantystów Niewidzących i Światowego Kongresu Ekumenicznego Esperanto (katolicy),
a także odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Esperanckiej Organizacji Turystycznej
72
Monda Turismo . Gruba teczka w archiwum IPN wskazuje, że służby bezpieczeństwa
pilnie pracowały, biorąc udział w spotkaniach, przysłuchując się debatom i odnotowując podejrzane osoby, dostrzeżone wśród Polaków i obcokrajowców w Warszawie,
Bydgoszczy i w innych miejscowościach. Zorganizowana w Bydgoszczy impreza
towarzysząca Monda Turismo budziła najwyraźniej szczególne zainteresowanie, co
mogło wynikać z oczywistych związków między nielegalną wymianą walut a tury73
styką handlową . Paradoksalnie dla badacza dobrze się złożyło, że ów „rok jubileuszowy” polskiego esperanta zwrócił uwagę również aparatu bezpieczeństwa, który
zresztą wkrótce (na szczęście) miał się znaleźć na śmietniku historii.
*

Celami esperanto było przełamywanie barier, jednoczenie narodów i działanie na
rzecz pokoju na świecie. Tylko to ostatnie za kierunek swoich działań przyjęły również władze Polski Ludowej. Przy całej swojej internacjonalistycznej retoryce PRL
utrudniał bowiem swoim obywatelom podróżowanie za granicę i próbował w sposób
na wpół autarkiczny zarządzać gospodarką (jak zresztą jego „mistrz”, czyli ZSRR
i inne kraje z bloku sowieckiego). W tych warunkach esperanto otwierało przed
mieszkańcami Polski dość szeroką przestrzeń publiczną. Wewnątrz kraju dawało
podobnie myślącym osobom okazję do wspólnego udziału w wykładach, imprezach
rozrywkowych i lokalnych podróżach. Poza jego granicami rozpościerało natomiast
perspektywy, które dla większości obywateli praktycznie nie były dostępne w legalnych mediach (np. to co dotyczyło Chińskiej Republiki Ludowej od połowy lat
sześćdziesiątych), nie mówiąc już o własnym doświadczeniu. Tymczasem esperantyści podróżowali za granicę, przyjmowali u siebie cudzoziemców i — ci nieliczni,
wybrani i ambitni — byli nawet w stanie przekonać władze do sfinansowania swo72

IPN, BU, sygn. 1585-20428, PZE Zarząd Tymczasowy, „Imprezy międzynarodowe związane
z obchodami 100. Lecia Esperanta w Polsce”, 6 lutego 1986, list do Ministerstwa Kultury i Sztuki.
73
IPN, By, sygn. 069/1375. Być może moja teza o szczególnym zainteresowaniu „bezpieki” Bydgoszczą i Monda Turismo jest błędna, ponieważ znalazłem teczkę tylko dla tego miasta, nie można
jednak wykluczyć, że istnieją również inne. Zauważyć jednak warto, że w teczce tej znajdują się również materiały z kongresu warszawskiego.
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ich zagranicznych wojaży. Korzyści ze wspierania esperanto starały się wyciągnąć
również władze PRL-u, co zresztą oczywiste, skoro język ten właśnie w Polsce się
narodził. Internacjonalizm esperanta mógł bowiem — przy zastosowaniu określonej selektywnej interpretacji — być wykorzystywany na potrzeby internacjonalizmu socjalistycznego, głoszonego (choć nie zawsze praktykowanego) przez kraje
bloku sowieckiego. Krótko mówiąc, esperanto miało coś do zaoferowania zarówno
zwykłym obywatelom, jak i rządzącym. Po upadku komunizmu esperanto w Polsce
weszło w nową fazę. To jest już jednak temat na osobny artykuł.
Tłumaczenie: Anna Kijak
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Esperanto in the Polish People’s Republic:
Internationalism, Public Space, Propaganda

The Esperanto movement played a notable part in „civic space” during the communist era in Poland. Esperanto had, after all, been invented by a Polish Jew and had
enjoyed a fair measure of popularity before 1945. Immediately after 1945, Polish
Esperantists re-emerged — not infrequently from Nazi prisons and concentration
camps — to re-found their movement. However, Esperanto in Poland soon fell a victim of Stalinism, only to re-emerge in the later 1950s.
From the later 1950s until the end of People’s Poland, Esperanto enjoyed a fair
amount of benevolence and even material support from the government. Esperantists were allowed to travel, publish (both books and periodicals), and invite foreign
Esperantists to visit Poland. The exact motivations for this state benevolence cannot
be explained precisely, but most likely the internationalist ideology of Esperanto,
combined with a diligent avoidance on the part of Polish Esperanto organizations to
avoid controversial topics and to support the regime, explains why People’s Poland
allowed and even partially financed Esperanto courses (including at select state schools), summer camps, publications, and even international gatherings such as the Universala Kongreso („World Congress”) in Warsaw in 1959 (the centenary of Ludwik
Zamenhof’s birth) and 1987 (the centenary of Esperanto).
The movement opened a considerable public space for Polish Esperantists.
Local organizations brought together individuals with similar interests for lectures,
cultural events, and social get-togethers and allowed Poles access to information
(including personal contacts) from around the world. Radio Polonia in Warsaw broadcast in Esperanto, starting in 1959, and for some active Esperantists, the movement
allowed travel abroad at goverment expense. In short, Esperanto provided a specific
and significant type of public space for Poles in the People’s Republic.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

MARKUS KRZOSKA
Justus-Liebig-Universität Gießen

Próby uratowania kolei wąskotorowej
we wschodniej Saksonii w latach osiemdziesiątych XX w.*
Słowa klucze: kolej wąskotorowa, Góry Żytawskie, wydobycie węgla brunatnego, Niemiecka Republika Demokratyczna, petycje, ochrona przyrody
Keywords: narrow-gauge railway, Zittau Mountains, lignite mining, German Democratic
Republic, petitions, nature conservation
Jeszcze słychać swojskie „sapanie” lokomotyw parowych jadących pod górę do
Oybina lub Jonsdorfu, charakterystyczny turkot kół na złączach szynowych,
dźwięk dzwonka i gwizd na przejazdach kolejowych w całej dolinie żytawskiej.
Ich dni są już jednak policzone. Wraz ze wstrzymaniem ruchu turystycznego rozpoczęto likwidację linii kolejowej tuż przed stuleciem jej istnienia. Usytuowanie jej
w zagłębiu węglowym siłą rzeczy musiało kiedyś do tego doprowadzić1.

Tymi słowami rozpoczyna się blisko stustronicowa książeczka zmarłego w 2004 r.
byłego nadradcy Deutsche Reichsbahn i regionalisty Herberta Bauera. W ciągu
dwóch lat, które upłynęły między ukończeniem maszynopisu (1988) a publikacją
książki (1990), w rejonie Żytawy zaszły gruntowne zmiany. Wstrzymano wydobycie
węgla brunatnego metodą odkrywkową, kolej wąskotorowa po dłuższych negocjacjach została zaś przejęta przez prywatną spółkę kolejową i nadal kursuje już nie jako
2
środek transportu towarów, lecz popularna atrakcja turystyczna . W niniejszym tekście, po krótkim wprowadzeniu historycznym, omówiony zostanie proces podejmowania decyzji o jej likwidacji w ostatniej dekadzie istnienia NRD, który bynajmniej
nie przebiegał logicznie i bez dyskusji. Ponadto prześledzone zostaną podejmowane
przez lokalną społeczność próby niedopuszczenia do jej demontażu.
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o interaktywne możliwości obrony własnych interesów w gąszczu różnorodnych powiązań politycznych,
gospodarczych i społecznych, charakterystycznych dla systemu w rodzaju NRD. Na
* Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu „«Wolne przestrzenie». Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między adaptacją a eksperymentami” / „Rooms for Maneuver in State Socialism:
Between Adaptation and Experiment” (ROOMS, KR 3510/2–1), finansowanego ze środków programu
„Beethoven”, który został zainicjowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i Narodowe
Centrum Nauki (NCN) w celu wspierania polsko-niemieckiej współpracy naukowej.
1
BAUER 1990.
2
Więcej szczegółów na ten temat pod adresem: www.zittauer-schmalspurbahn.de (dostęp: 27 VII 2018).
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zakończenie warto się zastanowić, czy można w tym wypadku zauważyć jasną hierarchizację interesów, a co za tym idzie, czy w ostatecznym rozrachunku decydującej
roli nie odgrywała jednak kwestia władzy.
*

