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Wstęp

Są w życiu człowieka wartości, które winny być zawsze niepodwa-
żalne, chronione. Oczywiście do takiej pierwszorzędnej wartości należy
wartość życia. Bez tej wartości inne nie mają znaczenia. Stąd od wieków
toczy się walka o tę wartość, szczególniew czasach obecnych, gdy jego
sens i znaczenie gubią w oczach wielu społeczeństw odpowiednią war-
tość. Spotykamy dziś różne postawy wobec tej wartości, która jak wiemy
jest wartością pochodzącą od samego Boga.

Oprócz życia występuje wiele innych także ważnych dla człowieka
wartości, które są z nim hermetycznie powiązane. Jedną z nich jest zapew-
ne wolność, która – jak mawiał Jan Paweł II – została człowiekowi dana i
zadana. Zapewne pamiętamy również jego znamienne wystąpienia i wy-
powiedziane wówczas słowa: „zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to
duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, na-
dzieją i miłością. Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Aby-
ście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali
sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: abyście mieli ufność nawet
wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u
którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy
nie odstąpili (…). Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać (…)
człowiek realizuje swoją wolność w prawdzie”.

Wolność słowa jest jedną z najcenniejszych wartości człowieka i
społeczeństwa. Wolność można postrzegać, traktować w wielu aspektach.
Już w starożytności była ona przedmiotem refleksji znanych myślicieli
takich jak Arystoteles, Platon, Kant czy Hegel. Trzeba zauważyć, że jed-
nym z fenomenów filozofii godnych uwagi jest to, że jej główni aktorzy i
ich poglądy się nie starzeją, lecz pozostają zawsze aktualni i zawsze pro-
wokujący, gdyż nieustannie stanowią wyzwanie dla naszego myślenia o
nas i o świecie. W centrum wielu tekstów stoi pojęcie wolności. Wolność
wynosi człowieka w ujęciu wielu filozofów ponad wszystkie rzeczy świa-
ta. Stanowi ona jednak też największy problem, jaki człowiek ma do roz-
wiązania. Kto jest wolny, musi rozmyślać nie tylko o tym, jaki użytek
chce faktycznie z wolności uczynić. Musi rozmyślać raczej o tym, jaki
użytek uczynić z niej powinien.

Zdaniem Jana Pawła II wolność człowieka trzeba rozpatrywać w
świetle relacji z Bogiem i bliźnimi. Jest to bowiem „wielki dar Stwórcy,
jako że ma służyć osobie i jej spełnieniu, które dokonuje się przez dar z
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siebie i otwarcie się na drugiego człowieka”. Wolna wola jest więc nie
tylko przywilejem, który człowiek jako istota rozumna otrzymał od Boga,
ale trudnym zadaniem, które chrześcijanin ma realizować w swoim ży-
ciu. Ci, którzy w dążeniu do wolności absolutnej pragną zerwać z wszel-
ką tradycją i autorytetem, wypaczają jej znaczenie. W takiej sytuacji
„człowiek nie przyjmuje już prawdy o dobru i złu jako jedynego i nie-
podważalnego punktu odniesienia dla swoich decyzji, ale kieruje się wy-
łącznie swoją subiektywną i zmienną opinią lub po prostu swym ego-
istycznym interesem i kaprysem”. „Wolność nie tylko towarzyszy wierze
– jest jej nieodzownym warunkiem. Więcej, to właśnie wiara pozwala
każdemu jak najlepiej wyrazić swoją wolność. Innymi słowy, wolność nie
wyraża się w dokonywaniu wyborów przeciw Bogu”.

To prawda, że ład wolności buduje się w wielkim trudzie. Prawdzi-
wa wolność z reguły wiele kosztuje! Każdy z nas musi niemal każdego
dnia wciąż od nowa podejmować trud budowania, pozyskiwania wolno-
ści. I tu rodzi się istotne pytanie: czy człowiek sam może ów ład wolności
zbudować, sam bez Chrystusa. Pytanie bywa często niezwykle dramatycz-
ne, ale jakże aktualne w kontekście społecznym przesyconym koncepcjami
demokracji inspirowanej ideologią liberalną! Usiłuje się bowiem dzisiaj
wmówić człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest przeszkodą na
drodze do pełnej wolności, że Kościół jest wrogiem wolności, że wolności
nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś niesłychane pomylenie pojęć.
Kościół bowiem nie przestaje być w świecie głosicielem ewangelii wolno-
ści! To jest jego misja. "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus"! Dlatego
chrześcijanin nie lęka się wolności, przed wolnością nie ucieka! Podejmuje
ją w sposób twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia. Bo
wolność nam dana jest przez Boga, jest nam nie tylko przez Boga dana, jest
nam także zadana! Ona jest naszym powołaniem: "Wy, bracia - pisze Apo-
stoł - powołani zostaliście do wolności".

Wciąż musimy sobie przypominać, że do wolności „trzeba wycho-
wywać, gdyż inaczej wolność może się przerodzić w swawolę, w niewolę
pychy i egoizmu”. Na przeciwległym biegunie wolności jest Zniewolenie.
Różne są zniewolenia, przed którymi przestrzegał papież. Wy zatem,
bracia, powołani zostaliście do wolności (Ga 5,13). Te słowa wprowadzają
nas w pasjonujący, ale równocześnie niezmiernie trudny świat ludzkiej
wolności. Bóg stworzył człowieka wolnym. Powierzył mu dar wolno-
ści.Czym jest wolność doskonale rozumieją to ci, którzy wolności zostali
kiedykolwiek pozbawieni.

Poszerzył się bowiem dzisiaj niezmiernie zakres nadużyć wolności,
co prowadzi do nowych form zniewolenia – tym niebezpieczniejszych, że
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ukrytych pod pozorami wolności. Oto paradoks, oto głęboki dramat na-
szych czasów: w imię wolności – zniewolenie. Jaka jest więc droga wyj-
ścia? Jak dzisiaj obronić dar wolności? Jak we współczesnym świecie być
naprawdę wolnym – tą wolnością, którą ofiarował nam Chrystus? Miło-
ścią ożywieni służcie sobie wzajemnie!. Oto droga do prawdziwej wolno-
ści: postawa służby i miłość wzajemna. Człowiek w pełni odnajduje siebie
jako istota wolna tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego dla
Boga i dla swego współbrata. Jak bardzo ta lekcja wolności potrzebna jest
dzisiaj nam Polakom, kiedy Ojczyzna po długim okresie totalitarnego
zniewolenia odzyskała wolność.

Jawi się bowiem na horyzoncie nowe widmo „złotej wolności” w
zmienionych czasach, w każdym razie wolności, która nie buduje, lecz
niszczy. Słowa św. Pawła: A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera,
baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli (Ga 5,15). Smutne skojarzenia bu-
dzą w nas słowa Apostoła w dzisiejszych czasach. Nie tak buduje się
prawdziwą wolność! Jest tylko jedna droga: miłością ożywieni służcie
sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Bę-
dziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Oto podstawowe
prawo wolności. Wolni – aby miłować. Wolni – aby służyć. Czy te słowa
Jana Pawła II straciły na aktualności. Ta mądrość to co się dziś dzieje z
nami to wszystko przewidziała, ta odczytana mądrość Boża przekazana
w nauczaniu Jana Pawła II wiedziała, w jakim kierunku najczęściej pójdą
zagubione ludzkie serca.

Bacząć na istniejącą rzeczywistośc opisaną powyżej, warto podej-
mować temat wolności, bez której nie ma prawdziwego życia. Owszem i
my niejednokrotnie na swój własny sposób interpretujemy wolność. Tak
więc na różne sposoby czasem się ją interpretuje, może często pod siebie,
dla własnego usprawiedliwienia, ale pomaga dziwne oskarżenia kiero-
wać względem bliźnich, którzy nas drażnią tym, że więcej posiadają,
błędna wnioski poparte zawiścią i zazdrością rodzą myśl, że ten czy tam-
ten nie są tacy piękni przed Bogiem jak my, którzy uważamy że mamy
niewiele, bo mniej. Często wyciąga się błędne wnioski, bo zostaje w my-
śli, że młodzieniec nie chciał sprzedać majątku, a więc uważa się często,
że ten co ma nie może być dobrym chrześcijaninem.

Doświadczenie wolności jest związane z odkrywaniem nowej per-
spektywy, z nowym poczuciem siebie samego. Doświadczenie wolności
jest też bardzo mocno związane z uwolnieniem od tego, co krępuje, co
jest dla nas przeszkodą w normalnym swobodnym wyrażaniu siebie, czy
to w słowie, czy to w geście. Dążenie do wolności jest naznaczone także
innego rodzaju ograniczonością. Nasz charakter, temperament, nasza
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historia i wpływ środowiska mają także niebagatelny wpływ na kształ-
towanie się naszego poczucia wolności. Człowiek nie osiąga wszystkiego,
co mu się marzy, nie osiąga wszystkiego, co nawet jest rozumne i po-
trzebne. Człowieczeństwo w nieodzowny sposób związane jest z do-
świadczeniem bycia sobą, doświadczeniem swojej jedyności. Bez wolno-
ści, oczywiście mówiąc w wymiarze wewnętrznym, nie jesteśmy w pełni
ludźmi. Wolność jest przejawem naszego człowieczeństwa i formą jego
spełniania. Bez wolności też nie jest możliwe żadne postępowanie moral-
ne, gdyż ono zakłada świadomość i wolną wolę. Dlatego też dążenie do
bycia wolnym i dbanie o uwalnianie się od wszystkiego, co tej wolności
przeszkadza jest jednym z głównych zadań w życiu człowieka.

Niniejsza monografia wpisuje się w dziedzictwo nauczania Jana
Pawła II – szczególnie dotyczące wolności. Ponadto teksty publikacji pre-
zentują wieloaspektowość zagadnienia wolności, tym samym treści mogą
posłużyć każdemu, kto tylko zechce na nowo spojrzeć, przemedytować
kwestię wartości, która ściśle jest złączona z bytnością człowieka. Ten
szeroki wachlarz zagadnień zawarty w monografii zapewne stanie przy-
czynkiem do wielu przemyśleń, badań czy refleksji nad przyszłością
ludzkości.

Ks. Jan Zimny
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Rozdział I

WOLNOŚĆ
WARTOŚCIĄ SPOŁECZNĄ
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Dominika K. Kuberska

Ecclesia Reformata et Semper Reformanda, czyli o ekumenicznej
wolności i jej przymiotach

1. Wstęp
W dzisiejszych czasach, które obfitują w niestabilność i

nieprzewidywalność, trudno jest nie tylko się odnaleźć w nieustannie
fluktuującej rzeczywistości społecznej, ale również podjąć zorganizowane,
zanurzone w większej całości społecznej posiadające logiczny sens,
działanie. Jak pokazuje praktyka społeczna, coraz bardziej postępujące
sfragmentaryzowanie życia społecznego (często określane mianem
postępującej specyfikacji) sprawia, że stajemy się ignorantami. Tak bardzo
skupiamy się na swojej wąskiej profesji, że nie potrafimy pojmować jej jako
fragmentu szerszej całości społecznej, a tym samy pozbawiamy się
ogromnego kapitału, w który obfitują inne subdyscypliny. Dlaczego tak się
dzieje? Czy zjawisko to powinno być pozytywnie waloryzowane? Dlaczego
ruch ekumeniczny prze w przeciwnym kierunku? Czy działanie ruchu
ekumenicznego ma jakiekolwiek szanse na powodzenie? Od czego owe
możliwości powodzenia zależą oraz w jaki sposób zwiększyć efektywność
prowadzonych działań? Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi,
ponieważ jej udzielenie zależy od wielu czynników, które nie zawsze dadzą
się przewidzieć. Konieczne jednak jest dalsze zdobywanie wiedzy o
otaczającym nas świecie, która pozwoli nam nie szkodzić, nie tylko sobie, ale
i innym dookoła.

W płynnej nowoczesności1, której uczestnikami i obserwatorami
obecnie jesteśmy, wolność jest jednym z wiodących zagadnień. Pojawia się
ona w nauce, w myśl czego nauka powinna być wolna od wartościowania, a
właściwie to naukowcy nie powinni wartościować/waloryzować
podejmowanych przez siebie kwestii, mowa tu zatem o obiektywizmie
naukowym2. Mówi się również o wolności w kontekście praw jednostek,

1 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie 2000, s. 5-25.
2 obiektywizm w badaniach naukowych to stanowisko wolne od uprzedzeń i

stronniczości, podejście do badanego przedmiotu polegające na rzeczowości i bez-
stronności. Wobec socjologii formułuje się pięć zasadniczych zarzutów przemawia-
jących za brakiem obiektywizmu tej dyscypliny: a) wnioskowanie socjologiczne jest
obarczone subiektywizmem, gdyż jest zabarwione przez życiowe doświadczenia
badaczy; b0 prawdziwość wniosków i twierdzeń jest ograniczona w swych znacze-
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więc mają one prawo do życia, wypowiadania własnych opinii, wyznawania
religii jaka im najbardziej odpowiada itd. Wiele jednak jednostek zapomina,
iż wolność ma swoje granice i to nie tylko te fizyczne, gdzie moja wolność
kończy się w punkcie, w którym zaczyna się wolność drugiego człowieka,
ale również w postaci szeregu norm np. prawnych, które w skuteczny
sposób pozwalają na zapobieganie występowaniu różnego rodzaju sytuacji,
które mogłyby w sposób negatywny (destabilizujący) wpłynąć na istnienie i
trwanie porządku społecznego.

W poniższym tekście wolność będzie pojmowana z perspektywy
ekumeniczno – egzystencjalnej. Podejście to jest istotne w zrozumieniu idei
ekumenii i jej miejsca w życiu nie tylko kościelnym czy religijnym, ale
również społecznym. Pojawi się również wątek edukacji ekumenicznej,
która stanowić będzie punkt wyjścia do zdobycia wiedzy o wierzeniach i
tradycjach panujących w odmiennych kulturach i cywilizacjach.

2. Ruch ekumeniczny – wieloaspektowość i specyfika
Aby zrozumieć ideę ekumenizmu trzeba najpierw zrozumieć dlaczego

doszło do podziałów w łonie Kościoła katolickiego i jaki miały one
charakter. Pierwszy ważny, z punktu istnienia jedności, rozdźwięk nastąpił
pomiędzy Konstantynopolem a Rzymem w VII wieku. Za jego przyczynę
upatrywać należy „sojusz” pomiędzy władzą zwierzchnią Kościoła
katolickiego a dynastią Karolingów (władcami państwa Franków), przy
pomocy której papiestwo chciało wskrzesić Cesarstwo Zachodniorzymskie.
Efektem tego działania Konstantynopol utracił wyłączność panowania
cesarskiego, uznając jednocześnie postawę papiestwa za zdradziecką3.
Drugim istotnym wydarzeniem, mającym miejsce kilka wieków później była
tzw. Wielka Schizma Zachodnia, do której doszło w wyniku zatrważająco
niskiej kondycji moralnej i duchowej kleru. Remedium miał okazać się Sobór
zwołany w Trydencie w latach 1545 – 1563, jednakże nadzieje okazały się
płonne, ponieważ nie udało się na powrót zjednoczyć chrześcijaństwa, a
zawarty w 1555 roku pokój w Augsburgu, zdał się tylko utwierdzić w tym

niach do kontekstów językowych, w których obrębie są formułowane; c) wszystkie
teorie socjologiczne są ograniczone i zniekształcone przez społeczne środowisko, w
którym powstały; d) kształt wszelkich badań i obserwacji, a także płynące z nich
wnioski sa niezbywalnie zabarwione przez teorię którą mają potwierdzić; e) socjolo-
gowie, tak jak wszyscy członkowie społeczeństwa, uznają różne społeczne normy i
wartości, które silnie wpływają na wszelkie ich działania, [w:] K. Olechnicki, P. Za-
łęcki, Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 1997.