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. ochrona środowiska
stanowiła rzeczywiście jeden z głównych filarów enerdowskiej polityki wewnętrznej
i zagranicznej. Szef SED Walter Ulbricht widział w niej kolejny element socjalistycznej modernizacji kraju, do której dążył. Zamierzano w ten sposób przede wszystkim
przyspieszyć uznanie kraju na arenie międzynarodowej, m.in. dzięki aktywnej współpracy w odnośnych instytucjach i udziałowi w konferencjach. Oszczędne gospodarowanie własnymi zasobami miało ponadto stworzyć nowe możliwości w innych
gałęziach gospodarki. Wszechstronna ochrona środowiska w ramach „socjalistycznej
pielęgnacji krajobrazu” stała się odtąd na pewien czas jednym z kluczowych zadań
przywódców państwowych i partyjnych. Odsunięcie od władzy Ulbrichta w maju
3
1971 r. początkowo nie stanowiło pod tym względem widocznej cezury . Również
jego następca Erich Honecker zapowiedział bowiem dalszy rozwój polityki ekologicznej. Utworzono nawet Ministerstwo Ochrony Środowiska, które jako pierwszy objął
w marcu 1972 r. Hans Reichelt. W praktyce jednak dały się już zauważyć sygnały
świadczące o rychłym przestawieniu zwrotnic. Wynikało to z pewnością z różnic
poglądów politycznych w łonie elity partyjnej, w której Reichelt w gruncie rzeczy
4
nie odgrywał żadnej znaczącej roli . Do końca istnienia NRD za wszystkie sznurki
szeroko rozumianej polityki gospodarczej pociągał bowiem właściwy sekretarz
Komitetu Centralnego, którym w latach 1963–1973 oraz ponownie od roku 1976 był
Günter Mittag. Nie mniej istotny wydaje się fakt, że proces zawierania umów gwarantujących międzynarodowe uznanie NRD w dużej mierze został wówczas zakończony,
toteż nie potrzebowano już do tego celu polityki ekologicznej. Decydujące znaczenie miały także, jak się zdaje, obydwa kryzysy paliwowe z lat siedemdziesiątych,
których konsekwencje wyraźnie odczuły również kraje socjalistyczne, co zmusiło je
5
do ponownego skoncentrowania się na własnych zasobach naturalnych . Stosunkowo
ubogiej w surowce mineralne Niemieckiej Republice Demokratycznej nie pozostało
zatem w zasadzie nic innego jak produkcja energii z miejscowego węgla brunatnego.
W niektórych elektrowniach, np. w Wolfen, drogą ropę naftową ze Związku Radziec6
kiego znów zastąpił stosunkowo tani węgiel .
3

STELKENS 1997.
Aspekt ten podkreśla Tobias Hoff w swym kompetentnym studium enerdowskiej polityki ekologicznej, które mimo ogólnie brzmiącego tytułu w gruncie rzeczy ogranicza się oczywiście do procesów
zachodzących w (zachodniej i środkowej) Saksonii. Cf. HOFF 2015, tu zwłaszcza s. 177–179.
5
Inaczej argumentuje Frank Bösch, którego zdaniem drugi kryzys paliwowy z 1979 r. miał o wiele
poważniejsze skutki niż pierwszy. Cf. BÖSCH 2012.
6
HOFF 2015, s. 197.
4
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Wszyscy zainteresowani mieli przy tym świadomość skutków tej decyzji dla
środowiska i kultury, pocieszali się jednak perspektywą kompleksowego zaopatrze7
nia w energię jądrową „po roku 2000” . Ponadto narzucony przez Moskwę i realizowany niemal we wszystkich państwach sojuszniczych plan podniesienia standardu
życia dzięki konsumpcji wymagał rozbudowy stosownych gałęzi przemysłu. Po
rozważeniu różnych możliwości kierownictwo SED uznało za znacznie ważniejsze
potencjalne niezadowolenie robotników z braków w zaopatrzeniu niż z pozoru słabe
protesty obrońców przyrody, zrzeszonych poza tym w organizacjach z reguły stabili8
zujących system, takich jak Związek Kultury (Kulturbund) . Podobny proces można
było zaobserwować również w Polsce. Od połowy lat siedemdziesiątych inwestycje
ekologiczne realizowano jedynie punktowo, co uniemożliwiało kompleksową walkę
zwłaszcza z degradacją lasów i wód.
Owa „modernizacja przez zanieczyszczenie”, jak Dariusz Jarosz określił pierw9
sze 25 lat polskiej polityki po wojnie , wymagała w odniesieniu do węgla brunatnego
dalekosiężnych działań. Uchwalony przez Radę Ministrów NRD w marcu 1957 r.
tzw. plan węglowo-energetyczny przewidywał wprawdzie skoncentrowanie wydobycia w okręgu chociebuskim, gdzie występowała niemal połowa wszystkich złóż
węgla i gdzie — w Senftenbergu, Lauchhammer i samym Chociebużu — szybko
powstały wzorowe obiekty przemysłowe, ale obejmował także górnołużycką część
10
okręgu drezdeńskiego . W celu zapewnienia dostaw węgla nowo powstałym wielkim
elektrowniom w Hirschfelde i Hagenwerder przystąpiono od lat pięćdziesiątych do
intensywnej rozbudowy przez pewien czas jedynie w niewielkim stopniu eksploatowanych kopalni odkrywkowych, np. w Olbersdorfie koło Żytawy czy w Berzdorfie
koło Zgorzelca. Z tego powodu już pod koniec lat sześćdziesiątych zniknął z mapy
Berzdorf auf dem Eigen, a już po upadku NRD zostały zrównane z ziemią wsie
Neuberzdorf i Deutsch-Ossig, a także część Olbersdorfu. Równie radykalne procesy
przekształcania krajobrazu zachodziły (i nadal zachodzą) w położonej po sąsiedzku
kopalni odkrywkowej w Turowie.
Oprócz likwidacji całych miejscowości konieczna okazała się również znacząca
ingerencja w infrastrukturę, polegająca na zmianie przebiegu strumieni, ulic i linii
kolejowych oraz przeniesieniu w inne miejsce zakładów przemysłowych. Wiązało
się to z ogromnym wysiłkiem logistycznym i nakładami finansowymi. Za przykład
ekonomicznego ustalania priorytetów może służyć to, że w latach osiemdziesiątych
budowano w regionie żytawskim przeważnie mieszkania i domy zastępcze dla przesiedleńców, co doprowadziło do znacznego pogorszenia ogólnej sytuacji na lokalnym
rynku mieszkaniowym. Wynikające z tego głosy niezadowolenia ludności dotarły aż
do uszu berlińskiego kierownictwa SED, które w styczniu 1989 r. utworzyło liczącą
7