3 D. Salamon, Krótka panorama ekumeniczna, [w:] Sympozjum 4/1 (6), Wyższe
Seminarium Misyjne Księży Sercanów, b.mw, 2000, s. 7-20.
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przekonaniu całe społeczeństwo4.
Hierarchowie Kościoła katolickiego oraz wspólnot braci odłączonych

podejmowali szereg inicjatyw, których celem było zjednoczenie wiernych.
Znamienny jest tutaj fakt, iż podmiotem zjednoczenia mieli być ludzie a nie
instytucja. Wiele z tych inicjatyw miało charakter charytatywny i połączone
były z misjami ewangelizacyjnymi. A. A. Napiórkowski wykazuje, że pojęcie
ekumenizmu posiada dwa rodzaje znaczeń: etymologiczne i treściowe.
Według pierwszego słowo ekumenizm wywodzi się z języka greckiego
(oikumene). W V w. przed Chrystusem pojęciem oikumene posługiwał się
Herodot, później Demostenes i Arystoteles, dla określenia ziemi
zamieszkałej, w przeciwieństwie do terenów niezasiedlonych. „W okresie
hellenizacji i powstania Imperium Macedońskiego oikumene zaczęło wyrażać
pojęcie kulturowe i polityczne, oznaczające odtąd cywilizowany świat, czyli
świat cywilizacji hellenistycznej. W IV w. przymiotnika oikumenikos
używano na określenie powszechności porządku religijnego czy też pokoju
ekumenicznego”5. Drugi rodzaj znaczenia pojęcia ekumenizm odniesiony
zostaje do działalności zapoczątkowanej przez Kościoły anglikańskie i
protestanckie o charakterze zjednoczeniowym, do której dochodziło na
przełomie XIX i XX w. Z czasem do dwóch wskazanych instytucji dołączył
również Kościół Wschodni i katolicki6. Nadmienić należy, iż Sobór
Watykański II wniósł niezwykle dużo w rozwój dialogu międzyreligijnego,
przede wszystkim zniósł obowiązującą dotychczas zasadę konweryzmu, w
myśl której aby osiągnąć zbawienie i móc korzystać z przywilejów Kościoła
– matki, należy pokornie powrócić w jego szeregi. Działanie to pozwoliło
przyjąć postawę otwartą do dialogu, a przede wszystkim umożliwiło
braciom odłączonym wejście w relacje z Kościołem katolickim na zasadach
partnerstwa i równorzędności. Zdaniem autorki, jest to pierwszy impuls do
budowania postawy wolnościowej, o której mowa już w Dekrecie o
ekumenizmie, jednym z pism powstałych podczas obrad Vaticanum II.
Pasterze w dokumencie tym konstatują, że „najpierw wszelkie wysiłki celem
usunięcia słów, opinii i czynów, które by w świetle sprawiedliwości i
prawdy nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi braci odłączonych, a stad
utrudniały wzajemne stosunki z nimi; następnie <<dialog>> podjęty między
odpowiednio wykształconymi rzeczoznawcami na zebraniach chrześcijan z
różnych Kościołów czy Wspólnot, zorganizowanych w duchu religijnym, w

4 Tamże.
5 A. Napiórkowski, Zagadnienia ekumeniczne, skrypt dla studentów teologii, Pa-

pieska Akademia Teologiczna, Kraków 1999, s. 11 – 15.
6 Tamże.
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czasie którego to dialogu każdy wyjaśnia głębiej naukę swej Wspólnoty i
podaje przejrzyście jej znamienne rysy”7. Cytat ten obrazuje wiernym, czy
też po prostu czytelnikom, że Kościół katolicki nie tylko otwiera się na inne
wyznania, ale również chce je poznać i co najważniejsze, chce to zrobić
poprzez dialog, poprzez zadawanie pytań, poprzez obserwowanie, poprzez
słuchanie i wszystko to, czynić chce w duchu zrozumienia i modlitwy oraz
w oparciu o bazę jasno sprecyzowanych pojęć. Może oznaczać to, że Kościół
dostrzega potrzebę edukacji ekumenicznej, która będzie stanowić swego
rodzaju narzędzie służące uświadomieniu wiernych oraz kleru o
odmienności innych wierzeń. Pozwoli również poszukiwać płaszczyzn do
dialogu na nieco szerszą skalę niż obecnie. Będzie miało to również swój
czysto praktyczny i świecki wymiar, a mianowicie, podróżujący – a jest ich z
dnia na dzień coraz więcej, będą potrafili odnaleźć się w realiach innych
kultur i religii.

Przedstawiona powyżej otwarta postawa Kościoła katolickiego w sto-
sunku do innych odłamów chrześcijaństwa jest wyrazem podjęcia pewnej
próby dostosowania się tej instytucji do aktualnie panujących stosunków
społeczno – wyznaniowych. Jak się jednak okazuje nie zawsze zmiany, wy-
dawałoby się postępowe, znajdują poklask i zrozumienie wśród wiernych.
Kwestią, którą w tym przypadku rozpatrywać należy w kontekście wolności
jest pluralizm religijny, który zdaniem wielu, rodzi bezbożność i utratę wia-
ry. Zarzuty te kierowane są pod adresem deklaracji Dignitatis humanae, którą
ogłosił Sobór Watykański II. Zdaniem jej przeciwników zakłada ona neu-
tralność państwa w sferze religijnej, co oznacza przyznanie każdej z religii
statusu równoprawnego katolicyzmowi. W konsekwencji oznacza to de-
chrystianizację i upadek moralności narodów katolickich. To samo dotyczy
współczesnego ekumenizmu (współczesnego, tzn. po SW II), który polega
na rozmowach i dialogu a nie na rzeczywistym powrocie na łono kościoła
katolickiego do którego nawoływał Pius XI w swojej encyklice O popieraniu
prawdziwej jedności religii. Odmienne jednak stanowisko zajmowali Benedykt
XVI i Jan Paweł II, którzy twierdzili, że wolność wyboru jednostki ludzkiej
jest fundamentem jej istnienia. Za Chrystusem bowiem należy podążać z
własnej woli, żeby działanie to miało jakikolwiek sens. Przymus oznaczać
będzie bowiem zniechęcenie i prowadzić może do zrodzenia się wrogiej
postawy. Da się również słyszeć wiele głosów sprzeciwu wobec tak rozu-
mianego ekumenizmu ze strony braci odłączonych, którzy uznają ekume-
nizm za swego rodzaju narzędzie mające na powrót włączyć ich do wspól-

7 Dekret o ekumenizmie, s. 207.
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noty Kościoła katolickiego. Można więc wysnuć wniosek, że wiele pomniej-
szych odłamów boi się o swoją niezależność.

W Dekrecie o ekumenizmie w wielu miejscach podkreślony zostaje
fakt, iż dialog ekumeniczny powinien być prowadzony przez wykształ-
conych teologów świeckich bądź duchownych, ale co z wiernym laika-
tem? Czy oni powinni zostać wykluczeni z dialogu i tylko przyglądać się
rozgrywkom prowadzonym na wyższych szczeblach hierarchii kościel-
nej? A może dialog ten powinien być kształtowany na wzór ruch spo-
łecznego, a więc powinien rodzić się oddolnie, z istnienia potrzeby wie-
rzących? Może nie mają oni takiej wiedzy jak teologowie czy religio-
znawcy, ale przecież posiadają szereg mechanizmów funkcjonowania w
kontaktach z innymi religiami czy odłamami jednej religii, więc dlaczego
nie wykorzystać ich zasobów aby dotrzeć do jak największej liczby osób,
które mogą coś wnieść do ruchu ekumenicznego?

Póki co, możemy odnieść wrażenie, że z każdą poruszaną kwestią
dotycząca ruchu ekumenicznego rodzi się coraz więcej pytań dotyczących
nie tylko rozumienia pojęć, które są powszechnie używane, a które dla
każdego wyznania mogą oznaczać co innego, ale zastanawiający jest sam
sposób funkcjonowania tej idei w społeczeństwach. I mam tutaj na myśli nie
tylko lokalne wspólnoty, które muszą w pewien sposób przełożyć pewne
wytyczne teoretyczne na praktykę, lecz również rozpatruję trwanie i
wzrastanie ekumenizmu w globalnym wymiarze.

3. Idea wolności a egzystencjalizm8

Stanowisko Kościoła katolickiego dotyczące wolności jest
niebywale złożone. Z jednaj strony mówi o tym, że każdy ma wolną

8 Egzystencjalizm – filozofia, która koncentruje się na człowieku rozpatrując go w
konkretnej realności, w jego „wrzuceniu” w świat, w życie społeczne. Istotę człowie-
ka określa jego życie. Egzystencja poprzedza esencję. Najpierw trzeba przeżyć swoje
życie, by można było odpowiedzieć na pytanie: kim się jest. Statek musi przepłynąć
pewne morze po to, aby móc uzyskać istotę odbytego rejsu. Jest to również kierunek
społeczno - kulturowy zajmujący się egzystencją jednostek ludzkich. Jest wyrażany
w postaci sztuki, literatury pięknej i innych form kultury. (…) Jest także wyrazem
kryzysu kultury współczesnej, jej technicyzacji i konsumeryzmu. (…) Egzystencja-
lizm jako nurt kulturowy stał się modny po II wojnie światowej, formułując nowa
wersję humanizmu i etyki autentycznego zaangażowania. (…) Człowiek stoi zatem
ciągle przed egzystencjalnym wyborem: albo poddać się transcendencji, albo rozpro-
szyć się w nicość. (…), [w:] A. J. Karpiński, Świat nazwany. Słownik pojęć filozoficzno –
socjologicznych, wyrazów obcych i wyrażeń powszechnie stosowanych, Wydawnictwo
Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2017.
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wolę, a co za tym idzie może sam zdecydować czy wybiera dobro czy zło.
Z drugiej jednak strony, jeżeli jednostka nie należy do Kościoła
katolickiego, który uznawany jest za jedyny i prawdziwy – nie dostąpi
zbawienia. O tym, że wolność jest czymś na kształt dobra rzadkiego/
luksusowego może świadczyć zasada konwertyzmu, w myśl której, aby
być traktowanym jako równorzędny partner, który ma takie same prawa,
należy z powrotem powrócić na łono Kościoła katolickiego. Jeżeli
mielibyśmy zdecydować do którego rodzaju wolności Kościołowi
katolickiemu jest bliżej, musielibyśmy odpowiedzieć, że do wolności od,
która często jest określana jako wolność negatywna, ponieważ w zamyśle
oznacza ona brak przymusu, ale nie jest tożsama z posiadaniem
rzeczywistego wyboru. Wolność do przypisuję wspólnocie ekumenicznej,
w której nie jest ważne to, do jakiego wyznania przynależysz, jesteś
traktowany na równi z innymi wyznawcami Chrystusa9.

Granica pomiędzy wolnością od i do nie jest wyznaczona raz na
zawsze. W zależności od sytuacji i warunków ulega ona zmianie,
podobnie jak zmienia się nasze postrzeganie rzeczywistości. Fakt, że
Kościołowi katolickiemu bliżej do pierwszego rodzaju wolności, nie
oznacza, że drugi nie występuje. Dysproporcja, z którą mamy do
czynienia jest niewątpliwie wypadkową doktryny oraz struktury, która
hamująco wpływa na przebieg zmian i maksymalnie niweluje pojawianie
jest różnego rodzaju dewiacji. Z drugiej jednak strony owa stagnacja
pozwala Kościołowi katolickiemu po prostu istnieć, choć jak zauważył
już emerytowany papież Benedykt XVI ewidentnie instytucja ta nie
przystaje już do naszych czasów i aktualnie ważą się jej losy, ponieważ
społeczne zmiany osiągają zawrotne tempo, którego nie wyznacza już
Chrystusowa owczarnia10.

O zawrotnym tempie zmian i jego negatywnych skutkach, choć w
nieco innym kontekście wypowiedział się obecny papież Franciszek, w
encyklice Laudato si’, zwracając uwagę czytelnika na bardzo ważny
element, który często bywa pomijany, a mianowicie dobro wspólne11. Na

9 http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2343 [ostatni dostęp: 16.05.2017 r.]
10 P. Seewald, Benedykt XVI, ostatnie rozmowy Dom Wydawniczy RAFAEL,

Kraków 2016, s. 269.
11 dobro wspólne <łac. bonum commune>. Pojęcie dobra wspólnego opisuje to

wszystko, co społeczeństwo i w nim jednostki ludzkie uważają, że jest warto-
ściowe, pomyślane i pożyteczne dla jego wzrastania w jego człowieczeńskości.
Tworzą go wartości; nie ich przejawy, formalne pozory, np. pieniądz; lecz warto-
ści, które sa ontologiczna podstawa społecznego życia moralnego, a przez niego
wszystkich pozostałych struktur: gospodarczych i handlowych, zaspokajających

http://www.racjonalista.pl/kk.php/
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stronie 129 możemy przeczytać : „obecna sytuacja świata <<rodzi
poczucie tymczasowości i niepewności jutra, którego konsekwencją są
wielorakie formy zbiorowego egoizmu>>12. Gdy ludzie stają się
autoreferencyjni, to izolują się w swojej świadomości, zwiększają swoją
zachłanność. Im bardziej serce danej osoby jest puste, tym bardziej
potrzebuje ona rzeczy, które mogłaby kupić, posiadać, konsumować. W
tym kontekście nie wydaje się możliwe, aby ktoś zaakceptował granice,
jakie wyznacza mu rzeczywistość. W takiej perspektywie nie ma już też
prawdziwego dobra wspólnego. Jeśli ten rodzaj osób będzie dominował
w społeczeństwie, to normy będą postrzegane jedynie w takim zakresie,
w jakim nie będą sprzeczne z ich własnymi potrzebami”13. Jest to jedno z
większych wyzwań przed jakimi stają nie tylko organizatorzy ruchu
ekumenicznego, ale również organizatorzy różnego rodzaju eventów,
którzy próbują w różnoraki sposób trafić do jak największego grona
odbiorców i skłonić ich do opuszczenia swojej strefy komfortu tak, aby w
pełni mogli uczestniczyć w organizowanym wydarzeniu.

Cytat zawarty w tytule artykule mówiący o Kościele reformującym
i reformowanym pokazuje nam pewną procesualność, a mianowicie:
instytucja Kościoła, składająca się z wiernych oraz całego aparatu
administracyjnego, zawierającym w sobie strukturę urzędów kościelnych
wytwarza wiele dokumentów, które w pewien sposób systematyzują
wiernym sposób postrzegania rzeczywistości, z drugiej jednak strony
wierni próbują przystosować owe dekrety do warunków, w których sami
funkcjonują. Opiera się to na pewnego rodzaju sprzężeniu zawierającym
w sobie zasadę docento discimus według której również uczeń (bądź osoba
/ instytucja znajdująca się w relacji podrzędności) staje się nauczycielem.