MÜLLER 2001.
HOFF 2015, s. 191.
9
JAROSZ 2017.
10
KNOTH 1993; BRAUNKOHLEVEREDELUNG 2009.
8
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ponad stu członków grupę roboczą na czele z Günterem Mittagiem, w celu szczegółowego zbadania uchybień organizacji partyjnej okręgu drezdeńskiego, zwłaszcza
11
w powiecie żytawskim .
Chwiejność enerdowskiej polityki energetycznej dała się odczuć także na Łużycach Górnych. Z uwagi jednak na kluczowe znaczenie węgla brunatnego, który
w latach osiemdziesiątych pokrywał ok. 85% zapotrzebowania na energię, stale
myślano o zwiększeniu jego wydobycia, zmieniało się jedynie tempo. Kopalnia
odkrywkowa w Olbersdorfie, której początki sięgają XIX w., zatrudniała po 1945 r.
12
zaledwie kilkuset robotników . W 1961 r. złożono wniosek o jej powiększenie
o kolejne dwa pola wydobywcze, natomiast w latach 1975 i 1985 otwarto odpo13
wiednio trzecie i czwarte pole wydobywcze . W uchwale z 6 listopada 1975 Rada
Ministrów nie tylko zalecała przemysłowi energetycznemu podniesienie wydajności
i większą oszczędność, lecz także zapowiadała „przygotowania do uruchomienia
zastępczych kopalń odkrywkowych w miejsce złóż na wyczerpaniu oraz do zwięk14
szenia wydobycia” siedmiu nowych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego .
Jedna z nich znajdowała się w Olbersdorfie. Inne koncepcje całościowej regulacji
wydobycia węgla brunatnego w rejonie Żytawy z lat osiemdziesiątych, w tym projekt zniszczenia dużej części miasta czy też wspólnej eksploatacji złóż nad Nysą
Łużycką przez Polskę i Niemcy, nie zostaną w tym miejscu omówione.
Realizacja tych postanowień wymagała oczywiście czasu, zwłaszcza że regulacje prawne przewidywały w tym przypadku ściśle określony tryb postępowania.
Odwoływano się przy tym do długoletnich doświadczeń związanych z analogicz15
nymi gruntownymi przekształceniami na Łużycach Dolnych . Kluczową rolę, i to
nie tylko z przyczyn czysto technicznych, lecz także ideologiczno-społecznych,
odgrywało przy tym przesunięcie infrastruktury komunikacyjnej, która uchodziła za
16
jeden z najważniejszych elementów socjalistycznej modernizacji .
W XIX i na początku XX w. budowa wąskotorowych linii kolejowych o rozstawie szyn od 750 do 1000 mm stanowiła próbę poprawy infrastruktury komunikacyjnej na obszarach wiejskich stosunkowo niewielkim kosztem. Swego rodzaju
pionierem było pod tym względem na terenie Niemiec Królestwo Saksonii, gdzie
w przeciwieństwie chociażby do Prus decyzje o budowie sieci połączeń wąskotorowych zapadały na szczeblu centralnym. W 1923 r. tamtejsze koleje wąskotorowe
11

STRAFJUSTIZ 2000, s. 246–247, 279.
KITTA, KULESSA, MÄNNIG 1999, s. 7.
13
WALTER 2001.
14
BAB, DC/20-I/3/1284a, Materiały do punktów porządku dziennego: koncepcja efektywnego zużycia i oszczędności energii, surowców i materiału na lata 1976–1980, k. 59. Odbywający się w 1976 r.
IX Zjazd SED uznał plany zwiększenia wydobycia za priorytet ekonomiczny. W wygłoszonym cztery
lata później przemówieniu szef partii Erich Honecker musiał jednak ponownie zwrócić uwagę na konieczność podjęcia w przyszłości dodatkowych wysiłków w tej dziedzinie.
15
FÖRSTER 2014.
16
Cf. m.in. FRAGEN 1982, s. 15.
12
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kursowały na trasach o łącznej długości 542 km17, ale ich eksploatacja niezmiernie rzadko pokrywała ponoszone koszty. Po zakończeniu II wojny światowej wiele
odcinków w radzieckiej strefie okupacyjnej zdemontowano, pozostałe przejęły
18
natomiast enerdowskie koleje państwowe . Wraz z postępującą modernizacją infrastruktury sieć kolei wąskotorowych zaczęła się ustawicznie, choć powoli kurczyć,
a w jej utrzymanie inwestowano niewiele środków. Mimo to nadal odgrywały one
istotną rolę społeczną, pełniąc jednocześnie kilka funkcji. W południowej części
Łużyc Górnych należące do nich wagony wykorzystywane były w komunikacji podmiejskiej, turystyce oraz transporcie towarów. W połowie lat osiemdziesiątych na
odcinku pomiędzy Żytawą a górami, rozwidlającym się na dwie części na wysokości dworca w Bertsdorfie, kursowało od 20 do 24 pociągów dziennie. W każdej
z jedenastu par pociągów znajdowało się 156 miejsc siedzących, natomiast maksy19
malna liczba pasażerów przypadająca na pociąg wahała się od 300 do 400 . Rocznie
z pociągów tych, które m.in. ze względu na zły stan techniczny nie mogły rozwinąć
20
większej prędkości niż 25 km/h, korzystało ok. 300 tys. osób . Dane liczbowe dotyczące przewozów towarowych były mniej imponujące. Plany na rok 1982 przewidywały transport ładunku o łącznej masie 82 110 ton. Miał on pochodzić jedynie
z pięciu zakładów państwowych, z których najważniejsza była odlewnia stali „Georg
21
Schwarz” w Olbersdorfie .
Wdrożenie wszystkich środków służących rozbudowie górnołużyckich kopalń
odkrywkowych węgla brunatnego wymagało zaangażowania ze strony wielu podmiotów w aparacie państwowym i partyjnym. Przedsięwzięcie to z uwagi na swoją
ogromną skalę absorbowało znaczną część działań gospodarczych i administracyjnych w okręgu drezdeńskim. Ze względu na kluczowe znaczenie inwestycji dla
całego kraju nie ulegało wątpliwości, że władze nie dopuszczą do powstania jakiegokolwiek oporu, zwłaszcza że wysoko postawieni członkowie partii wiedzieli
o grożącej NRD niewypłacalności. Błędem byłoby zatem interpretowanie dyskusji
na temat kolei wąskotorowej w kategoriach otwartego ataku na cały system bądź
też ukrytej próby zainicjowania gruntownych zmian. Próbę taką stanowiły w drugiej
17

ZIEGLER 1996; MACHEL 2008.
BAB, DO/3/1645, Niemiecka Centralna Komisja ds. Sekwestru i Konfiskaty: przejęcie przez koleje państwowe kolei wąskotorowych należących do podmiotów prywatnych i kraju związkowego Saksonia.
19
BAB, DM 1/13121, Ministerstwo Transportu, wydział racjonalizacji przewozu towarów, biuro
opiniowania inwestycji przy Ministerstwie Transportu, stanowisko dr. Stautmeistra w sprawie planów
i działań inwestycyjnych w zakresie komunikacji w związku z programem węglowo-energetycznym
w rejonie Żytawy, 15 maja 1985, s. 1–2.
20
KLGZ, 3913, Rada powiatu żytawskiego / wydział kultury, tekst filmu dokumentalnego „Historia pewnej kolei wąskotorowej”, [ok. 1985], s. 6–8.
21
KLGZ, 4349, Rada powiatu żytawskiego / powiatowa komisja planowania, koncepcja zmiany
operatora przewozów towarowych na odcinku kolei wąskotorowej Żytawa–kurort Oybin/kurort Jonsdorf, 15 listopada 1977, s. 3–5.
18

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

926

MARKUS KRZOSKA

połowie lat osiemdziesiątych protesty przeciwko polityce wobec środowiska naturalnego, których główni organizatorzy interesowali się wprawdzie skutkami wydobycia
22
węgla brunatnego, ale nie losem lokalnej kolei wąskotorowej .
Siódmego listopada 1974 r., a więc jeszcze przed uchwałą Rady Ministrów
z listopada roku następnego, enerdowskie Ministerstwo Transportu ogłosiło pierwszy plan działań, zakładający jeszcze zachowanie żytawskiej sieci komunikacyjnej
w niezmienionym kształcie mimo rozbudowy kopalni odkrywkowej. Już w maju
1975 r. pojawił się jednak nowy projekt, przewidujący likwidację kolei wąskotorowej w 1988 r. oraz budowę dużego dworca przeładunkowego w Żytawie-Pethau,
z którego wydobyty węgiel miał być dostarczany do obydwu dużych elektrowni
w okolicy. Na tej podstawie w 1986 r. drezdeńskie Biuro Inżynierii Ruchu zaproponowało Ministerstwu Transportu cztery koncepcje. Stały się one przedmiotem
wielu dyskusji w kolejnej dekadzie, mimo że resort już 23 lipca 1976 podjął decyzję o zastąpieniu kolejowych przewozów towarowych (1982) i pasażerskich (1988)
transportem kołowym. Wytyczne te znalazły się również w uchwale Biura Politycznego z 19 lipca 1977 pod niewinnie brzmiącym tytułem „Sprawozdanie z przygotowań do wyboru lokalizacji nowych osiedli mieszkaniowych poza granicami miasta
Żytawy z uwzględnieniem eksploatacji pokładów węgla w Niecce Żytawskiej”,
sankcjonującej na marginesie także wyburzenie Olbersdorfu oraz demontaż kolei
23
wąskotorowej . O ile jeszcze w 1979 r. wychodzono z założenia, że zmiana operatora transportu nastąpi wraz z wprowadzeniem letniego rozkładu jazdy w roku
24
1983 , o tyle nowy plan działań Ministerstwa Transportu z 17 lipca 1981 zakła25
dał likwidację i demontaż sieci kolejowej dopiero w 1990 r. Opóźnienie o blisko
dekadę wynikało z jednej strony ze zmienionych planów wydobycia właściwej państwowej kopalni węgla na Górnych Łużycach, z drugiej zaś — z trudności związanych z przenoszeniem przedsiębiorstw i budową mieszkań zastępczych. Przeciwko
nowym wytycznym zaprotestowała w 1983 r. odpowiedzialna za utrzymanie tego
odcinka Dyrekcja Kolei Państwowych w Chociebużu, domagając się wcześniejszej
26
likwidacji torowiska na koszt skarbu państwa . Propozycja ta została wprawdzie
szybko odrzucona przez czołowe organy, ale opór pojawił się z innej strony. Otóż
Kombinat Węgla Brunatnego Senftenberg początkowo nie zgadzał się na uznanie
zastąpienia kolei wąskotorowej innym środkiem transportu za inwestycję towarzy-

22

Rozmowa z Andreasem Schönfelderem, kierownikiem biblioteki ekologicznej w Großhennersdorfie, 7 sierpnia 2018.
23
BAB, DY/30/J IV 2/2/1684.
24
KLGZ, 4349, Rada powiatu żytawskiego / powiatowa komisja planowania, pismo Mendyka do
Hirchego, pierwszego sekretarza komitetu powiatowego SED w Żytawie, 30 listopada 1979.
25
BAB, DM/1/13121, Dyrekcja Kolei Państwowych w Chociebużu, wydział nauki i techniki, zaktualizowane zestawienie decyzji w sprawie żytawskiej sieci kolei wąskotorowej (stan na sierpień 1988).
26
KLGZ, 4349, Rada powiatu żytawskiego / powiatowa komisja planowania, pismo Schumanna do
Wittecka, 13 lipca 1983.
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szącą w górnictwie ani też na pokrycie kosztów tego przedsięwzięcia27. Negocjacje,
prowadzone również z właściwymi ministerstwami, ciągnęły się ostatecznie aż do
czerwca 1989 r. Udało się wówczas „nakłonić Ministerstwo Przemysłu Węglowego
i Energetyki do zastosowania w odniesieniu do inwestycji komunikacyjnych towarzyszących wydobyciu węgla paragrafu 44 […] zarządzenia w sprawie inwestycji
28
z 30 XI 1988” .
Tymczasem jednak koleje państwowe przeforsowały swoje stanowisko zakładające realizację pierwotnego planu, chociaż przemysł węglowy sygnalizował, że
29
demontaż kolei przed 1992 r. nie jest konieczny . Istniejące wówczas „trudności
związane z wydobyciem węgla” wynikały najwyraźniej z braku nowych maszyn,
które trzeba było zamówić w innych krajach socjalistycznych. Planiści gotowi byli
natomiast tak zmienić lokalizację olbersdorfskiej kopalni odkrywkowej, by odlewnia
30
stali „Georg Schwarz” mogła korzystać z kolei wąskotorowej aż do 1996 r. Do
pomysłu tego przychylnie odniosła się również rada okręgu drezdeńskiego, która
miała duże wątpliwości, czy uda się dostatecznie szybko wybudować mieszkania
zastępcze. Dyrekcja kolei państwowych argumentowała dwutorowo. Z jednej strony
zwracała uwagę na to, że przesunięcie demontażu odbyłoby się na jej koszt, z drugiej podkreślała zaś, że stan techniczny kolei wąskotorowej już choćby ze wzglę31
dów bezpieczeństwa nie pozwala na jej eksploatację dłużej niż do 1990 r. Uważała
zarazem, że nie można już dłużej tolerować „kolejnych prób opóźniania” realizacji
32
w gruncie rzeczy dawno postanowionego rozwiązania . Ponadto, jak pisała w liście
do podległego jej wydziału racjonalizacji transportu towarów, prowadzenie badań
nad tym, czy warto elektryfikować koleje wąskotorowe, a tym samym „budzenie
w mieszkańcach tej i innych miejscowości większego niepokoju i nadziei”, było nie33
odpowiedzialne i „pozbawione znaczenia politycznego” .
27

KLGZ, 4349, Rada powiatu żytawskiego / powiatowa komisja planowania, protokół narady
z 23 sierpnia 1984 w sprawie alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych w miejsce kolei wąskotorowej
na odcinku Żytawa–Oybin/Jonsdorf, przewidzianej do likwidacji w związku z eksploatacją złóż węgla.
28
BAB, DY/30/39787, Projekt omawiany podczas trzydziestej drugiej narady służbowej ministra
transportu: informacja dr. Kunze o stanie przygotowań do wstrzymania w 1990 r. przewozów pasażerskich koleją wąskotorową na trasie Żytawa–Oybin/Jonsdorf, 10 sierpnia 1989.
29
BAB, DM/1/13121, Pismo dr. Schmidta, sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, do Grahla,
pierwszego wicedyrektora generalnego Niemieckich Kolei Państwowych, 28 lipca 1988.
30
BAB, DM/1/13121, Protokół narady przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania, tow.
Schürera, z pierwszym sekretarzem komitetu okręgowego SED w Dreźnie, tow. Modrowa, 15 czerwca
1988.
31
BAB, DY/30/39787, Adnotacja Ministerstwa Transportu, centralnej administracji ruchu kolejowego i służby ruchu Niemieckich Kolei Państwowych, do pisma Państwowej Komisji Planowania,
7 kwietnia 1987.
32
BAB, DM/1/13121, Dyrekcja Kolei Państwowych w Chociebużu, wydział nauki i techniki, informacja Knaacka sytuacji żytawskiej sieci kolei wąskotorowej, 19 sierpnia 1988.
33
BAB, DM 1/13121, Teleks Knaacka z wydziału nauki i techniki Dyrekcji Kolei Państwowych
z Chociebużu, 4 sierpnia 1988.
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Zachowanie to wyraźnie pokazuje, że również koleje państwowe pragnęły
zachować pewien margines swobody. W ich interesie leżała przede wszystkim
modernizacja, czytaj: elektryfikacja sieci kolejowej, przewidziana faktycznie
w obszernych planach dla okręgu drezdeńskiego. Z tego powodu opowiadały się
jednak także przeciwko uruchomieniu na odcinku prowadzącym w Góry Żytawskie
wyłącznie komunikacji autobusowej, upatrując zdecydowanie lepszego rozwiązania
34
w nowoczesnych tramwajach firmy Tatra .
W szeregach SED panował ambiwalentny stosunek do tej kwestii. Wydział
transportu i łączności z jednej strony powoływał się na twarde argumenty ekonomiczne, przypominając, że tabor kolejowy jest bardzo zużyty i tylko połowa wszystkich lokomotyw nadaje się jeszcze do użytku, natomiast nowe można — o zgrozo
— sprowadzić jedynie z kapitalistycznego Zachodu. Z drugiej strony likwidacja
innych kolei wąskotorowych przyniosła negatywne doświadczenia. Trzeba było
bowiem wówczas przełamywać ogromne opory, znajdujące odzwierciedlenie w licz35
nych petycjach indywidualnych i zbiorowych .
*