Jak wspominałam powyżej ekumenizm może być rozpatrywany z
perspektywy egzystencjalnej, która w sposób przejrzysty postrzega
wolność, mówiąc czym ona jest. Poniżej zostaną zaprezentowane dwa
odmienne podejścia, mieszczące się w paradygmacie egzystencjalizmu, w

potrzeby życia; społeczno – politycznych, pozwalających na rozwój jednostek
ludzkich, społeczeństwa jako pewnej całości i ideologicznych. Dobro wspólne
jest przedstawiane tez jako interes społeczny, [w:] :] A. J. Karpiński, Świat nazwa-
ny. Słownik pojęć filozoficzno – socjologicznych, wyrazów obcych i wyrażeń powszechnie
stosowanych, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2017.

12 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1990, 1: AAS 82 (1990) 147;
L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 12 bis/1989, s. 21.

13 Ojciec Święty Franciszek, Encyklika Laudato Si’. W trosce o wspólny dom, Wy-
dawnictwo M, Kraków 2015, s. 129.
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oparciu o które, zostanie dokonana fragmentaryczna analiza rozumienia
ruchu ekumenicznego i wolności.

W ujęciu egzystencjalizmu pewien etap trwania musi dobiec końca,
aby można było stwierdzić jaka była jego istota/egzystencja oraz jakie
działania okazały się chybione i które elementy wymagają poprawy a
które nie. Na to właśnie zwrócił uwagę S. Kierkegaard, który twierdził, że
rozwój człowieka to nic innego jak jego „stawanie się”. Nie możemy
zatem jednostki ludzkiej wpisać w jakiś gotowy wzór. Jednostka zdając
sobie sprawę z tego, że jej czas ziemski jest ograniczony stara się nie tylko
jak najbardziej go wydłużyć za pomocą wielu dostępnych obecnie dzięki
zaawansowanej technologii i medycynie środków, ale również tworzy
religię, jako narzędzie służące przedłużeniu jej istnienia. Człowiek
próbując zbliżyć się do Boga, coraz bardziej siebie upadla. Dlatego też, S.
Kierkegaard wyróżnił religię „A” i religię „B”. Pierwsza „ukazuje się jako
dalsze tło egzystencji; ukazuje wieczność, która jednak przeraża
człowieka. Ale jest mu dostępna, nie wymaga zerwania z doczesnością”14.
Z kolei drugi rodzaj „wprowadza nieskończoność Boga w skończoność
życia człowieka. Taka religią jest chrześcijaństwo. Jej naturalnym
stosunkiem jest lęk i groza (…)”15. Odmienny pogląd na te sprawę
prezentuje francuski filozof J. P. Sartre. Jego egzystencjalizm bywa
nazywany ateistycznym w przeciwieństwie do tego, prezentowanego
powyżej przez S. Kierkegaarda. Jak wspomina A. J. Karpiński w swoim
opracowaniu dotyczącym tego konkretnego nurtu filozoficznego
stwierdza, że: „Sartre stworzył „teatr sytuacji”; jego dylematy
przedstawiają bohatera w konkretnych okolicznościach, w obliczu
których musi on dokonać wyboru (…) Każdy – twierdził on – powinien
szukać prawdy etycznej – wartości absolutnej w samotności, w niepokoju
płynącym z akceptacji swej niezbywalnej wolności i odpowiedzialności
za wybór swojego Ja. Niepokój ten rodzi się w nieprzekraczalnej sytuacji,
w której jednostka dokonująca wyboru sensu swego istnienia nie może
się oprzeć ani na wiedzy naukowej, ani na pooglądać innych ludzi”16.

Cytaty te ukazują nam, że wolność wiąże się nie tylko z
odpowiedzialnością, którą ponoszę za dokonanie wyborów, ale również
z niepewnością, która towarzyszy niemal każdej sytuacji wzrastania

14 A. J. Karpiński, Świat nazwany. Słownik pojęć filozoficzno – socjologicznych, wy-
razów obcych i wyrażeń powszechnie stosowanych, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły
Wyższej, Gdańsk 2017.

15 Tamże.
16 A. J. Karpiński, Świat nazwany… .
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człowieka w jego człowieczeńskości, w której muszę opowiedzieć się za
konkretną z dostępnych alternatyw. Zarówno S. Kierkegaard, jak i J. P.
Sartre wykazywali, że moje istnienie i trwanie na tym świecie ogranicza
trwanie i istnienie innych jednostek, a więc samo moje jestestwo
ogranicza jestestwo bliźniego. J. P. Sartre laicyzując poglądy głoszone
przez S. Kierkegaarda i usuwając Boga, twierdzi, że ludzkie istnienie to
pasmo nie tylko dokonywania nieustannych wyborów, ale również
zależności miedzy jednostkami. Jego zdaniem, każdy jest czymś
dłużnikiem.

4. Rola ruchu ekumenicznego w idei wolnościowej
Ideę wolnościową rozumiem bardzo szeroko i nie ograniczam jej do

konkretnego poziomu strukturalnego czy czasoprzestrzennego.
Ekumenizm zaczyna się moim zdaniem od wspomnianej wcześniej
edukacji ekumenicznej. Pozwala ona jednostkom nie tylko pozyskać
więcej wiedzy na temat innych ludów, wierzeń i tradycji17, ale przede
wszystkim uczy jak powinniśmy się zachować w danej sytuacji, a więc
daje wiązkę gotowych schematów zachowawczych aprobowanych przez
środowisko/ społeczeństwo odmienne od naszego. A więc możemy
uznać, że ekumenizm w tym przypadku to otwarcie się na odmienność,
jej tolerancja i akceptacja. Pozi0m ten, zdaniem autorki jest najważniejszy,
ponieważ na tym etapie kształtowana jest jednostka, jej świadomość i
sposób postrzegania otaczającej rzeczywistości. Drugi wymiar,
obejmujący swym zasięgiem całą wspólnotę wiernych jest wyrazem idei
dobra wspólnego, ponieważ świadome swych zasobów jednostki
społeczne potrafią określić jaki jest ich wspólny cel, w jaki sposób należy
do niego dążyć oraz jakie mogą być jego konsekwencje. Wspólnoty
wiedzą, co je ze sobą łączy, potrafią znaleźć wiele wspólnych elementów
na kanwie których można osadzić dialog. Podobnie jest w wymiarze
globalnym, choć oczywiście skala zjawiska jest znacznie większa, na tym
właśnie poziomie dostrzegamy pełnię ekumenizmu, która polega na
dialogu międzywyznaniowym. W wymiarach tych urzeczywistniają się

17 Tradycja (dziedzictwo kulturowe) to treści i dobra kulturowe przekazywa-
ne (nadawane i odbierane) w czasie i przestrzeni, podlegające społecznemu war-
tościowaniu, zazwyczaj uznawane za ważne i doniosłe zarówno dla teraźniejszo-
ści danej zbiorowości, jak i dla jej przyszłości; są to głównie takie elementy, jak
normy społeczne, wzorce działania, obyczaje, wierzenia, sposoby myślenia, wy-
twory materialne; za tradycję uznaje się także czasami sam proces transmisji
treści kulturowych; [w:] K. Olechnicki, P. Załęcki , Słownik socjologiczny, Wydaw-
nictwo Graffiti BC, Toruń 1997.
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inne oblicza wolności, zarówno jednostkowej jak i instytucjonalnej, choć
paradoksem wydaje się fakt, że kontekst ekumeniczny zakłada, że
stronami dialogu będą osoby wierzące w Chrystusa, co już na starcie
wyklucza połowę ludności kuli ziemskiej.

Dialog ekumeniczny zdaje się rozwijać wolność od, która ma wymiar
pozytywny, ponieważ uwalnia jednostki od ich umysłowych ograniczeń i
często nieprawdziwych implikacji i stereotypów, które zaciemniają obraz
doświadczanej rzeczywistości. Wolność tą można porównać do nabrania
głębokiego oddechu, który wyzwala. Zwiększenie świadomości pozwoli
również jednostce na dostrzeżenie wielu istotnych elementów, które
dotychczas mogły zostać pomijane, co znajdzie swoje przełożenie na
zwiększenie trafności podejmowanych decyzji.

5. Podsumowanie
Poruszane powyżej kwestie zostały przedstawione bardzo pobieżnie i

skrótowo ze względu na wymogi edytorskie. Nie mniej jednak, celem
autorki było zasygnalizowanie zagadnień istotnych, które sa często pomijane
i przede wszystkim skłonienie czytelników do refleksji, która zaowocować
może pełniejszym uczestnictwem w idei ekumenicznej. zadanie to nie jest
łatwe i będzie wymagało bardzo wiele samozaparcia ze strony uczestników,
zwłaszcza w dobie tak szybkiego tempa życia i zmian zachodzących w
społecznych strukturach. Za przesłanie płynące z powyższego wywodu
niech uchodzi poniższy fragment wypowiedzi biskupa Grzegorza Rysia,
który rozmawiał wraz Biskupem Marcinem Hintzem oraz biskupem Jerzym
Pańkowskim: „Kiedy jestem pytany o ekumenizm, odpowiadam, ze będzie
go tyle, ile zechce go ten, który jest większy. Większy w sensie ilościowym.
Bo im ktoś jest większy, im większe ma możliwości działania, tym większą
ponosi odpowiedzialność za budowanie doświadczenia jedności. (…)
Prawda jest taka, że na co dzień ważniejsze dla nas jest to, w jakiej jesteśmy
konfesji, niż to, że należymy do jednego Kościoła Chrystusowego. To
wymaga od nas wszystkich radykalnej zmiany myślenia”18.

Streszczenie:
Globalizacja, jako złożony proces, dotyczy nie tylko gospodarki i

sfery ekonomicznej, ale również społeczeństwa i religii. Poszczególne
rzeczywistości wpływają na siebie wzajemnie, wywołując szereg zmian w
swoich częściach składowych, co przekłada się na zmianę całej struktury.

18 M. Hintz, J. Pańkowski, G. Ryś, Na początku był Chrystus, Wydawnictwo
Znak, Kraków 2016, s. 29-30.
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Wielość elementów, bądź ich wzajemne zróżnicowanie, generują szereg
problemów związanych z komunikacją. Ich intensyfikacja zachodzi
szczególnie mocno w krajach, które w swoich strukturach przestrzennych
posiadają getta, bądź dzielnice przeznaczone tylko dla przedstawicieli
innych narodowości: Meksykanów, Afroamerykanów, Muzułmanów lub
grup wykluczonych ze społeczeństwa, np. biednych. Migracja ludności,
rodzi wiele problemów z komunikacja,w tym także na podłożu wyzna-
wanej wiary. Kwestie te próbuje rozwiązać ruch ekumeniczny i pedago-
gika pogranicza. Artykuł przedstawia jeden ze sposobów zwiększenia
efektywności ruchu ekumenicznego, jako bardzo ważnego aktora w
obecnej, ulegającej przemianom rzeczywistości.W pracy odnaleźć można-
zestawienia wydarzeń o charakterze społecznym, które w sposób bezpo-
średni lub pośredni oddziaływały na zmianę stanowiska zajmowanego
przez Kościół i papieża Franciszka. Zwrócono również uwagę na potrze-
bę uświadamiania ludzi, czym jest ekumenizm i dlaczego jest on dzisiej-
szemu światu tak bardzo potrzebny. Ponadto wprawny czytelnik do-
strzeże, wiele innych kwestii i problemów, o których nie wspomniano
wprost, a które mają ogromne znaczenie nie tylko dla Kościoła jako insty-
tucji, ale także, dla wierzącego laikatu.

Słowa kluczowe: ekumenizm, ruch ekumeniczny, papież Franci-
szek, konwertyzm, globalizacja

Summary:
Globalization, as a complex process, concerns not only the economy

and the economic sphere but also society and religion. Individual realities
influence each other, causing a number of changes in their constituent
parts, which translates into a change in the whole structure. Multiple
elements, or their mutual differentiation, generate a number of communi-
cation problems. Their intensification is especially pronounced in coun-
tries that have ghettos in their spatial structures, or districts designed
only for representatives of other nationalities: Mexicans, Afro-Americans,
Muslims, or groups excluded from society, such as the poor. Migration of
the population causes many problems with communication, including on
the basis of professed faith. These issues attempt to solve the ecumenical
movement and borderline pedagogy. The article presents one way to in-
crease the effectiveness of the ecumenical movement as a very important
actor in the current, transformed reality. In the work you can find a list of
events of a social character that directly or indirectly influenced the
change of position occupied by the Church and Pope Francis. Attention
has also been paid to the need to make people aware of what ecumenism
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is and why it is so needed in today's world. In addition, the competent
reader will see many other issues and issues that are not mentioned ex-
plicitly and which are of great importance not only to the Church as an
institution, but also to the believer of the laity.

Keywords: ecumenism, ecumenical movement, pope Francis, con-
vergence, globalization
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Marta Pietrycha

Bezstresowe wychowanie

Wstęp
O potrzebie wychowania mówią wszyscy, którzy troszczą się o do-

bro młodego człowieka oraz dobro całego społeczeństw. Jedyna rudność
polega na tym, iż realizuje się je w nowych warunkach. Wczesność uległa
licznym przemianom. Działania, które były obecnie skuteczne, dziś mówi
się o ich nieefektywności.

Obecnie istnieje wiele podejść do problemu wychowania młodego
człowieka, bowiem ,,od bardzo restrykcyjnego realizowanego w formie
nakazów i zakazów, aż po tak zwane wychowanie „bezstresowe”, w któ-
rym odrzuca się jakiekolwiek formy wymagań i nacisku1. Niestety po-
wyższe skrajne podejścia nie dają spodziewanych efektów. Rozwiązanie
tkwi bowiem w znalezieniu odpowiednich proporcji pomiędzy jednym a
drugim podejściem.

1. Pojęcie wychowania
Zdaniem Z. Mysłakowskiego wychowanie istnieje tak długo jak ist-

nieje cywilizacja, wychowanie dotyczy wszystkich ras ludzi zamieszkują-
cych różne szerokości geograficzne2. Pitagorejskie słowa -
,,therapeupaideian (Zatroszcz się o wychowanie!)”3. To więc najlepszy
dowód na to, iż ,,filozoficzne myślenie już w swoich antycznych począt-
kach nadawało szczególne znaczenie temu właśnie procesowi”4.

Według B. Suchodolskiego przez pojęcie wychowania rozumiemy
przygotowanie człowieka ,,do zadań, jakie powstają w wyniku rozwoju
współczesnej cywilizacji”5. Stąd też wychowaniem jest

1 A. Urbaniak, Komplementarność działań rodziny i społeczeństwa w wychowaniu,
,,Teologia i moralność”, 2012, t. 11, s. 35 - 45.

2 Z. Mysłakowski, Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, Warszawa
1964, s. 246.

3 M. Dudzikowa, M. Czerpaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia, procesy,
konteksty, t. I, Gdańsk 2007, s. 27.

4 Tamże.
5 M. Godlewski, S. Krawcewicz i in. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki,

Warszawa 1980, s. 18.
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,,przysposobieniem jednostki do życia”6. Wychowanie to sztuka. Jak
twierdzi G. Mialaret - to sztuka tworzenia odpowiednich warunków, to
sztuka posługiwania się technikami, to sterowanie jednostką ku założo-
nym celom. Tak rozumiane wychowanie oddziałuje na postać wycho-
wanka, służy jego rozwojowi wychowanka7.