Jakkolwiek w 1983 r. plany demontażu kolei wąskotorowej nie zostały jeszcze oficjalnie podane do wiadomości publicznej, dowiedziała się o nich lokalna społeczność
Żytawy. Decydenci nie byli zatem zaskoczeni protestami, które zaczęto wkrótce organizować w ramach możliwości dostępnych w ustroju socjalistycznym. Podobne procesy dały się zauważyć już wcześniej w innych regionach NRD, w których również
doszło do likwidacji kolei wąskotorowej, np. na zamkniętym ostatecznie w 1986 r.
36
odcinku między Wolkensteinem a Jöhstadt w środkowych Rudawach . Przestrzenie
swobody, w których poruszali się protestujący, były z jednej strony ściśle zdefiniowane w prawie, z drugiej — były tworzone dzięki wykorzystywaniu istniejących
struktur do celów niezgodnych z ich właściwym przeznaczeniem bądź powstawały
na drodze nieformalnych, tymczasowych procesów zawiązywania sieci kontaktów.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu osobistemu, które jak najbardziej określić można
mianem obywatelskiego, a także elastycznemu, taktycznemu sposobowi argumentacji stosunkowo niewielka grupa, licząca na miejscu najwyżej piętnaście osób, zdołała
przez ponad pięć lat wywierać wpływ na wdrażanie ogólnopaństwowych procesów.
Uprzedzając nieco dalszy wywód, warto w tym miejscu podkreślić, że żytawsko-oybińska kolej wąskotorowa ostatecznie swoje ocalenie zawdzięczała wprawdzie
wyłącznie upadkowi NRD, ale i bez niego niezliczone próby wpłynięcia na zmianę
podjętych decyzji zakończyłyby się przynajmniej częściowym sukcesem.
34

BAB, DM 1/13121, Teleks Knaacka z wydziału nauki i techniki Dyrekcji Kolei Państwowych
z Chociebużu, 4 sierpnia 1988.
35
BAB, DY 30/39787, Pismo Dietera Wüstenfelda z wydziału transportu i łączności przy KC SED
do sekretarza KC Güntera Mittaga, 11 stycznia 1988.
36
HASCHEK 1987.
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Przewidziane w prawie formy protestu obejmowały wnoszenie petycji i zgłaszanie wniosków racjonalizatorskich, w sferze nieformalnej zaś — kontakty z decydentami. W ustroju socjalistycznym petycja należała do najważniejszych możliwości
zwracania uwagi na istniejące problemy i konflikty. Prawo szczegółowo regulowało
związaną z tym procedurę, określając zarazem terminy, w których należało ustosunkować się do pisma. Od 1969 r. obowiązywało w NRD specjalne zarządzenie,
na mocy którego każdemu obywatelowi przysługiwało prawo składania petycji do
37
wszystkich instytucji państwowych i społecznych . W drugiej fazie rządów Ericha
Honeckera SED zwracała baczną uwagę na to, by liczba takich petycji nadmiernie
nie wzrosła, gdyż mogłoby to zostać uznane za symptom rzeczywistego niezadowolenia. Zachowane zestawienia dla Żytawy i powiatu żytawskiego dowodzą jednak,
że się to nie udało. W pismach skierowanych do władz przewijały się przede wszystkim kwestie zaopatrzenia w żywność i dobra konsumpcyjne oraz braku mieszkań,
38
a od połowy lat osiemdziesiątych także zanieczyszczenia powietrza .
Wnioski racjonalizatorskie stanowiły natomiast intensywnie promowany element państwowej gospodarki planowej. Miały one służyć zwiększeniu produktywności i były wynagradzane. Kreatywne współdziałanie, przejawiające się zgłaszaniem
tego rodzaju pomysłów, świadczyło — przynajmniej w odczuciu partii — o pozy39
tywnym stosunku do socjalistycznego ładu .
Wzorce postępowania miały przy tym charakter taktyczny i z biegiem lat ewoluowały. W archiwach nie zachowały się pierwsze apele, petycje i wnioski racjonaliza40
torskie zgłaszane przez dobrze się znające osoby prywatne z regionu żytawskiego .
Zaproszenie jednego z protestujących, pochodzącego z Żytawy Konrada Springera,
na poufną rozmowę w lutym 1984 r., a także znaczna liczba udzielonych później
odpowiedzi świadczą jednak o przestrzeganiu regulacji prawnych.
Nie ulega wątpliwości, że u źródła protestów od samego początku leżały dwie
przyczyny: z jednej strony zanieczyszczenie środowiska, w tym obumieranie lasów,
z drugiej — chęć kultywowania lokalnych tradycji. Springer w ogóle nie przejął
się pierwszymi próbami uciszenia go. Kilka tygodni po wspomnianej rozmowie
ponownie wysłał zadziwiająco szczere pismo do ministra transportu. Przyznawał
w nim, że wprawdzie podczas spotkania informacyjnego rzeczywiście nie przyszły
mu już do głowy żadne argumenty, ale obecnie po namyśle chciałby przedstawić
kilka nowych pomysłów, nie mogąc „wyrazić zgody na przeniesienie całego ruchu
z torów na drogi”. Z uwagi na fakt, że okres eksploatacji planowanych autobusów
37

MÜHLBERG 1999, s. 198.
Vide na ten temat np. KLGZ, 1432,1434, 1435, rada powiatu żytawskiego, wydział ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rekreacji, zbiór petycji 1–3.
39
KOBLANK 2012.
40
W zestawieniu dotychczasowych działań pierwszy wniosek racjonalizatorski Rainera Franza
i Hansa Menzla z Żytawy figuruje pod datą 30 listopada 1983, natomiast odezwa wzywająca do ocalenia kolei wąskotorowej została wydana w sylwestra 1983 r. Petycje do Ministerstwa Transportu oraz
DMV (Deutscher Modelleisenbahnverband) noszą datę 11 stycznia, 27 stycznia oraz 3 lutego 1984.
38
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wynosił zaledwie dziesięć, natomiast pojazdów szynowych aż 50 lat, postulował
uruchomienie na trasie z Żytawy-Pethau do Olbersdorfu-Oberdorfu normalnego
połączenia kolejowego na torach o regularnym rozstawie. Jego zdaniem umożliwiłoby to dojazd do nowego osiedla mieszkaniowego (potocznie zwanego później „Wzgórzami Golan”) przy jednoczesnym zachowaniu kolei wąskotorowej na
41
odcinku prowadzącym w góry .
Gdy w 1984 r. odpowiedzialne za ten projekt Biuro Planowania Przestrzennego
w Dreźnie zasięgnęło opinii organizacji społecznych na temat zmian w komunikacji, okazało się, że w części z nich znalazły już oddźwięk argumenty przeciwko
przewidywanym posunięciom. Rada okręgu ds. środowiska i gospodarki wodnej
wskazywała na „krytyczne głosy” ludności w sprawie likwidacji kolei, podając zarazem w wątpliwość to, że do przewozu turystów wystarczą same autobusy. Wydział
polityki społecznej przy zarządzie okręgowym Wolnego Zrzeszenia Niemieckich
Związków Zawodowych w Dreźnie stwierdził natomiast, że pracujący negatywnie
42
zareagowali na ograniczenia w ruchu turystycznym .
W swym oficjalnym stanowisku Ministerstwo Transportu, reprezentowane
przez podległą mu, wspomnianą wyżej Dyrekcję Kolei Państwowych w Chociebużu, powoływało się przede wszystkim na względy ekonomiczne, ale też na
obowiązujące przepisy prawa. Te ostatnie — jak to ładnie ujęto w żargonie prawniczym — nie pozwalały na połączenie Niemieckich Kolei Państwowych z bocznicą
kolejową elektrowni węglowej oraz koleją przemysłową w rejonie Żytawy-Pethau
„ze względu na niemający zastosowania do wszystkich typów kolei obowiązek
przewozu publicznego, wynikające stąd różne rodzaje odpowiedzialności cywilnej, począwszy od kodeksu cywilnego, a skończywszy na Ustawie o odpowiedzial43
ności państwa oraz odmienne zasady organizacji i zabezpieczenia” . Od 1979 r.
rzeczywiście przystąpiono do szczegółowej kalkulacji kosztów ekonomicznych
wszystkich pięciu koncepcji (całkowite zastąpienie pociągów autobusami, budowa
linii tramwajowej, przeniesienie kolei wąskotorowej, zachowanie jej na pewnym
odcinku, uruchomienie linii kolejowej o normalnym rozstawie torów). Najtańsze
okazywało się przy tym zawsze połączenie autobusowe, którego koszt szacowano
44
na ok. 15 mln marek .
41