Wychowaniem jest również systemem działań ,,zmierzających do
określonych rezultatów wychowawczych”8. Zdaniem Z. Wroczyńskiego
współczesne wychowanie realizowane jest w ciągle zmieniającej się cywi-
lizacji. Stąd też zadania wychowawcze mają postać bardziej złożoną, nie
ma stabilizacji życia kulturowego i społecznego.

W pedagogice wychowanie ujmuje się w wąskim i szerokim zna-
czeniu. Przez wychowanie w wąskim znaczeniu rozumiemy „świadome,
celowe i specyficzne pedagogiczne działanie osób z reguły występujących
w ich różnych zbiorach (rodzinnych, szkolnych, innych) dokonywane
głównie przez słowo (i inne postacie interakcji, zwłaszcza przez przykład
osobisty) zmierzający do osiągnięciu względnie trwałych skutków
(zmian) w rozwoju fizycznym, umysłowym, społecznym, kulturowym i
duchowym jednostki ludzkiej”9.

Z kolei w szerszym jego znaczeniu to ,,oddziaływanie całokształtu
specyficznych pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecz-
nych, grupowych, indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych
przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w
sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, kulturowej i duchowej”10.

Porównując dwa powyższe ujęcia wychowania warto zaznaczyć, iż
bodźce i działalność wychowawcza w szerszym znaczeniu ,,nie zostają
ograniczone do działań celowych i świadomych”11. Celowo zastąpiono
słowo działania słowem - bodźce. Wychowaniem nazywamy wszystko to
co wywołuje trwałe zmiany w sferze fizycznej, duchowej, umysłowej,
kulturowej, społecznej ale także w rozwoju osobowości danej jednostki12.
W znaczeniu szerszym wychowanie tożsame jest z procesem socjalizacji,
z kolei w węższym oznacza ,,celową interwencję w jej przebieg”13.

6 Tamże.
7 G. Mialaret, Wprowadzenie do pedagogiki, Warszawa 1968, s. 14.
8 R. Wroczyński, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Warszawa 1966, s. 9.
9 W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1996, s. 917.
10 Tamże, s. 918.
11 Tamże.
12 Tamże.
13 D. Kalisiewicz (red.), Nowa encyklopedia powszechna, t. IV, Warszawa 1997, s. 915.
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2. Style wychowania
W ujęciu klasycznym mówimy o czterech stylach wychowania, a więc:
1. Styl autokratyczny (surowy i życzliwy)
2. Styl liberalny (kochający i obojętny)
3. Styl demokratyczny
4. Styl niekonsekwentny14.
Pierwszy styl - styl autokratyczny charakterystyczny jest dla rodzin

patriarchalnych i konserwatywnych. Autorytet ten ma charakter formal-
ny, często określany autorytetem przemocy lub nadmiernego pedanty-
zmu. Relacje w omawianym stylu określone są poprzez dystans, kontakty
mają charakter formalny, pozbawione są uczuć, nie dba się o potrzeby
psychospołeczne dziecka, jego zainteresowania. Rodzice trzymają wła-
dzę, wydają zakazy i nakazy, są pozbawieni argumentacji. Od swoich
dzieci oczekują posłuszeństwa, podporządkowania się, zwłaszcza władzę
ojca. Rodzice nie są tolerancyjni, nie tolerują sprzeciwu dziecka, a prze-
jawy nieposłuszeństwa są surowo karane. Dziecko żyje w ciągłym napię-
ciu, jest zależne i uległe wobec rodziców. Konsekwencją narzucanego
autorytetu jest ,,brak internalizacji norm i wartości proponowanych przez
rodziców, stąd może pojawiać się także egocentryzm i egoizm w działa-
niu dziecka, które łamie niewygodne dla siebie zasady w sytuacjach bra-
ku kontroli zewnętrznej (rodzicielskiej)”15. Wychowanie w omawianym
stylu jest nieskuteczne, nie jest poparty racjonalną argumentacją oraz
emocjonalną więzią z rodzicem. Widoczne jest to głównie wśród adole-
scentów, u których występuje bunt. Styl ten nie jest jednorodny. Charak-
teryzuje go surowość - ścisły nadzór, ostre represje, nadmierne wymaga-
nia, formalizm, brak miłości. Jest stylem życzliwym określanym przez
racjonalne ograniczanie swobody, wymagania stawiane są konsekwent-
nie, dostosowane są one do możliwości rozwojowych dziecka16.

Drugi styl - styl liberalny oparty jest na całkowitej swobodzie
dziecka. Przypomina on wychowanie niekonsekwentne, ingeruje w
sprawy dziecka i jego postępowanie. Pozostawia on dziecko samemu
sobie, nie wtrąca się w jego sprawy. Takie podejście skutkuje
tolerowaniem zachowań antyspołecznych. Styl liberalny cechuje brak
kontroli i opieki ze strony rodziców. Są oni pobłażliwi i nadmiernie ulegli

14 B. Ostafińska-Molik, E. Wysocka, Style wychowania w rodzinie pochodzenia w
percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empi-
rycznej egzemplifikacji, ,,Przegląd Pedagogiczny”, 2014, nr 2, 216.

15 Tamże, s. 217.
16 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2005, s. 313.
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w stosunku do dziecka. Rodzice spełniają wszelkie jego zachcianki.
Zwykle to właśnie dziecko kieruje rodzicami, korzysta z ich nadmiernej
swobody i przywilejów. Efektem takiego wychowania jest
ukształtowanie zbyt wysokiego poczucia własnej wartości,
ukształtowanie postaw egoistycznych i egocentrycznych. Dziecko to nie
ma wewnętrznej dyscypliny, brak mu wytrwałości w działaniu, brak
odporności psychicznej. Zdaniem Łobockiego „dziecko zajmuje tu
najwyższą pozycję w rodzinie, zaś styl ten stwarza warunki do
swobodnej aktywności oraz spontaniczności dziecka, ale ukształtowane
przez rodzicielskie wychowanie cechy powodują, że z trudem
przystosowuje się do wymagań grupy rówieśniczej, gdyż nie posiada
zdolności do współpracy”17. Mimo istniejącego w rodzinie kanonu norm,
mówimy tutaj o zjawisku bezstresowego wychowywania potomstwa18.

Trzeci styl - styl demokratyczny w literaturze przedmiotu
uznawany jest za najkorzystniejszy pod kątem widzianych rezultatów
wychowania. Dziecko jest ,,autentycznym członkiem rodziny, bierze
aktywny udział w jej życiu, jest partnerem do dyskusji w rozwiązywaniu
i planowaniu codziennych spraw i życia rodziny”19. Ma określony zakres
obowiązków. Rodzice nie stosują kar, wyjaśniają zasady postępowania.
Motywują oni dziecko do prawidłowych zachowań, odwołują się do
uczuć i ambicji. Często zachęcają je dążąc przy tym do ukształtowania
silnych więzi rodzinnych, wzajemnego zaufania. M. Łobocki mówi tu o
nawiązaniu przez rodziców przyjacielskich kontaktów z dzieckiem, o
kształtowaniu samodzielności, o liczeniu się ze zdaniem innych. Rodzice
stawiają więc dziecku tylko takie wymagania, które są w pełni
dostosowane do jego możliwości20.

Ostatni czwarty styl - styl niekonsekwentny. Związany jest on z
niejednolitymi sposobami oceny oraz kontroli dziecka. Charakteryzuje go
zmienność oraz przypadkowość oddziaływania rodziców na dziecko.
Postępowanie dziecka oceniane jest w sposób skrajny. Rodzice nie reagują

17 B. Ostafińska-Molik, E. Wysocka, Style wychowania w rodzinie pochodzenia w
percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empi-
rycznej egzemplifikacji, ,,Przegląd Pedagogiczny”, 2014, nr 2, 217.

18 P. Ziółkowski, Pedagogizacja rodziców - potrzeby i uwarunkowania, Bydgoszcz
2016, s. 31.

19 B. Ostafińska-Molik, E. Wysocka, Style wychowania w rodzinie pochodzenia w
percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empi-
rycznej egzemplifikacji, ,,Przegląd Pedagogiczny”, 2014, nr 2, 218.

20 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2005, s. 312.
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najego zachowanie, stosują surowe kary21. Okazują swoje zainteresowanie
oraz czułość bądź są obojętni, wrodzy. Dziecko w rodzinie tej ma poczucie
krzywdy, uczy się zachowań instrumentalnych, a więc kieruje się własnym
interesem, staje się egoistyczne. Dziecko jest osamotnione, nie ma oparcia,
jest niepewne, lękliwe, często towarzyszy mu agresja22.Traci również
szacunek dla rodziców, którzy nie są jego autorytetem.

3. Rodzina - cele i zadania wychowania
Zdaniem Z. Zaborowskiego rodzina jest grupą wychowawczą, w

której ,,rodzice są połączeni określonymi stosunkami wzajemnymi i
relacjami z dziećmi, posiadający określone pozycje i role do realizacji
norm i wartości, które uznają”23. To rodzina odpowiedzialna jest za
wychowywanie młodego pokolenia. Rodzina to rodzice tworzący klimat i
atmosferę. A dom jest miejscem przekazywania uczuć, postaw.

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami w życiu dziecka.
To oni rozpoczynają proces wychowania24. Według J. Izdebskiej
wychowanie rodzicielskie powinniśmy traktować w sposób holistyczny
jako ,,zintegrowane działania i sytuacje nawzajem uzupełniające się,
dopełniające, krzyżujące się, pozostające ze sobą wyraźnie w relacjach
komplementarnych”25. Rodzina jest podstawową formą życia
społecznego. Zdaniem Cz. Czapów odpowiada ona za wychowanie
dziecka i jego rozwój. Urodzenie się w jej strukturze określa dziecku nie
tylko punkt startu lecz również jej podstawowe szanse26.

Kolejny pedagog - R. Wroczyński definiuje rodzinę pod kątem
naturalnego środowiska wychowawczego. Twierdzi, iż w rodzinie
,,dokonuje się podstawowy proces wychowania dziecka i wprowadzenia
go w krąg kontaktów społecznych”27.

21 B. Ostafińska-Molik, E. Wysocka, Style wychowania w rodzinie pochodzenia w
percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empi-
rycznej egzemplifikacji, ,,Przegląd Pedagogiczny”, 2014, nr 2, 218

22 M. Przetacznik - Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza. War-
szawa 2002, s. 445.

23 B. M. Kałdon, Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym,
,,Forum pedagogiczne KSW” 2011, nr 1, Warszawa, s. 232. .

24 J. M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk, Świat rodziny. Pespektywa inter-
dyscyplinarna wobec wyzwań i zagrożeń, Toruń 2013, s. 285 - 286.

25 E. J. Kryńska, J. Dąbrowska, A. Szarkowska, U. Wróblewska (red.), Patrio-
tyzm a wychowanie, Białystok 2009, s. 306.

26 Cz. Czapów, Rodzina a wychowanie, Warszawa 1968, s. 9.
27 R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1985, s. 161 - 162.
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Do głównych zadań rodziny należy wychowanie i rozwój dziecka.
Zgodnie ze słowami Soboru Watykańskim II rodzice „w najwyższym
stopniu są zobowiązani do wychowania potomstwa”28. Są więc uznani za
,,pierwszych i głównych wychowawców”29.

W literaturze przedmiotu mówi się o kilku podstawowych celach i
zadania wychowania. Pierwszym z nich to wszechstronne i harmonijne
wychowanie jednostki. W tym kontekście jednostka powinna być zdolna
do aktywnego udziału w życia społecznym, posiadać poczucie odpowie-
dzialności za losy ojczyzny. Kolejny punkt mówi o wyposażeniu nas w
wartości i umiejętności do pełnienia określonych ról w społeczeństwie.
Trzeci element to wyposażenie jednostki w wiedzę. Wiedza powinna być
pomocna w rozumienia i prawidłowym odbiorze rzeczywistości. Wy-
chowanie dotyczy także kształtowania naszych przekonań, postaw. Mó-
wi się o hierarchii wartości, rozwoju dodatkowych zainteresowań, talen-
tów, zamiłowań społecznych, moralnych, i wychowawczych. Dzięki wy-
chowaniu wdrażani jesteśmy do samowychowania, samokształcenia oraz
samorealizacji. To właśnie wychowaniu pokazuje nam aspiracje, istotę
dążeń, formułuje nasze cele życiowe30.

4. Bezstresowe wychowanie
Zdaniem H. Czerniawskiego mówimy o bezstresowym wychowa-

niu, kiedy rodzic pozostawia dziecku jak największą swobodę oraz nie
ogranicza jego aktywności. Ten rodzaj wychowywania określany jest
również - matką na żądanie. W tym przypadku dorosły stara się zaspoko-
ić wszelkie potrzeby i zachcianki dziecka, wszystko po to, by było ono w
pełni szczęśliwe31.

Prekursorem omawianego wyżej podejścia był amerykański pedia-
tra dr B. Spock. Jego książka pod tytułem „Baby and Child Care" (w Pol-
sce - „Dziecko") ukazała się w 1946 r. i szybko stała się bestsellerem. B.
Spock studiując psychoanalizę, próbował zrozumieć potrzeby dziecka
oraz dynamikę całej rodziny. Jego idee i przyjęte założenia wpłynęły na
pokolenia ówczesnych rodziców. Stali się oni bardziej elastyczni oraz

28 T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 1996, s. 145.
29 Tamże.
30 L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Je-

lenia Góra 2012, s. 16 - 17.
31 H. Czerniawski, Mały wielki terror, ,,Charaktery”, 2006, nr 10 (117) s. 27.



29

czuli, dzieci zaczęli traktować jak osoby. Nowe podejście zastąpiło wy-
chowanie oparte na dyscyplinie oraz zakazie rozpieszczania dzieci32.

Bezstresowe wychowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem w
USA, stosowane było w edukacji szwedzkiej. Z biegiem czasu zarzucono
mu pobłażliwość, zbyt dużą swobodę w wychowaniu, a co za tym idzie -
obojętność rodziców, brak czasu dla dziecka33.

Bezstresowe wychowanie dzieci jest dość popularnym tematem w
dzisiejszych czasach. Wychowywać bezstresowo to ,,nie narzucać
sposobu życia według ustalonej reguły, obserwować obrany przez
dziecko styl i pomagać mu w zdobywaniu wiedzy o otaczającym
świecie”34. Dziecko poznaje samego siebie, widzi własne możliwości
rozwoju. Rodzice umożliwiają mu samorealizację oraz świadome
kreowanie przyszłości. A głównym celem wychowania jest to, ,,by nie
zaszkodzić jednostce, którą się wychowuje”35.

Powstało wiele stereotypów i mitów o bezstresowym wychowaniu.
Dlatego też by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w sklepie, kościele i in-
nych miejscach publicznych należy jasno formułować granice. Zasady
oraz normy zachowania muszą mieć zrozumiały komunikat. Dziecko
powinno wiedzieć, co mu wolno, a czego nie. Wyrażane zakazy nie po-
winny rozpoczynać się od słowa - nie. Z drugiej jednak strony nadmiar
granic może zniechęcać dzieci. Zdaniem P. Ziółkowskiego ,,najważniejszy
mit o wychowaniu bezstresowym to ograniczenie do minimum stresu
dziecka”36. Według teorii B. Spocka ,,rodzice są dla swoich potomków
zbyt surowi i stawiają im wiele wymagań”37. Założenia powyższej teorii
są jednak błędne, bowiem stres towarzyszy człowiekowi przez całe życie.
Dzieci powinny wiedzieć, że świat niesie ze sobą wiele stresu i na co
dzień uczymy się z nim radzić. W wychowaniu potrzebują oni prostych
przekazów, instrukcji. Należy je otaczać miłością, dać poczucie bezpie-
czeństwa, pokazać, że są ważne i kochane38.