KLGZ, 4349, Rada powiatu żytawskiego / powiatowa komisja planowania, pismo Konrada
Springera do Ministerstwa Transportu, 12 czerwca 1984.
42
KLGZ, 4349, Rada powiatu żytawskiego / powiatowa komisja planowania, pismo rady ds. środowiska i gospodarki wodnej (dr Wächter) do Biura Planowania Przestrzennego w Dreźnie (Hübel),
17 lipca 1984; pismo Kurfürsta z wydziału polityki społecznej zarządu okręgowego Wolnego Zrzeszenia Niemieckich Związków Zawodowych w Dreźnie do Hübla, 19 lipca 1984.
43
KLGZ, 4349, Rada powiatu żytawskiego / powiatowa komisja planowania, pismo Schumanna,
prezesa Dyrekcji Kolei Państwowych w Chociebużu, do Konrada Springera, 1 czerwca 1984.
44
W 1987 r. szacowano koszt budowy normalnotorowej linii kolejowej z Żytawy przez Hainewalde
do Oybina na 100 mln, utrzymania połączenia wąskotorowego na odcinku od Bertsdorfu na 25 mln,
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Tymczasem przeciwnicy likwidacji kolei wąskotorowej postanowili nie tylko
nadal pisać petycje, które adresowali odtąd m.in. do okręgowego i powiatowego
45
komitetu SED oraz Powiatowej Dyrekcji Planowania , lecz także wykorzystać
ramy instytucjonalne Związku Kultury NRD, który, oględnie mówiąc, dotychczas
raczej nie zasłynął krytycznym stanowiskiem wobec reżimu. Była to podzielona na
sekcje organizacja masowa, założona w 1945 r. w duchu „centralizmu demokratycznego” z myślą o odnowie kulturalnej Niemiec. Ostatecznie Związek nie zdołał
osiągnąć tego celu, gdyż stanęły mu na przeszkodzie „sprzeczności w łonie enerdowskiego społeczeństwa oraz własne rozdarcie między dużymi ambicjami inte46
lektualnymi a koniecznością dostosowania się do sytuacji” . Na poziomie okręgów
i powiatów skupiał jednak rozmaitych hobbystów, począwszy od esperantystów,
a skończywszy na hodowcach kaktusów. W warunkach lokalnych jego członko47
wie podejmowali również działania na rzecz „ochrony stron ojczystych” . Grupa
terenowa w Oybinie była zainteresowana zarówno ochroną Gór Żytawskich, jak
i ocaleniem kolei wąskotorowej. Nie dziwi zatem, że oybińscy działacze starali
się wykorzystać do realizacji tych celów struktury swego zrzeszenia. Skupiali się
przy tym na osobach, które już w innych miejscach w różny sposób angażowały
się na rzecz ochrony zabytków. Należący do oybińskiej grupy terenowej Gernot
Beyer nawiązał kontakt z przewodniczącym grupy roboczej Związku Kultury
ds. zabytków techniki, uznanym drezdeńskim historykiem gospodarki Rudolfem
Forbergerem (1910–1997). W liście z 7 listopada 1984 przytaczał argumenty dalekie od romantycznego sentymentalizmu, podkreślając konieczność zachowania
technicznego zabytku historii komunikacji. Jednocześnie prosił profesora o pomoc
48
w wyborze właściwego sposobu postępowania . W następnych latach Forberger
i jego żona angażowali się na rzecz kolei żytawskiej i pozyskali kolejnych orędowników jej ocalenia. Najpierw zwrócili się w tej sprawie do Instytutu Konserwacji
Zabytków w Dreźnie. Instytucja ta, której możliwości wpływu były raczej ograniczone, najwyraźniej podpowiedziała im, by złożyli wniosek do rady powiatu żytawskiego o wpisanie kolei wąskotorowej na listę obiektów zabytkowych na postawie
49
§ 13 enerdowskiej Ustawy o ochronie zabytków . Okazało się jednak, że procedurę
tę można wprawdzie wdrożyć w odniesieniu do poszczególnych budynków wzdłuż
linii kolejowej, ale nie do całego kompleksu. W związku z tym naczelny konserwej na 100 mln marek. Cf. BAB, DM/1/13121, Pismo kierownika wydziału transportu i łączności okręgu drezdeńskiego do różnych odbiorców z tegoż wydziału w sprawie „rozwiązania problemu komunikacji w związku z kopalnią odkrywkową w Żytawie/Olbersdorfie, 27 maja 1987.
45
Pisma z 29 lipca 1984, 3 października 1984 oraz 18 października 1984.
46
LUDWIG 2012, s. 131.
47
BEHRENS 1993.
48
SLUB, Spuścizna Forbergera, list Gernota Beyera do prof. dr. Rudolfa Forbergera z grupy roboczej Związku Kultury ds. zabytków techniki, Drezno, 7 listopada 1984.
49
SLUB, Spuścizna Forbergera, pismo Forbergera do wydziału kultury przy radzie powiatu żytawskiego, 8 marca 1985.
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wator zabytków w Dreźnie Gerhard Schlegel zmuszony był poinformować Forbergera, że zastosowanie wspomnianych przepisów do obiektów kolejowych wymagać
50
będzie petycji do Rady Państwa i że jego instytut oczywiście nie może jej złożyć .
Mimo to Forbergerowie nadal starali się popularyzować wśród decydentów pomysły oybińskich miłośników kolei wąskotorowej.
Równocześnie aktywiści, tacy jak Gernot Beyer i Helmut Langer, przystąpili do
kolejnej akcji wysyłania petycji, tym razem do Rady Państwa NRD, Ericha Honec51
kera oraz wiceprezesa Rady Ministrów Wernera Krolikowskiego . Wszystkie reakcje utrzymane były w podobnym, negatywnym tonie, przy czym dało się zauważyć
tendencję do spychania obowiązku odpowiedzi na podległe organy. Pismo do Rady
Państwa ostatecznie trafiło okrężną drogą — przez Okręgowe Centrum Racjonalizacji w Dreźnie, Kombinat Węgla Brunatnego Senftenberg oraz elektrownię węglową
52
w Hagenwerder — do Okręgowej Komisji Planowania w Dreźnie . Nadzwyczaj
pozytywną opinię wydał natomiast niemający realnej władzy Powiatowy Urząd
53
Konserwacji Zabytków .
Na trzecim poziomie Klaus Reichel z Niederoderwitz, Jürgen Wilke, Konrad
Springer oraz Gernot Beyer złożyli na ręce różnych adresatów wniosek racjonalizatorski, przewidujący zastąpienie kolei wąskotorowej efektywnym tramwajem.
Wprawdzie Biuro Inżynierii Ruchu odrzuciło ten projekt ze względu na koszty,
54
z biegiem czasu stał się on jednak punktem wyjścia do ożywionej dyskusji .
Wszyscy zainteresowani zdawali sobie sprawę z tego, że nie istnieje idealna
droga do osiągnięcia wyznaczonego celu. W związku z tym otwarcie zastanawiali się
nad możliwościami skuteczniejszego wykorzystania systemu petycji. Gernot Beyer
twierdził przy tym, że uzyskanie w większości przychylnych opinii właściwych
resortów (transportu, ochrony środowiska, kultury, górnictwa), Wolnego Zrzeszenia Niemieckich Związków Zawodowych oraz służby zdrowia siłą rzeczy zmusiłoby również Komisję Planowania do podjęcia pozytywnej decyzji. Miało to jakoby
55
wynikać z logiki ustroju .
50