32 Tamże.
33 Tamże.
34 P. Ziółkowski, Pedagogizacja rodziców - potrzeby i uwarunkowania, Bydgoszcz

2016, s. 127.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 Tamże.
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5. Pozytywne i negatywne strony
P. Ziółkowski mówimy o pozytywnych i negatywnych zachowa-

niach wychowania bezstresowego. Do pozytywnych stron zalicza m.in.
 ,,brak nacisku i presji na dziecko,
 brak kar cielesnych,
 szacunek dla jego wolności,
 umożliwienie mu uczenia się samodzielności i liczenia na siebie,
 rozmowy rodzinne,
 jak największą eliminację stresu”39.
Z kolei lista negatywnych zachowań wychowania bezstresowego

jest dość obszerna. Autor mówi tutaj o ubogim stosunku uczuciowym, a
nawet o obojętności. Kontakt z dzieckiem nie sprawia rodzicom przyjem-
ności, jest trudny do opisania. Zdaniem rodziców dziecko nie potrzebuje
opieki bowiem nie wpływa ona na jego rozwój. Nie są oni zainteresowani
sprawami dziecka, trzymają dyscyplinę. Dziecko nie czuje się bezpieczne,
brak mu pewności, jest egocentrykiem. W rodzinie tej panuje chaos, nie
ma rozeznania co jest dobre, a co złe. Rodzice przestają być autorytetem,
nie ma silnych relacji dziecko - rodzic. Dziecko nie potrafi radzić sobie ze
stresem, nie ma motywacji do działania. Rodzice nie stosują zakazów i
kar, interweniują jedynie w wyjątkowych przypadkach, wszelkie za-
chcianki dziecka są w pełni zaspakajane40.

Swoboda, brak kar oraz konsekwencji czynu powoduje, iż dziecko
jest w ciągłym niepokoju oraz stresie. Dlatego też na co zwraca uwagę P.
Ziółkowski - ,,Zasady tworzą świat bezpieczny i spodziewany”41. Dziec-
ko dzięki regułom postępowania planuje swoje poczynania. W momencie
zniesienia zasady zabierane jest poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też
zdaniem autora ,,skutki bezstresowego wychowania widać wyraźnie po
paru latach od praktykowania tejże metody”42. Za późno jest jednak na
naprawę błędów wychowawczych. Rodzicom i dziecku pozostaje wów-
czas ponieść konsekwencje tego stylu wychowania.

Wyrastanie bez granic, zakazów, ograniczeń może rodzić wiele ne-
gatywnych skutków. Najwięcej występuje ich w sferze stosunków mię-
dzyludzkich. Mówimy wówczas o braku empatii, braku poczucia taktu, o
egocentryzmie, tyranizowaniu otoczenia, niepewności oraz dezorientacji.

39 Tamże, s. 128.
40 Tamże.
41 Tamże, s. 129.
42 Tamże.
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Z czasem większość rodziców uświadamia sobie problem, bywa to głów-
nie w momencie posłania dziecka do przedszkola. Bowiem to jakie zasa-
dy zaszczepi sobie w domu, ma ogromny wpływ na jego funkcjonowanie
w przedszkolu. Niemniej jednak zderzenie z przedszkolną rzeczywisto-
ścią jest dla dziecka trudne.

Dzieje się tak, gdyż w placówkach edukacyjnych „obowiązują prze-
cież określone zasady, a dziecko „wychowywane” bezstresowo do tej
pory nie miało okazji poznać żadnych norm”43. Gdy rodzice zmienią do-
tychczasowe metody wychowawcze i zdecydują się współpracować z
przedszkolem, maluch szybko zaakceptuje zasady panujące w placówce.

6. Zasady postępowania z dzieckiem
Zdaniem E. Zielińskiej „wielu młodych rodziców nie do końca ro-

zumie zasady bezstresowego wychowania i pozwala swoim dzieciom w
zasadzie na wszystko”44. Rodzice są dla dziecka kumplami, partnerami.
Jakiekolwiek złe zachowanie, nie powoduje reakcji, są obojętni. Swoje
stanowisko często tłumaczą tym, iż,, dziecko jest jeszcze małe i z wielu
rzeczy wyrośnie”45. Są przekonani, że dzięki takiemu wychowaniu wzro-
śnie u dzieci poczucie własnej wartości i będą radzić sobie w życiu.

E. Zielińska mówi o siedmiu zasadach postępowania z dzieckiem.
Zasady te to pewne wskazówki dla rodziców46.

Pierwsza zasada dotyczy wieku dziecka. Wiek ten nie może być
usprawiedliwieniem złego zachowania malucha. Dzieci uczą się właści-
wego zachowania nie przez to co usłyszą lecz przez doświadczenie. Stąd
też bez względu na wiek dorośli powinni stosować granice, pokazać
dziecku jakimi prawami rządzi się rzeczywistość.

Druga zasada mówi o spokojnej reakcji. Dzieci często próbują wy-
muszać na rodzicach różne rzeczy swoim płaczem i krzykiem. Dorośli z
kolei pragnąc zwrócić dziecku uwagę na niewłaściwe zachowanie, po-
winni mówić spokojnym głosem. Nie powinni krzyczeć, gdyż dziecko
będzie chciało je przekrzyczeć. Jedynie opanowanie pozwoli wytłuma-
czyć dziecku błędne zachowanie.

43 A. Dorozińska, Bezstresowe wychowanie a funkcjonowanie dziecka w przedszko-
lu, ,,Bliżej przedszkola”, 2011, nr 5, s. 44.

44 E. Zielińska, Tak się nie robi... - o bezstresowym wychowaniu, ,,Bliżej przedszko-
la”, 2013.

45 Tamże.
46 Tamże.
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Kolejna zasada dotyczy słownictwa. Rodzice zwracając uwagę
dziecku, powinni posługiwać się prostym słownictwem, zdania powinny
być krótkie. Takie komunikaty będą dla dziecka zrozumiałe.

Czwarta zasada dotyczy ustalenia granic. Od drugiego roku życia
dorosły powinien ustalać dziecku granice, których nie powinien
przekraczać. Według tej zasady dorosły nie powinien pytać dziecka czy
coś zrobisz, lecz stanowczo powiedzieć - masz to zrobić.

Kolejna zasada mówi o popełnionych błędach. I tak gdy rodzic
popełni błąd, powinien się do niego przyznać, nie powinien wstydzić się
przyznać rację dziecku. Dziecko nabierze przekonania, iż dorosły jest
sprawiedliwy.

Szósta zasada mówi o konsekwencji rodziców. Dorosły musi
pamiętać, by być konsekwentnym w swoim postępowaniu. Dotyczy to
głównie takich sytuacji jak:

 nakładania na dziecko kar (kary należy wykonywać, nie
odraczać),

 składania obietnic (zawsze dorosły powinien dotrzymywać
słowa).

Konsekwencja w postępowaniu rodzica daje dziecku pełne poczu-
cie bezpieczeństwa, przyczynia się również do budowania autorytetu.

Ostatnia zasada dotyczy dyscypliny. Dyscyplinę należy stosować
jedynie po to, by nauczyć dziecko odpowiedniego zachowania, nie po to,
by je ukarać. Gdy kara jest konieczna, najlepszym rozwiązaniem było by
wówczas wybranie kary przez dziecko47.

Z kolei K. Dąbrowski wyróżnił cztery podstawowe zasady wycho-
wania:

1) „wychowywać dziecko tak, aby jemu i z nim było dobrze
innym”48, mowa jest tu o odwzajemnionych uczuciach, czerpaniu
przyjemności z relacji, o wzajemnej życzliwości, koleżeństwie,

2) „wychowanie kandydatów na rodziców i małżonków zależy od
nauki wczesnych lat dzieciństwa”49, jeśli dziecko od małego przejawia
empatię, jest życzliwe do innych, chętnie udziela pomocy, współczuje
osobom pokrzywdzonym, pomaga chorym i niepełnosprawnym, to na
podstawie tychże cech może budować właściwe relacje w stosunkach
partnerskich, w przyszłych relacjach rodzic - dziecko,

47 E. Zielińska, Tak się nie robi... - o bezstresowym wychowaniu, ,,Bliżej przedszko-
la”, 2013.

48 B. Śliwerski, Pedagogika ogólna, Kraków 2013, s. 143.
49 Tamże, s. 144.
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3) „postępować trzeba tak, jak postępują ci, których się kocha i
szanuje”50zasada ta dotyczy wzorów osobowych dziecka, a więc
rodziców i wychowawców,

4) „rozwój dziecka wszechstronnie należy opierać na jego
zainteresowaniach i uzdolnieniach pozytywnych, które nie mają zaburzeń
psychicznych”51 z zasadą tą powinniśmy rozwijać wyższe uczucia.

Zdaniem P. Ziółkowskiego dziecko powinniśmy traktować tak, ,,jak
sami byśmy chcieli, aby nas traktowano - z godnością i należytym sza-
cunkiem”52. Należy określać wspólnie granice. Dziecko potrzebuje zasad.
Rodzic powinien być świadomy swoich zachowań, słów, czynów. Jak
twierdzi P. Ziółkowski - ,,nakazanie dziecku przymusowego spędzenia
około 15 minut w samotności i rozmyślania o swojej postawie jest lepsze
niż impulsywne karanie go”53.

Wnioski
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami w życiu dziecka.

To oni rozpoczynają proces wychowania. To jaki styl przyjmą rzutować
będzie na jego rozwój i zachowanie. Bezstresowe wychowanie wpisuje się
w liberalny styl wychowania - styl oparty na całkowitej swobodzie dziecka.
Przypomina on wychowanie niekonsekwentne. Styl liberalny cechuje brak
kontroli i opieki ze strony rodziców. Są oni pobłażliwi i nadmiernie ulegli
w stosunku do dziecka. Rodzice spełniają wszelkie jego zachcianki. Zwykle
to właśnie dziecko kieruje rodzicami, korzysta z ich nadmiernej swobody i
przywilejów. Efektem takiego wychowania jest ukształtowanie zbyt wyso-
kiego poczucia własnej wartości, ukształtowanie postaw egoistycznych i
egocentrycznych. Dziecko to nie ma wewnętrznej dyscypliny, brak mu
wytrwałości w działaniu, brak odporności psychicznej. Swoboda, brak kar
oraz konsekwencji czynu powoduje, iż dziecko jest w ciągłym niepokoju
oraz stresie.

Wszystkie dzieci powinny być traktowane z szacunkiem oraz godno-
ścią. Od najmłodszych lat dorośli powinny wpajać zasady odsiedziane za
rozwój samooceny oraz samokontroli, za budowanie prawidłowych relacji.
Przestrzeganie powyższych zasad daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Z
kolei zachwianie tej równowagi powoduje kłopoty wychowawcze.

50 Tamże.
51 Tamże, s. 145.
52 P. Ziółkowski, Pedagogizacja rodziców - potrzeby i uwarunkowania, Bydgoszcz

2016, s. 110.
53 Tamże.
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Streszczenie:
Coraz częściej w literaturze przedmiotu mówi się o wychowaniu

bezstresowym. Temat ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pe-
dagogów i rodziców. To rodzice są pierwszymi i najważniejszymi oso-
bami w życiu dziecka. To oni rozpoczynają proces wychowania i to jaki
styl przyjmą rzutować będzie na rozwój i zachowanie się dziecka. Zatem
czym jest wychowanie? Co rozumiemy pod pojęciem wychowania bez-
stresowego? Jakie ma wady i zalety?

Niniejszy artykuł porusza kwestie bezstresowego wychowania. De-
finiuje pojęcie wychowania. Omawia jego style. Charakteryzuje rodzinę.
Wyjaśnia termin bezstresowe wychowanie. Przedstawia jego pozytywne i
negatywne strony. Artykuł kończą zasad postępowania z dzieckiem.

Słowa kluczowe: wychowanie, wychowanie bezstresowe, rodzina,
dziecko

Summary:
Stress - freeupbringing
More and more often in the literature, the subject is said about

stress-free upbringing. This topic is very popular among pedagogues and
parents. Parents are the first and most important people in a child's life.
They start the upbringing process and what style they adopt will influ-
ence the child's development and behavior. So what is upbringing? What
do we mean by stress-free upbringing? What are the advantages and dis-
advantages?

This article addresses the issues of stress - free upbringing. Defines
the concept of upbringing. It discusses his styles. It characterizes the fami-
ly. It explains the term stress-free upbringing. It presents its positive and
negative sides. The article ends the rules of dealing with the child.

Keywords: upbringing, stress - free upbringing, family, child
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Urszula Potyczka

Rola buntu młodzieńczego w budowaniu autonomii nastolatków

Wstęp
Okres dorastania jest przejściem z dzieciństwa do dorosłości. Młody

człowiek dojrzewa we wszystkich dziedzinach życia, przede wszystkim zaś
w sferze fizycznej, osiągając pełną dojrzałość płciową i stając się zdolnym do
założenia rodziny i zrodzenia potomstwa, zmianie ulega jego sposób myśle-
nia, które ze stadium operacji konkretnych przechodzi do operacji formal-
nych1. Przemiany dotyczą także jego życia emocjonalnego, społecznego, czy
moralnego. W okresie adolescencji kształtuje się także światopogląd, jed-
nostka zmierza do określenia własnej tożsamości oraz osiągnięcia pełnej
niezależności by samodzielnie kierować własnym życiem.

Dzięki wspomnianym przemianom, które dokonują się w sposób
naturalny i w większości samoistny, młody człowiek, wykorzystując w
sposób właściwy nowe możliwości intelektualne i fizyczne, jest zdolny do
sprostania społecznym oczekiwaniom, zwanym w literaturze przedmiotu
zadaniami rozwojowymi. Ze względu na zmiany zachodzące w dojrze-
wającym oraz presję sprostania owym zadaniom, czas ten jest dla młode-
go człowieka trudny i ma istotny wpływ na jego zachowanie. Jednym z
przejawów takiego właśnie zachowania, które jest próbą poradzenia so-
bie z nową sytuacją, jest bunt.

Chociaż w potocznym rozumieniu bunt młodzieńczy ma znaczenie
pejoratywnie i rzeczywiście często wiąże się z licznymi nieakceptowa-
nymi społecznie zachowaniami, jest istotnym elementem na drodze do
osiągnięcia pełnej dojrzałości, a zwłaszcza zdobycia niezależności.