SLUB, Spuścizna Forbergera, pismo Schlegla do Forbergera, 9 września 1985.
BAB, DY-27–4302, Sporządzone przez Ute Löffler zestawienie wszystkich dotychczasowych
działań, 21 lipca 1986.
52
SLUB, Spuścizna Forbergera, pisma z 20 stycznia 1986, 24 stycznia 1986, 5 lutego 1986 oraz
11 lutego 1986.
53
KLGZ, Rada powiatu żytawskiego, powiatowa komisja planowania, pismo Wrobla, członka rady
ds. kultury powiatu żytawskiego do przewodniczącego powiatowej komisji planowania Heinza Mendyka, 15 listopada 1985.
54
KLGZ, Rada powiatu żytawskiego, powiatowa komisja planowania, pismo Schwerga z Biura
Inżynierii Ruchu do Klausa Reichela, 1 października 1985. Oprócz informacji o tym, że budowa linii
tramwajowej jest zbyt droga, a zmiana komunikacji w całej Żytawie nieopłacalna, znalazło się w nim
również stwierdzenie: „Przyczyną obumierania lasów nie jest komunikacja autobusowa, lecz przemysł”.
55
SLUB, Spuścizna Forbergera, pismo Beyera do Forbergera, 14 lutego 1986.
51
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Zamiast tego na początku 1986 r. wybrano drogę wiodącą przez struktury
Związku Kultury. W piśmie do historyka Karla-Heinza Schulmeistra (1925–2017),
który był członkiem zarządu centralnego tej organizacji i uchodził za umiarkowanego, Helmut Langer apelował do poczucia odpowiedzialności Związku za ochronę
zabytków techniki, podkreślając, że należy zachować jak najwięcej z nich dla potom56
ności . Schulmeister nie chciał się nadmiernie narażać w tak drażliwej kwestii jak
zaopatrzenie NRD w energię. Pozyskał jednak do współpracy jako męża zaufania
członka centralnego zarządu Towarzystwa Konserwacji Zabytków, geologa Otfrieda
Wagenbretha (1927–2017), który następnie przez pewien czas rzeczywiście zajmował
się tą sprawą. Tymczasem w i tak już skomplikowanej sieci wzajemnych powiązań
pojawił się nowy gracz w osobie Uty Löffler, świeżo wybranej do Izby Ludowej
NRD żytawskiej posłanki z ramienia Związku Kultury, której działania na rzecz kolei
wąskotorowej są dobrze udokumentowane. Na prośbę Herberta Mücke, kolejnego
członka grupy roboczej ds. konserwacji zabytków i historii regionalnej przy Związku
Kultury w Oybinie, przeprowadziła ona szereg zakulisowych rozmów, prosząc roz57
mówców o zajęcie stanowiska w tej kwestii . O ile jednak Wagenbrethowi nieobca
była przynajmniej problematyka ochrony zabytków, a kolej wąskotorowa chyba rzeczywiście leżała mu na sercu, o tyle Löffler i kierownictwu Związku Kultury chodziło
przede wszystkim o skanalizowanie lokalnego protestu w duchu ustroju. Muzykolog
Klaus Lenk, odpowiedzialny w Związku Kultury za historię regionalną i konserwację
zabytków, skrytykował Wagenbretha za jego otwarte zaangażowanie, podkreślając,
że „wiele zagadnień przedstawiono w politycznie nieodpowiedzialny sposób”. Jego
zdaniem należało się zamiast tego „postarać o więcej rzeczowości i niezależności,
58
jeśli chcemy wzmocnić autorytet Towarzystwa Konserwacji Zabytków” . W związku
z tym Wagenbreth początkowo zachęcał Löffler do większej aktywności, potem jednak wycofał się wyprowadzony z równowagi przekazaną mu przez żonę Forbergera
informacją, że posłanka do Izby Ludowej sama zaczęła występować jako członek
59
związku miłośników kolei wąskotorowej . Lenk natomiast wziął ją w obronę i sam
60
włączył się do — jak to określił — „zabawy w ciuciubabkę” . Oybińscy aktywiści,
którzy po dłuższych zabiegach uzyskali w 1987 r. pozwolenie na utworzenie przy
Związku Kultury lobby na rzecz kolei wąskotorowej, zaprosili go do regionu, by mógł
61
wyrobić sobie zdanie o całej sprawie . Wizyta, która odbyła się 3 listopada 1988, najwyraźniej przekonała go o wzniosłości zamiarów tej grupy.
Tymczasem jednak uległa zmianie ogólna sytuacja. Latem 1987 r. przedstawiciele ministerstw ponownie spotkali się z zastępcą przewodniczącego Państwo56
57
58
59
60
61

BAB, DY/27/4319, Pismo Langera do Schulmeistra, 15 lutego 1986.
BAB, DY/27/4302, Pismo Mückego do Löffler, 14 maja 1986.
BAB, DY/27/4302, Pismo Lenka do Wagenbretha, 9 marca 1988.
BAB, DY/27/4302, Odręczny list Wagenbretha do Lenka, 3 maja 1988
BAB, DY/27/4302, Pismo Lenka do Wagenbretha, 3 czerwca 1988.
BAB, DY 27/4319, Pismo Springera do Lenka, 3 października 1988.
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wej Komisji Planowania Richardem Müllerem w celu przygotowania ostatecznej
decyzji, która miała zapaść na najwyższym szczeblu. Narady Ministerstwa Transportu z Komisją Planowania i Biurem Inżynierii Ruchu, kolejami państwowymi
oraz przedstawicielami okręgu zakończyły się 25 września w Dreźnie postanowieniem o konieczności powtórnej, szczegółowej analizy projektu zastąpienia kolei
wąskotorowej tramwajem i autobusem, „a mianowicie w kontekście niezbędnych
nakładów, konsekwencji dla zasobów ludzkich oraz zatorów komunikacyjnych”.
62
Należało ponadto uwzględnić związane z tym polityczne kontrowersje w regionie .
Wątpliwości Komisji Planowania co do terminowego zakończenia wszystkich robót
budowlanych udało się rozwiać dopiero w czerwcu 1988 r. podczas rozmów między
jej szefem Gerhardem Schürerem a sekretarzem okręgowym SED w Dreźnie Hansem Modrowem.
Ogromna liczba petycji, skarg i innych działań właśnie ze względu na wspomniane „polityczne kontrowersje” rzeczywiście doprowadziła w końcu do znalezienia kompromisowego rozwiązania. W wewnętrznych rozmowach przede wszystkim
wyrażano obawy, że likwidacja kolei wąskotorowej może wpłynąć na wynik żytawskich wyborów samorządowych w 1989 r. Był to niezmiernie istotny argument,
zwłaszcza że z powodu słabych wskaźników rozwoju gospodarczego i niezadowolenia z działalności partii berlińska centrala SED i tak już bacznie obserwowała sytuację
w powiecie. Projekt, opracowany dla Biura Politycznego przez Państwową Komisję
Planowania oraz przedstawicieli wszystkich zaangażowanych ministerstw w lipcu
i w niewielkim stopniu zmodyfikowany w październiku 1988 r., zawierał ponownie wszystkie pięć dyskutowanych wariantów zmian w komunikacji. Tym razem
jednak obok wyłącznie ekonomicznych uwzględniono w nim także innego rodzaju
argumenty. Po trwającym od sześciu do dziesięciu lat okresie przejściowym miano
zrealizować koncepcję mniej szkodliwą dla środowiska: „Wraz z budową połączenia tramwajowego w latach 1996–2000 spełniony zostanie postulat uruchomienia
efektywnego i przyjaznego środowisku środka komunikacji podmiejskiej, zgłaszany
w licznych opiniach, propozycjach i wskazówkach posłów, gremiów i instytucji
63
społecznych, a także w petycjach obywateli” . Biuro Polityczne i Rada Ministrów
zatwierdziły projekt bez żadnych zmian odpowiednio 1 i 15 listopada 1988.
Lobby na rzecz kolei wąskotorowej, będące przecież inicjatorem tego rozwiązania, nie było jednak w pełni usatysfakcjonowane. Pod koniec roku Springer pisał
do Wagenbretha: „Ale jak ma wyglądać to przejściowe rozwiązanie […], same auto64
busy, co się stanie ze środowiskiem w ciągu tych 8–10 lat?” . W akcie ostatniej
62

BAB, DM/1/13121, Protokół narady w sprawie projektu zastąpienia kolei wąskotorowej innym
środkiem transportu, 25 września 1987 (Rainer Obst, zastępca ministra transportu).
63
BAB, DM/1/13121, Przygotowany dla Biura Politycznego KC SED szkic projektu zadań i decyzji związanych z rozwojem przemysłu węglowego i energetyki […], 4 lipca 1988; Stanowisko w sprawie projektu dla Biura Politycznego KC SED […], 1 listopada 1988.
64
SLUB, Spuścizna Forbergera, pismo Springera do Wagenbredta, 8 grudnia 1988.
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desperacji przedstawiciele grupy interesu zwrócili się bezpośrednio do Gerharda
Schürera, nie szczędząc mu ostrych słów:
Podejmując decyzję o demontażu kolei wąskotorowej w związku z rozbudową
kopalni węgla w Olbersdorfie, minister transportu tow. Arndt zadał Górom Żytawskim śmiertelny cios. W żadnym razie nie zgadzamy się z tą decyzją. […] Praktyki,
które mają zostać zastosowane w Górach Żytawskich, przypominają działania klasy
panującej. Nieliczni wysoko postawieni pracownicy na kierowniczych stanowiskach
lakonicznie decydują o pomyślności tysięcy ludzi szukających wypoczynku65.

W lapidarnej odpowiedzi podkreślano, że decyzje już zapadły i zachęcano do
66
współpracy przy realizacji projektu budowy linii tramwajowej . W związku z tym
lobby postanowiło skupić się na ochronie tradycyjnego połączenia kolejowego na
67
jednym z odcinków .
Upadkowi reżimu SED towarzyszyła szybka rezygnacja z planów rozbudowy
kopalni odkrywkowej w Olbersdorfie, do czego w znacznym stopniu przyczyniła
się mierna jakość węgla o dużej zawartości popiołu. W styczniu 1990 r. uchylono
plan zmian w komunikacji, dzięki czemu kolej wąskotorowa mogła kursować dalej.
W ciągu kolejnych dwudziestu lat przeszła generalny remont i stanowi do dziś atrakcję turystyczną regionu żytawskiego.
*

Obrońcy kolei wąskotorowej zmieniali sposób argumentacji, dostosowując go do
domniemanych przekonań odbiorców. W 1988 r. powoływali się wręcz — co było
dość śmiałym pomysłem — na podejmowane w Polsce wysiłki na rzecz ochrony
środowiska, w ramach których w 1987 r. dokonano nawet elektryfikacji odcinka
68
między Jelenią Górą i Szklarską Porębą . Z perspektywy czasu trudno ustalić, co
dało im najważniejszy impuls do działania. W grę wchodziła zapewne wypadkowa
różnych czynników: miłości do stron ojczystych, lęku przed skutkami poważnego
zanieczyszczenia środowiska oraz entuzjazmu spowodowanego rozwojem techniki. Blisko piętnastoletnia debata poświęcona kolei wąskotorowej pokazuje jednak
zarazem, jak złożony mógł być proces podejmowania decyzji w rzekomo jednorodnym i surowym ustroju politycznym, przynajmniej dopóki nikt nie kwestionował
kluczowego znaczenia wydobycia miejscowego węgla brunatnego, co do którego
panowała powszechna zgoda. Sami zainteresowani początkowo nie zdawali sobie

65

BAB, DY 30/39787, Pismo/petycja lobby na rzecz kolei wąskotorowej (Wilke i dwa nieczytelne
nazwiska) do przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gerharda Schürera, 10 marca 1989.
66
SLUB, Spuścizna Forbergera, list Konrada Springera do żony Forbergera, 7 maja 1989.
67
SLUB, Spuścizna Forbergera, pismo lobby na rzecz kolei wąskotorowej (sześć podpisów) do
rady okręgu drezdeńskiego, cyt. za kopią do Rudolfa Forbergera z 21 sierpnia 1989.
68
BAB, DY/27/4302, Pismo lobby na rzecz kolei wąskotorowej do Schwerga z Biura Inżynierii
Ruchu w Dreźnie, 4 marca 1988.
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sprawy z przestrzeni swobody, którymi dysponowali. Wchodzili w interakcje z różnymi partnerami, zmieniali sojuszników, mogli też liczyć na sympatyków w instytucjach, które w gruncie rzeczy miały zupełnie inne cele. Wynikało to m.in. z faktu,
że dostępne informacje podstawowe niejednokrotnie zawierały niewiele treści, co
z kolei było typowe dla państwa takiego jak NRD.
Tymczasowe, wzajemne powiązania miłośników kolei, które — jak dowodzą
petycje w sprawie kolei wąskotorowej z innych zakątków wschodnich Niemiec —
wykraczały poza granice regionu, pozwoliły ostatecznie na osiągnięcie zamierzonego
celu, gdyż w latach osiemdziesiątych sytuacja społeczna w NRD nie przypominała
już tej sprzed dekady. System wszędzie chwiał się w posadach, do czego w istotny
sposób przyczyniły się narodziny ruchu ekologicznego. Spór o komunikację zastępczą we wschodniej Saksonii był jednak nieporównywalny pod względem politycznym i emocjonalnym ze skutkami, jakie pociągnęło za sobą niszczenie zwłaszcza
dolnołużyckich wsi. Mieszkańcy (nieliczni), którzy próbowali mu przeciwdziałać,
zupełnie niespodziewanie musieli sobie odpowiedzieć na pytanie o przyszłość
systemu i własnej egzystencji, a także narażeni byli na jawną przemoc i inwigilację ze strony państwa. Na Łużycach Górnych ucierpieli zwłaszcza mieszkańcy wsi
Deutsch-Ossig koło Zgorzelca, co jest znakomicie udokumentowane dzięki niestru69
dzonym wysiłkom ówczesnego pastora Dietera Liebiga .
Uproszczeniem byłoby doszukiwanie się w dyskusji na temat kolei wąskotorowej
typowej formy zażegnywania konfliktów w ramach dyktatury SED. W aparacie władzy i poza nim można jednak dostrzec pewne mechanizmy będące wymowną ilustracją
przebiegu procesów politycznych, których uczestnicy testowali dostępne przestrzenie
swobody. Przestrzenie te podlegały nieustannym negocjacjom i musiały sprawdzić się
w praktyce. Nie były one przy tym oczywiście pozbawione władzy, gdyż nigdy nie
udało się rzeczywiście podważyć zasady odgórnego podejmowania decyzji.
Tłumaczenie: Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr
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Attempts to save the narrow-gauge railway in Upper Lusatia in the 1980s
Lignite mining significantly changed the landscape of Upper Lusatia in the 1970s and 1980s,
although by no means all plans were realized. In order to implement its economic policy,
the GDR leadership was dependent on this only domestic energy source to supply the power
stations and the population with heating capacity. The protests against the destructions were
limited, also because state institutions offered material advantages to the resettled. However,
the planned closure of the narrow-gauge railway, which runs from Zittau to the mountain
resorts of Oybin and Jonsdorf, triggered various activities of a rather small circle of nature
conservationists, lovers of regional traditions and railway enthusiasts. Through a complex
network of personal contacts, petitions and suggestions for improvements, they tried to
influence the decision-making process and plumbed the depths of their rooms to maneuver.
The “Kulturbund” as a socialist mass organization played an essential role in this. The decisive
factor was the willingness of the protesters to act within the system and to make constructive
proposals. Even if it was in the end rather the fall of the GDR that ensured the rescue
of the railway, it had already become clear before that the state and party leadership were not
prepared to abandon the shutdown plans completely out of fear of increasing social protests,
but willing to create environmentally friendly alternative solutions.
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