1 Cechy charakterystyczne dla myślenia formalnego to: myślenie nie jest ściśle
powiązane z doświadczeniem empirycznym, pojawia się zdolność rozumowania w
kategoriach teraźniejszości, przeszłości oraz przyszłości, umiejętność odnoszenia
abstrakcyjnych teorii i hipotez do rozwiązywania konkretnych zadań, zdolność do
rozumienia przyczynowości, umiejętność rozwiązywania problemów hipotetycz-
nych, umiejętność budowania logicznych argumentów, chociaż nie zawsze zgod-
nych z prawdą, pojawia się absolutyzm logiczny, tzn. młody człowiek uznaje, że
logiczny tok rozumowania musi doprowadzić do prawidłowych wniosków, nie
bierze natomiast pod uwagę faktu, że logiczny tok rozumowania może opierać się
na błędnych przesłankach. (A. Oleszkowicz, A. Senejko, Psychologia dorastania. Zmia-
ny rozwojowe w dobie globalizacji, Warszawa 2013, s. 100-101)
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1. Ogólna charakterystyka wieku dojrzewania
E. Erikson w swojej koncepcji rozwoju psychospołecznego człowie-

ka w sposób szczególny wyróżnia okres dorastania jako przełomowy,
podczas którego następuje przejście z dzieciństwa do dorosłości: „to co
dzieje się w tym stadium ma ogromne znaczenie dla osobowości czło-
wieka dorosłego”2. Zadaniem rozwojowym, przed którym staje dorasta-
jący, jest w jego koncepcji właściwe ukształtowanie poczucia tożsamości.
Kryzys tożsamości „odnosi się do konieczności uporania się z przejścio-
wym niepowodzeniem w kształtowaniu stabilnej tożsamości, czyli z po-
mieszaniem ról”3, czy jak szerzej o tym pisze N. Czerwińska: „Kryzys
tożsamości to moment w życiu, w którym odkrywane są niezgodności.
Nastolatek przeżywa szereg napięć, ponieważ zaczyna dostrzegać istnie-
nie niespójności w swoim „ja”, w swoich relacjach z bliskimi, a także we
wszelkiego rodzaju związkach społecznych, w których bierze udział.
Także jego własne ciało dostarcza mu takich napięć. Problem, przed któ-
rym staje, to dokonanie syntezy, indywidualnego zjednoczenia różnych
elementów w całość, spojrzenie z własnej perspektywy. Nastolatek musi
pogodzić różne części własnego ja – swoje idealne wyobrażenie o sobie z
tym, jak postrzegają go inni. Pogodzić różnorodne, często sprzeczne opi-
nie na swój temat; zrozumieć, że można być dobrym i złym zarazem. Mu-
si określić siebie na nowo, na wszystkich płaszczyznach dotychczasowe-
go życia, jak np. w relacjach z dorosłymi, rówieśnikami, na płaszczyźnie
emocjonalnej i poznawczej, ale też musi wkroczyć w nowe obszary np.
związane z identyfikacją seksualną, i tam odnaleźć swoje miejsce”4.

I chociaż każde stadium rozwojowe wiąże się z pewnym ryzykiem
wynikającym z konkretną, radykalną zmianą perspektywy, to jednak
„kryzys tożsamości może wydawać się szczególnie niebezpieczny, po-
nieważ cała przyszłość danej jednostki, a także następnego pokolenia
wydaje się od niego zależeć”5.

Specyfika okresu dorastania wynika z wielości i wieloaspektowości
zmian, dokonujących się w młodym człowieku. Obejmują one sferę funk-
cjonowania biologicznego, psychicznego oraz społecznego, efektem któ-

2 C. S. Hall, G, Lindzey, Teorie osobowości, przeł. J. Kowalczewska, Warszawa
1994, s. 91.

3 Tamże, s. 97.
4 N. Czerwińska, Kształtowanie jakości życia w okresie dorastania, [w:] Szanse

rozwoju w okresie dorastania, red. A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska,
Poznań 2002, s. 13.

5 C. S. Hall, G, jw. s. 97.
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rych jest właściwie ukształtowana osobowość, poczucie tożsamości oraz
gotowość i zdolność do pełnienia dorosłych ról społecznych. Tak zatem
„wiek dorastania śmiało można nazwać okresem krystalizowania się całej
osobowości. Dojrzewają procesy psychiczne, wyraźnie zarysowują się
zainteresowania i uzdolnienia, ustala się pogląd na świat, utrwalają cechy
charakteru. Z tego też powodu okresowi temu przypisuje się bardzo duże
znaczenie wychowawcze”6.

Rozwój człowieka jest czymś ciągłym od chwili poczęcia, aż do
momentu osiągnięcia przez jednostkę dojrzałości. Rozwój poszczegól-
nych właściwości fizycznych, psychicznych czy społecznych przebiega
wolno, w regularnym tempie, aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu.
Trudno zatem precyzyjnie wyznaczyć granice poszczególnych etapów
rozwoju człowieka, jednak „stosowanie pewnych terminów do określenia
faz rozwojowych zostało przyjęte w tym celu, ażeby podkreślić fakt, że
szczególny rodzaj wzrostu pojawia się w odpowiednim czasie”7. Należy
jednak zaznaczyć, że osiągnięcie konkretnej zmiany i przejście do kolej-
nego stadium, następuje pod wpływem najrozmaitszych czynników we-
wnętrznych i zewnętrznych. „Skoro granice, struktura, a nawet pojawie-
nie się stadiów, zależą od warunków społecznych i wychowawczych,
zrozumiałe staje się znaczenie rozbieżności między podziałami różnych
autorów, którzy opierają swe wnioski i charakterystyki psychicznego
rozwoju dziecka na obserwacjach dzieci pochodzących z różnych środo-
wisk i podlegających odmiennym wpływom kulturowym”8.

Określenie stadiów rozwoju człowieka jest również trudne z tego
względu, że „na obecnym etapie psychologii jako nauki (…) można uznać
mniej lub bardziej dokładnie ewolucję poszczególnych sfer (płaszczyzn,
funkcji) psychicznego życia człowieka i wyodrębnić kolejne stadia w
rozwoju percepcji, mowy czy myślenia, kontaktów społecznych norm i
ocen moralnych typowych dla poszczególnych etapów. Znacznie trud-
niejszym zadaniem jest natomiast dokonanie takich podziałów w odnie-
sieniu do całokształtu psychiki, do wszystkich dziedzin życia psychicz-
nego łącznie”9. A trzeba pamiętać, że „wszystkie funkcje, płaszczyzny i

6 T. Nowogrodzki, Psychologia rozwojowa, Warszawa 1962, s. 186.
7 E. B. Hurlock, Rozwój dziecka, przeł. B. Hornowski, B. Rosemann, Warszawa

1965, s. 49.
8 M. Przetacznikowa, Podstawy rozwoju psychicznego dziecka i młodzieży, War-

szawa 1978, s. 91.
9 Tamże, s. 91.
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dziedziny aktywności są ściśle powiązane, a osiągnięcia rozwojowe w
jednej dziedzinie oddziałują na pozostał sfery psychiczne”10.

Ustalenie granic wieku dorastania wydaje się trudniejsze niż pozo-
stałych okresów życia człowieka. Wynika to z różnic płciowych (dziew-
częta dojrzewają szybciej niż chłopcy) oraz różnic społeczno-kulturowych
(współcześnie obserwuje się przyśpieszenie okresu dorastania). Trudność
ta wiąże się również ze złożonością zmian dokonujących się na tym eta-
pie, które obejmują zarówno sferę biologiczną, psychiczną jak i społeczną.
Niemniej na potrzeby artykułu przyjęto granice okresu adolescencji za I.
Obuchowską. Według autorki okres adolescencji przypada na lata od 10.
do 20. r.ż.11, chociaż można zauważyć indywidualne różnice w długości
trwania tego okresu. Literatura przedmiotu dzieli ten okres na dwie fazy:
wiek dorastania oraz wiek młodzieńczy12 czy wczesną adolescencję oraz
późną adolescencję. Granica tego podziału przypada na 16. r.ż. i rozdziela
dwie istotne umiejętności, jakie zdobywa młody człowieka w okresie
adolescencji: zdolność dawania nowego życia, związaną ze zmianami w
sferze fizjologicznej i przypadającą na wczesną adolescencję oraz zdol-
ność samodzielnego kształtowania własnego życia, związaną z dojrze-
waniem w sferze psychologicznej (zmiany dotyczące procesów poznaw-
czych i emocjonalnych) i dokonującą się w fazie późnej adolescencji.13

Istotne umiejętności pojawiają się również w sferze socjologicznej (zdol-
ność podjęcia nowych ról społecznych oraz rozpoczęcie procesu dojrze-
wania społecznego) oraz duchowej (poszukiwanie nowych wartości, idei
i ideologii oraz kształtowanie się poczucia tożsamości)14. Sam wiek gra-
niczny, tj. 16. r.ż. uznawany jest za moment tzw. kryzysu tożsamości. W
praktyce zarówno czas jak i sposób przejścia z okresu dzieciństwa do
dorosłości jest bardzo indywidualny. Tak więc w okresie adolescencji
wyróżnić można dwa istotne obszary kształtowania się osobowości: „je-
den stanowiący fizjologiczne podłoże tego procesu – to dojrzewanie bio-
logiczne i związana z nim sprawa budzącego się popędu płciowego i
drugi dominujący – to dorastanie społeczne, stawanie się człowiekiem

10 Tamże, s. 92.
11 I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charaktery-

styka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa
2000, s. 163.

12 Podział i nazewnictwo zaproponowane w polskiej psychologii rozwoju.
R. Łapińska, M. Żebrowska, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warsza-
wa 1986, s. 383.

13 Por. I. Obuchowska, dz. cyt., s. 164-166.
14 D. Becelewska, Repetytorium z rozwoju człowieka, Jelenia Góra 2006, s. 199.
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dorosłym”15. Za I. Obuchowską możemy zatem przyjąć następującą defi-
nicję okresu dorastania: jest to „okres zmian w rozwoju psychicznym
zapoczątkowanym dojrzewaniem płciowym i przebiegającym w sposób
indywidualnie zróżnicowany pod wpływem czynników społecznych,
przy czym jego zakończeniem jest uzyskanie stanu rozwoju psychicznego
którego właściwością jest zdolność do pojęcia ról społecznych człowieka
dorosłego”16.

2. Zadania rozwojowe wieku dorastania
Rozwój człowieka polega na stopniowym zdobywaniu nowych i

doskonaleniu już osiągniętych zdolności czy właściwości. Dokonuje się to
dzięki pokonywaniu szeregu zadań rozwojowych, odpowiednich do da-
nego etapu rozwoju: „dorastanie można uznać za proces składający się z
szeregu zadań rozwojowych, które stają przed człowiekiem w określonej
kolejności i w określonym wieku, i z którymi dzieci, z pomocą opieku-
nów, muszą się zmierzyć”17. Zadania okresu adolescencji są nie tylko
liczne, ale bardzo szerokie, obejmują bowiem wszystkie dziedziny życia
młodego człowieka.

Ponieważ okres dorastania jest przejściem z dzieciństwa do doro-
słości, podstawowym zadaniem tego stadium rozwojowego będzie zatem
właściwe przygotowanie do podjęcia nowych, dorosłych ról społecznych.
Już z samej definicji okresu adolescencji wynikają dwa główne zadania,
przed jakimi staje młody człowiek, do których należą: dawanie nowego
życia (związane z rozwojem biologicznym) oraz samodzielne kształto-
wanie własnego życia (powiązane z rozwojem psychospołecznym). Od
młodego człowieka oczekuje się, że jego zachowania oraz podejmowane
decyzje, będą coraz bardziej racjonalne i odpowiedzialne. Warunkiem
sprostania owym wymaganiom jest jasność w ich formułowaniu oraz
stworzenie odpowiednich warunków, w których dorastający będą mogli
je realizować. Wówczas nie będą one wzmagać w młodym człowieku
poczucia zagubienia.

Taką uszczegółowioną listę oczekiwań podaje R. Havighurst. We-
dług jego teorii zadań rozwojowych, przed dojrzewającym stoją następu-
jące oczekiwania: „1) osiąganie nowych, dojrzalszych relacji z rówieśni-
kami obu płci, 2) osiąganie męskiej i kobiecej roli społecznej, 3) akcepto-

15 T. Nowogrodzki, dz. cyt., s. 169.
16 I. Obuchowska, Psychologiczne aspekty dojrzewania [w:] Dojrzewanie, red. A.

Jaczewski, B. Woynarowski, Warszawa 1982, s. 134.
17 H. R. Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2005, s. 106.
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wanie swojego wyglądu i efektywne korzystanie ze swojego ciała, 4)
osiąganie emocjonalnej niezależności od rodziców i innych dorosłych, 5)
przygotowanie się do życia w rodzinie i małżeństwie, 6) przygotowywa-
nie się do zawodu, 7) nabywanie zbioru wartości i systemu etycznego, 8)
pożądanie i osiąganie społecznie odpowiedzialnego zachowania”18. Na
ogół młody człowiek w okresie dorastania jest w stanie wypełnić wszyst-
kie zadania. Jednak realizacja niektórych z nich może się przedłużyć tak-
że na okres wczesnej dorosłości. Jak pisze L. Bakiera „zdolność nastolatka
do podjęcia powyższych zadań i ich realizacji jest wyrazem prawidłowe-
go odczytania oczekiwań społecznych i umiejętności asymilacji w społe-
czeństwie dorosłych. Istotnym czynnikiem różnicującym stopień ich wy-
pełniania jest charakter interakcji z wychowawcami. Brak wsparcia doro-
słych opiekunów, czyli brak odpowiednich warunków do podejmowania
aktywności umożliwiającej zdobycie ważnych rozwojowo doświadczeń,
prowadzi do eskalacji problemów tego okresu”19.

Dorastający boryka się zatem nie tylko z, często niezrozumiałymi,
zmianami dokonującymi się w jego ciele, życiu emocjonalnym czy inte-
lektualnym, ale staje przed licznymi oczekiwaniami. Zaczyna inaczej po-
strzegać rzeczywistość, odczuwać inne potrzeby, co może powodować
brak zgody na aktualny stan rzeczy i chęć zmiany, co ostatecznie, jeżeli
nie spotka się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony dorosłych, prowa-
dzi do buntu.

3. Bunt młodzieńczy – wyjaśnienie terminologii
Okres adolescencji jest czasem, kiedy młody człowiek w wyniku

przemian rozwojowych w sferze intelektualnej, emocjonalnej czy biolo-
gicznej, ma możliwość nowego spojrzenia na otaczający go świat i relacje,
w które jest uwikłany (do tej pory w większości oparte na zależności).
Ponadto staje przed nowymi zadaniami rozwojowymi, wśród których na
pierwszy plan wysuwa się budowanie własnej tożsamości oraz odrębno-
ści i niezależności. A. Oleszkowicz problem buntu ujmuje w następujący
sposób: w okresie adolescencji „młody człowiek staje przed egzystencjal-
nym problemem ukształtowania własnej tożsamości, poszukuje nowych
znaczeń swojej odrębności i indywidualności. Pomaga mu to w tym
uświadomienie sobie swojej równości z dotychczasowymi autorytetami

18 O. Głuchowska-Bogacka, Poziom realizacji zadań rozwojowych w okresie wcze-
snej adolescencji (13-17 rok życia), [w:] Szanse rozwoju w okresie dorastania, red. A.
Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska, Poznań 2002, s. 28.

19 L. Bakiera, Czy dorastanie musi być trudne?, Warszawa 2009, s. 23.
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(…), czyli ludźmi dorosłymi. Ten psychologiczny fakt, będący źródłem i
siłą napędowa buntu, jest skutkiem wcześniejszego odkrycia w sobie no-
wych możliwości fizycznych, biologicznych, intelektualnych przeżycio-
wych itp., które w znacznym stopniu osłabiają dotychczasowe zależności
społeczne i relacje podporządkowania”20. Jednym z zadań, jakie stają
przed dorastającym, jest budowanie własnego światopoglądu, który w
okresie adolescencji jest niestabilny i ulega ciągłym przemianom. Szcze-
gólną cechą światopoglądu dorastającego jest idealizm młodzieńczy, któ-
ry, zwłaszcza w swojej pierwszej fazie21, po zderzeniu z rzeczywistością,
prowadzi do rozczarowania, a ostatecznie do buntu: „dla pierwszej fazy
okresu dorastania charakterystyczny jest idealizm antycypacyjny, polega-
jący na optymistycznej wizji przyszłości, połączonej wiarą w realizację
własnych pragnień i marzeń. Zderzenie młodzieńczych ideałów z rze-
czywistością prowadzi do rozczarowań, których następstwem może być
bunt młodzieży”22. Powyższe analizy pozwalają wysnuć wniosek, że bunt
młodzieńczy jest ściśle powiązany z naturalnymi zmianami dokonujący-
mi się w różnych sferach życia dojrzewającej jednostki oraz z wymaga-
niami i zadaniami, jakie w tym okresie stawia się przed adolescentem.

Interesującą, z punktu widzenia podejmowanego w artykule pro-
blemu, jest autorska definicja buntu młodzieńczego, zaprezentowana
przez A. Oleszkowicz. W jej koncepcji bunt rozumiany jest jako: „do-
świadczana w jednostkowym przeżyciu wyraźna potrzeba i chęć sprze-
ciwiania się i wycofania dalszej zgody na te wszystkie fizyczne, społeczne
i psychologiczne stany rzeczy, które jednostka subiektywnie spostrzega
jako ograniczające, zagrażające lub niezgodne z jej idealistycznymi ocze-
kiwaniami i wyobrażeniami”23. Nowością tak sformułowanej definicji jest
podkreślenie w niej roli potrzeby i chęci. Dzięki temu bunt jawi się nie
tylko jako zjawisko uświadomione, ale także wynikające z realnej potrze-

20 A. Oleszkowicz, Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki, Warszawa
2006, s. 59.

21 Można wyróżnić trzy następujące po sobie fazy młodzieńczego idealizmu.
Pierwszy, antycypacyjny, polega na idealnej wizji przyszłości. W wyniku zde-
rzenia z rzeczywistością w jego miejsce pojawia się idealizm kompensacyjny,
przejawiający się w krytykowaniu innych, czy przejawianiu postaw nihilizmu i
cynizmu. Ostatnia faza to idealizm normatywny, czy inaczej praktyczny, kiedy
jednostka jest zdolna odróżnić, które ideały są możliwe do zrealizowania, a które
nie. Por. M. Kielar-Turska, Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, [w:] Psychologia.
Podręcznik akademicki, t. 1, red. J. Strelau, Gdańsk 2007, s. 315.

22 M. Kielar-Turska, dz. cyt., s. 315.
23 A. Oleszkowicz, dz. cyt., s. 60.
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by rozwojowej. Jak piesze sama autorka: „W proponowanej zaś własnej
koncepcji buntu młodzieńczego zjawisko to nie tyle kojarzone jest z ze-
wnętrzną aktywnością jednostki, co z odczuwaną przez nią potrzebą
(wręcz koniecznością rozwojową) przeciwstawiania się nieakceptowa-
nym naciskom”24.

Ze względu na różne, często nieakceptowane społecznie, sposoby
wyrażenia sprzeciwu, bunt odbierany jest jako zjawisko negatywne. Jed-
nak istota buntu młodzieńczego odwołuje się do dwóch zasad: destrukcji
i afirmacji: „pierwsza z nich związana jest z wewnętrznym przeżyciem
sprzeciwu i chęcią obalenia (złamania) istniejących relacji, norm i oczeki-
wań, druga zaś obejmuje potrzebę lub chęć wprowadzenia własnych
rozwiązań czy pomysłów na życie”25. W takim rozumieniu buntu mło-
dzieńczego nie należy pojmować jako bezmyślnego negowania i odrzu-
cania wszystkiego, lecz jako głębokie i silne przeżycie emocjonalne, które
pobudza do działania, wówczas, gdy jednostka nie jest w stanie dłużej
znieść obecnego stanu rzeczy. Bunt młodzieńczy dotyka zatem spraw
ważnych dla dalszego funkcjonowania jednostki. Ponadto tak wyrażony
sprzeciw nie jest jedynie próbą zniesienia istniejących norm, zasad czy
zależnością, ale także wprowadzeniu w ich miejsce czegoś zupełnie no-
wego, w zamyśle jednostki lepszego, choć czasami nie od razu dokładnie
sprecyzowanego.

Bunt młodzieńczy składa się z dwóch komponentów: emocjonalno-
poznawczego oraz behawioralnego. Na ich podstawie można wyróżnić
dwie jego formy: wewnętrzną oraz zewnętrzną. Bunt wewnętrzny jest
tłumiony przez jednostkę, która nie ujawnia swojego sprzeciwu na ze-
wnątrz. Jak pisze A. Oleszkowicz „może to wynikać z obawy przed karą,
z przekonania o niemożności wprowadzenie pożądanych zmian, z wła-
snej bezsilności, poczucia winy lub z poczucia bezsensowności własnego
buntu. Jedyną zewnętrzną oznaką buntu może być wówczas odreagowa-
nie emocji w formach niespecyficznych, które z buntem nie muszą się
kojarzyć, i tym samym nie stanowią dla otoczenia wyraźnego sygnału o
rzeczywistych przeżyciach młodego człowieka”26. Fakt, że bunt taki nie
znajduje swojego ujścia na zewnątrz, nie oznacza, że młody człowiek nie
boryka się z własnym sprzeciwem i brakiem zgody oraz potrzebą zmiany
istniejącego stanu rzeczy. Tłumienie w sobie buntu wiąże się z przeży-

24 Tamże, s. 61.
25 Tamże, s. 62.
26 Tamże, s. 65.
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waniem wielu silnych emocji, takich jak: gniew, złość, zdenerwowanie,
nienawiść, lęk czy poczucie bezradności.

Odmiennie wygląda sprawa buntu zewnętrznego, w którym jed-
nostka wyraża swój sprzeciw wprost, choć na różne sposoby: „sprzeciw i
brak dalszej zgody może być wyrażony w sposób aktywny lub deklara-
tywny. W aktywnym sprzeciwie jednostka zdecydowanie przeciwstawia
się autorytetom, łamie reguły funkcjonowania, podważa dotychczasowe
relacje i nie zgadza się na dalsze utrzymanie status quo. Młody człowiek
nie spełnia wówczas oczekiwań i żądań formułowanych przez otoczenie
(…)”27. Jeszcze inną formą wyrazu aktywnego buntu zewnętrznego jest
kreowanie własnego stylu życia. W ramach buntu deklaratywnego jed-
nostka nie podejmuje innych aktywności oprócz jawnego, głośnego, cza-
sem gwałtownego wyrażania swojego sprzeciwu, czy to werbalnie, czy to
za pomocą gestów.

Najogólniej stwierdzić można, że przyczyną buntu są spostrzegane
i odczuwane przez młodego człowieka ograniczenia, zagrożenia czy roz-
bieżności między jego idealnym wyobrażeniem a rzeczywistością. Roz-
ważając kwestię bardziej szczegółowo, można, za A. Oleszkowicz28, wy-
różnić kilka kategorii przedmiotu buntu młodzieńczego. Pierwszą kate-
gorię stanowią ludzie, wśród których wyróżnieni zostali rodzice, nauczy-
ciele oraz w dalszej kolejności inni ludzie. W przypadku relacji z rodzi-
cami w sposób szczególny wzmagają bunt dorastających: zbyt duże wy-
magania, przesadna ingerencja w ich życie prywatne, zbyt mało swobo-
dy, próby decydowanie za dorastającego, brak akceptacji i zrozumienia
czy nierówne traktowanie w porównaniu do rodzeństwa. Przeciw na-
uczycielom młodzież buntuje się z kolei z powodu: niesprawiedliwości
przy ocenianiu i traktowaniu uczniów, nudnych lekcji, braku zrozumie-
nia i pomocy, złego traktowania uczniów czy obłudy. Wśród innych lu-
dzi, którzy budzą sprzeciw wskazywani są ci, którzy źle mówią o mło-
dzieży, faszyści, ludzie narzucający własne zdanie, niedbający o własną
godność oraz młodzież, która postępuje bezmyślnie. Drugą kategorią jest
rzeczywistość społeczna, wśród której należy wyróżnić: stosunki między-
ludzkie (niesprawiedliwość, brak tolerancji, niekompetencje, bezczelność,
arogancja itp.), ogólnie pojmowane zło tego świata (wojny, zakłamanie
mass mediów, terroryzm, wandalizm, ucieczka od Boga itp.), niektóre
normy i tradycje. Kolejne kategorie to państwo, w tym głównie polityka i

27 Tamże, s. 63.
28 Kategorie wyróżnione na podstawie własnych badań ankietowych A.

Oleszkowicz. Por. A. Oleszkowicz, dz. cyt., s.69-70.
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sposób rządzenia; religia, a ściślej jej zewnętrzne przejawy: Kościół, księ-
ża, zakazy kościelne, doktryny i niedomówienia religijne; los człowieka:
cierpienie, pustka, bezsensowna śmierć, absurdy życia, własne ograni-
czenia i bezradność oraz warunki życia, czyli bezrobocie, materialne wa-
runki życia czy zagrożenie środowiska naturalnego.

4. Znaczenie okresu buntu młodzieńczego dla adolescentów
Okres adolescencji jest przejściem z dzieciństwa do dorosłości. Jed-

nostka przeżywa wewnętrzną sprzeczność: „dorastający przestaje być
dzieckiem, ale jeszcze nie jest dorosłym. Jego potrzeby stają się coraz bar-
dziej podobne do potrzeb osób dorosłych, natomiast możliwości ich za-
spokajania są ograniczone. Od młodzieży oczekuje się zachowań już nie-
dziecięcych, ale jednocześnie hamuje się próby podejmowania przez na-
stolatków działań w pełni samodzielnych”29. Wszystko to prowadzi do
wielu wewnętrznych trudności, wewnętrznego sprzeciwu i ostatecznie
buntu, który jest wyrazem walki o własną niezależności i samodzielność:
„Przechodzenie od zależności do autonomii, od niezaradności do samo-
dzielności powoduje destabilizację charakterystyczną dla tego okresu,
która czyni nastolatka szczególnie wrażliwym na oddziaływania wycho-
wawcze. Zdolność rodziców do ograniczenia wpływów, oznaczająca na
przykład przyznanie dorastającym prawa do własnych poglądów i ocen
moralnych oraz swobodnego ich artykułowania, jest niewątpliwie jed-
nym z istotnych plusów tego okresu. Brak takich umiejętności u osób
dorosłych skutkuje ostrą walką o autonomię”30. Należy jednak zaznaczyć,
że równie niekorzystne, jak zbytnia kontrola i dominacja zakazów i naka-
zów, jest pozostawienie dorastającym całkowitej swobody, które może
zostać odczytane jako brak zainteresowania. Chcąc zatroszczyć się o wła-
sną niezależność i swobodę, czy pokazać swoją potrzebę bycia ważnym i
zauważonym, dorastającemu czasami nie pozostaje nic innego jak bunt.

Co więcej, przejawiany przez młodzież bunt jest wyrazem osiągnię-
cia przez nią pewnego stopnia samoświadomości i rozwoju. A. Oleszko-
wicz stwierdza: „bunt młodzieńczy jest efektem osiągnięcia przez jed-
nostkę świadomości własnego prawa do…”31. Podkreśla dalej rolę buntu w
kształtowaniu się poczucia tożsamości dorastającego: „bunt młodzieńczy
spełnia ważna rolę, konstruktywną rolę w mechanizmie kształtowania się

29 L. Bakiera, dz. cyt., s. 14.
30 Tamże, s. 14.
31 A. Oleszkowicz, dz. cyt., s. 72.
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tożsamości jednostki”32. Bunt pomaga jednostce odkryć kim jest, określić
jej miejsce i rolę w świecie oraz uformować spójny światopogląd. Naj-
ważniejszą jednak jego funkcją jest pomoc dorastającemu w budowaniu
własnej niezależności i autonomii. O roli buntu w okresie adolescencji w
następujący sposób pisze E.B. Hurlock: „(…) opozycja, negacja, upór i
ogólne przeciwstawianie się autorytetowi dorosłych są oznaką możliwo-
ści przyszłego dobrego społecznego przystosowania. Chociaż są to nie-
właściwe formy zachowania się, to jednak wskazują na żywotność, zdol-
ność motywacji i zaczątki selektywnej wrażliwości na skomplikowaną
sytuację społeczną”33.

Tak jak różnie przebiega proces dojrzewania u poszczególnych jed-
nostek, tak różnie może wyglądać intensywność, czas trwania czy sposób
buntu młodzieńczego u konkretnego adolescenta. Różnice te uzależnione
są od wielu czynników. Od społeczno-kulturowych począwszy, poprzez
indywidualne doświadczenia i sytuacje życiowe, na osobowościowych
skończywszy. Niewątpliwie jednak, chociaż czas młodzieńczego buntu
jest trudny zarówno dla samych dorastających, jak i ich opiekunów, jest
to okres bardzo ważny dla rozwoju ich osobowości, określenia własnej
tożsamości, budowania światopoglądu, czy wreszcie zdobycia autonomii.
Wszystkie te elementy są podstawą sprostania społecznym oczekiwa-
niom i zadaniom w okresie dorosłości oraz właściwej realizacji nowych
ról społecznych.

Zakończenie
Bunt młodzieńczy jest naturalnym zjawiskiem okresu dorastania.

Jest przejawem jego prawidłowego przebiegu oraz warunkiem osiągnię-
cia pełnej dojrzałości. Istnieje jednak bardzo wiele form jego wyrazu i nie
każda z nich musi wiązać się z intensywnymi i antyspołecznymi zacho-
waniami. Niemniej sprzeciw wobec istniejących zasad, warunków, czy
relacji, jest podstawą osiągnięcia pełnej niezależności i autonomii, a na-
wet prawidłowego rozwoju osobowości młodego człowieka.

Bunt młodzieńczy jest wyrazem dwóch elementów, naturalnych dla
tego okresu życia człowieka. Z jednej strony są to dokonujące się w tym cza-
sie zmiany, w różnych sferach życia, dzięki którym młody człowiek jest w
stanie inaczej spojrzeć na świat, odmiennie zinterpretować dostrzegane w
nim zjawiska czy zależności i wreszcie zareagować w nowy, dostosowany
do nowych możliwości rozwojowych, sposób. Drugim elementem są zada-

32 Tamże, s. 72.
33 E.B. Hurlock, dz. cyt., s. 149.
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nia rozwojowe, którym dorastający musi sprostać. W tym zakresie bunt jawi
się często dla młodego człowieka jako jedyne rozwiązanie w walce o własną
niezależność, możliwość samodzielnego decydowania, czy budowania wła-
snego światopoglądu, a ostatecznie wzięcia pełnej odpowiedzialności za
kształtowanie własnego życia. Trzeba zaznaczyć, że buntu młodzieńczego
nie należy pojmować jedynie jako chęć odrzucenia czy zniesienia obowiązu-
jącego stanu rzeczy, ale także jako potrzebę wniesienia czegoś nowego, ory-
ginalnego i, przynajmniej w zamyśle, lepszego.

Streszczenie:
Adolescencja jest czasem szeregu przemian w życiu młodego czło-

wieka nie tylko w sferze fizycznej, ale także poznawczej, emocjonalnej,
społecznej czy moralnej. Dojrzewający, wykorzystując owe zachodzące w
jego ciele i umyśle zmiany, musi sprostać licznym zadaniom rozwojo-
wym, wśród których na pierwszy plan wysuwa się określenie własnej
tożsamości, ukształtowanie spójnego światopoglądu oraz osiągnięcie
pełnej autonomii, tak by przejąć odpowiedzialność za własne życie i móc
samodzielnie nim kierować. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tą
nową sytuacją i tak licznymi wymaganiami, jest bunt młodzieńczy.

Po ogólnym scharakteryzowaniu okresu dorastania i omówieniu
najważniejszych zadań rozwojowych jakim musi sprostać dojrzewający,
zdefiniowano samo pojęcie buntu młodzieńczego. Zwrócono uwagę na
jego istotne elementy, przedmiot oraz rodzaje, podkreślając przy tym, że
nie zawsze bunt musi oznaczać zjawisko negatywne. Na koniec zwróco-
no uwagę na rolę buntu młodzieńczego w kształtowaniu osobowości
młodego człowieka oraz zdobywaniu przez niego pełnej niezależności.

Słowa klucze: adolescencja, autonomia, bunt młodzieńczy.

Summary:
Role of teenage rebellion in the development of the autonomy of adolescents
Adolescence is the time when a number of changes occur in the life

of a young person, not only in the physical context, but in cognitive, emo-
tional, social, and moral ones as well. A young person, by adopting to
and taking advantage of changes in his or her mind and body, has to face
numerous development-related challenges, most important of which are
specifying his or her own identity, shaping a coherent worldview, and
reaching full autonomy in order to be able to assume full responsibility
for his or her life and take control over it to the greatest extent possible.
One of methods of dealing with such an unusual situation and numerous
requirements is the so-called teenage rebellion. After a general characteri-
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zation of the adolescence period and the specification of key developmen-
tal challenges a teenage person has to face, the notion of teenage rebellion
is going to be provided. The focus is going to be put on its various ele-
ments, subjects, and types, showing that rebellion does not always need
to be negative in character. At the end, the reader is going to be familia-
rized with the role of teenage rebellion in shaping the personality of a
young person and allowing him or her to become a fully autonomous
part of the society.

Keywords: adolescence, autonomy, teenage rebellion.
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Aleksandra Sobczyk-Kubiak

Wolność słowa, wolność myślenia – praca z przekonaniami
jako element rozwoju osobistego i terapii

Wstęp
Wolność słowa jest zagwarantowana przez konstytucję, jest symbo-

lem wolnego, nowoczesnego, demokratycznego społeczeństwa. Słowa,
jako symbole i odzwierciedlenie rzeczywistości, mają jednak znaczenie
nie tylko w tworzeniu komunikacji czy przekazach społeczno – politycz-
nych w rzeczywistości prywatnej i publicznej. Mają również wielką moc
dla umysłu, ponieważ niosą ze sobą ładunek informacyjny i emocjonalny.
Odpowiednio dobrane wpływają na życie i kształtują percepcję, mogą się
stać inspiracją czy najlepszym motywatorem – lub – narzędziem „podci-
nającym skrzydła” i zniechęcającym1. Stanowią filtr, przez który postrze-
gana jest rzeczywistość. Słowa, poprzez skomplikowany mechanizm na-
tury fizjologicznej, wywołują konkretne reakcje emocjonalne i reakcje
somatyczne. Opowieści mogą wywołać wzruszenie (łzy), lęk (przyspie-
szone bicie serca, wyrzut adrenaliny, spocone dłonie), a także radość
(wyrzut endorfin, poczucie szczęścia). Słowa wykorzystywane są nie tyl-
ko w komunikacji interpersonalnej, ale także w procesach myślowych
oraz w dialogu wewnętrznym. Wpływ semantyki na zachowanie jako
pierwszy opisał Alfred Korzybski, badał semantykę ogólną tzw. general
semantics, stając się inspiracja dla największych teoretyków i praktyków
terapii poznawczo-behawioralnej, Alberta Ellisa i Maxie C. Maultsby (za:
Wirga, 1992)2. Interwencja poznawczo-behawioralna okazała się bardzo
efektywna u chorych na nowotwory a także na chorobę niedokrwienną
mięśnia sercowego3 oraz depresję (Black, 1998; Spiegel 1981, 1983, 1981
za: Setman, 2014)4.

Droga od przekonań do emocji i reakcji fizjologicznych
Aby zilustrować wpływ myśli na konkretne fizjologiczne reakcje, w

literaturze przedstawiana jest następująca historia, tzw. „historyjka z

1 M. Wirga., M. DeBernardi., The ABC of cognition, emotion and action, Arc-
hives of Psychiatry and Psychotherapy 4, 2002

2 M. Wirga., Zwyciężyć chorobę, Poznań 1992
3 T. Sosnowski., Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa, Warszawa 2002
4 A. Setman, Program Simontona, www.setman.pl dostęp 15.05.2018
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włamywaczem”: „Wyobraź sobie, że samotnie śpiąc w nocy w swoim
domu, nagle przebudził cię hałas w przedpokoju. Wstrząsnąłeś się na
jego dźwięk i pierwszą myślą było: „To jest włamywacz". Większość na-
szych pacjentów wie, co mogliby dalej sobie pomyśleć: „Włamywacz mo-
że mnie pobić!", „Może mnie ograbić i zniszczyć mój dom”, „Oh! On mo-
że mnie zabić", i bez trudności wyobrażają sobie w takiej sytuacji odczu-
wanie silnego lęku. „Wyobraź sobie dalej, że cały w strachu podchodzisz
do telefonu, by zadzwonić na policję. Już masz wybrać numer i w tym
momencie przypominasz sobie, że wcześniej tego dnia przypadkiem na-
tknąłeś się na twojego najlepszego przyjaciela ze szkolnej ławy - Stacha,
który na kilka dni przyjechał do twojego miasta w interesach. Zaprosiłeś
go do swojego domu, ale ponieważ Stachu miał być zajęty do późnego
wieczoru, dałeś mu zapasowy klucz do swego domu i poprosiłeś, by cię
zbudził jak przyjdzie. W momencie, gdy sobie to przypomniałeś, twoje
myśli natychmiast ulegają zmianie: „To nie włamywacz, tylko Stachu!",
„Zaraz się zabawimy", i twój intensywny lęk jest natychmiast zastąpiony
intensywną radością ze spotkania ze starym, najlepszym przyjacielem.
Zauważ, że hałas był ten sam, ale kiedy zmieniłeś swoje myśli z "to jest
włamywacz" na „to jest Stachu", twoje emocje uległy też natychmiastowej
zmianie” (Maultsby, 1999; Wirga, 2008; za: Setman, 2014)5. Przekonanie
„to jest włamywacz” wywołało zupełnie inną odpowiedź fizjologiczną
organizmu, niż przekonanie „to jest Stach”. Mechanizm przetwarzania
myśli na emocje, a potem reakcje fizjologiczne wygląda następująco:

źródłó: Wirga M. (2008) Zwyciężyć chorobę

Reakcja na bodziec (tu: przekonanie) zależy od tego, w jaki sposób
kora zinterpretuje jego znaczenie. Gdy bodziec zostanie uznany za zagra-

5 Ibidem, s. 10

www.setman.pl
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żający wtedy uruchomiona zostaje droga nerwowa prowadząca do reak-
cji fizjologicznych mających adaptacyjne znaczenie w sytuacji zagrożenia,
takich jak wyrzut adrenaliny, przyspieszone bicie serca itd. W sytuacji
gdy bodziec zostanie zinterpretowany jako niezagrażający a niosący
przyjemność, aktywuje się droga nerwowa odpowiedzialna za odczucia
przyjemności i radości (za: Wirga, 2008)6. Oznacza to, że w zależności od
tego, jakie znaczenie zostanie nadane sytuacjom poprzez przekonania na
ich temat, organizm znajduje się w stanie napięcia lub w stanie rozluź-
nienia. Według badaczy zajmujących się poznawczymi aspektami funk-
cjonowania człowieka, największe znaczenia mają te przekonania, które
są wypowiadane codziennie w dialogu wewnętrznym i które służą w
autonarracji do autodefiniowania siebie u jednostki. Ponadto takie wy-
ćwiczone autonarracje tworzą automatyzmy myślowe oraz schematy
poznawcze, nie zawsze służące zdrowiu jednostki (Wirga, 2008, Simon-
ton 2012, 2013)7.

Zniekształcenia poznawcze
Nie wszystkie nawyki słowne i myślowe przynoszą korzyści dla

indywidualnego rozwoju. Istnieją błędy myślowe, które wpływając na
percepcję, zniekształcają odbieraną przez jednostkę rzeczywistość oraz
powodują negatywną emocjonalność u osoby, która je stosuje. Pełnią
istotną rolę w doświadczaniu przez jednostkę świata zewnętrznego. Naj-
częściej są one nabyte nieświadomie, w wyniku procesu socjalizacji, w
domu rodzinnym lub w środowisku szkolnym i rówieśniczym8.

Najczęściej używane błędy poznawcze to:
−przenoszenie odpowiedzialności za swój stan emocjonalny na

innych, np. „ (ty) denerwujesz mnie”, „to przez ciebie”, coś „się stało”;
−nadmierne uogólnianie – używanie słów „zawsze” lub „nigdy” w

nieadekwatnym kontekście, co niepotrzebnie generalizuje przeżywane
sytuacje, np. „nigdy nie odniosłem sukcesu”, „zawsze wszystko zepsuję” itd9;

−myślenie dychotomiczne – postrzeganie wyników doświadczeń
jako sukcesy i porażki, bez stanów pośrednich, np. to, że jedna rzecz w
pracy się nie udała oznacza, że ktoś jest najgorszym pracownikiem itd10;

−używanie słów podkreślających własną bezradność wobec

6 M. Wirga., Zwyciężyć chorobę, Warszawa 2008
7 O. C. Simonton., Triumf życia – możesz mieć przewagę nad rakiem, Warszawa 2012
8 J. S. Beck., Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe, Kraków 2005
9 O. C. Simonton., Jak żyć z rakiem i go pokonać, Warszawa 2013
10 J. A. Bargh., Próbując zrozumieć jak działa nasz umysł, Świat Nauki 2 (270), 2014
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rzeczywistości, np. przekonanie „to jest niemożliwe”;
−używanie słów „muszę” i „powinienem” powodujących poczucie

braku sprawczości i poczucie przymusu11;
−czytanie w myślach – to zestaw przekonań opartych na tym, że

jednostka „wie lepiej” co myśli inny człowiek na jej temat, np. szef po
nieudanej prezentacji uważa za nieudacznika itd.;

−negatywny filtr poznawczych – tendencja do pomijania
pozytywnych aspektów sytuacji a dostrzeganie tylko tych negatywnych;

−wyolbrzymianie lub umniejszanie – wyolbrzymianie porażek i
potknięć a umniejszanie sukcesów;

−katastrofizacja – polega na wyobrażaniu sobie najgorszych
scenariuszy danego wydarzenia np. plamka na skórze to na pewno
nowotwór złośliwy;

−selektywna uwaga – wybieranie z rzeczywistości tylko takich
aspektów zdarzeń, które potwierdzają te negatywne przekonania12.

Niewłaściwie stosowane (dysfunkcjonalne) przekonania budują po-
czucie bycia ofiarą, poczucie braku zaufania do siebie samego, braku kontro-
li nad własnym życiem i własnymi emocjami. Powodują liczne problemy z
motywacja, podejmowaniem decyzji, kontaktami interpersonalnymi13.

Aby nie dopuścić do takich negatywnych efektów niewłaściwych
przekonań, psychologowie proponują terapię w nurcie poznawczym lub
poznawczo-behawioralnym, mającą na celu przywrócenie równowagi
oraz naukę prawidłowego myślenia, opartego na zasadach zdrowej se-
mantyki14.

„Zdrowa semantyka”
Należy zwracać uwagę na to, w jaki sposób formułuje się myśli i

sądy, gdyż sposób, w jaki są one transponowane ma olbrzymie znaczenie
dla emocjonalności człowieka. Wirga (1992, 2008; Simonton 2013) podaje
podstawowe zasady semantyczne, według których powinny być budo-
wane takie przekonania, które będą mogły być uznane za zdrowe:

−uznanie własnej sprawczości emocjonalnej i dotyczącej działania
poprzez sformułowania wypowiadane w pierwszej osobie, np. „ja się

11 M. Wirga, Zwyciężyć.... ibidem
12 A. Popiel., Pragłowska E., Psychoterapia poznawczo-behawioralna teoria i prak-

tyka, Warszawa 2008
13 Ch. A. Padesky., D. Grenberger., Umysł ponad nastrojem. Podręcznik terapeuty,

Kraków 2004
14 Wirga., ibidem ...
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zdenerwowałem” zamiast „to mnie zdenerwowało”, „zdecydowałem się
napić” zamiast „no tak się to stało wczoraj że wróciłem pijany” itd.;

−używanie słów generalizujących takich jak „muszę” lub
„powinienem” tylko w trybie warunkowym, zamiast opisowo, np. „jeśli
chcę wstać to muszę poruszyć nogą” lub „jeśli chcę kolację muszę wstać i
sobie zrobić” zamiast „muszę być wysportowany” czy „muszę
wyzdrowieć” gdyż używanie słowa „muszę” lub „powinienem” w
niewłaściwy sposób podwyższa napięcie emocjonalne. W takim
kontekście lepiej zamienić je na słowo chcę, np.: „chcę być
wysportowany” albo „chciałbym wyzdrowieć”;

−używanie słów „zawsze” lub „nigdy” należy ograniczyć na rzecz
słów „prawdopodobne” mniej lub bardziej; „często” lub „rzadko”;

−słowa „nie mogę” lub „niemożliwe” tworzą nawyki myślowe,
wywołując obrazy wszystkiego „niemożliwego” w związku z tym
hamują działanie. Aby im przeciwstawić należy zacząć ich używać w
uzasadnionych i logicznych kontekstach. Człowiek „nie może” latać i za
pomocą własnych sił jest to „niemożliwe”, natomiast stało się możliwe za
pomocą technologii;

−słowo „spróbuję” - to słowo, w którym jest już ukryta wymówka i
usprawiedliwienie, oznacza ono że można coś zrobić, ale można też nie.
Nie wyraża prawdziwej, szczerej chęci i nie wyraża gotowości do
działania. Wyraża niewyraźny zamiar podjęcia działania, dlatego jest
niewskazane używać go odnośnie spraw, w których potrzebna jest dobra
motywacja, np. przy odchudzaniu czy rzucaniu palenia;

−zwrot „tak, ale...” niesie komunikat, że podtrzymanie starego
schematu jest jeszcze ważne dla jednostki, np. sformułowanie „chciałbym
schudnąć ale nie mam czasu ćwiczyć” to nic innego, jak tylko podanie
powodu, dla którego nie zostanie podjęte żadne działanie. To rodzaj
automanipulacji, w której jednostka nie chce z jakiegoś powodu przyznać
wprost, że nie jest zainteresowana deklarowanym rezultatem;

−przekonanie „to niesprawiedliwe”, używane zwłaszcza w
odniesieniu do wydarzeń losowych o traumatycznym wymiarze, takich
jak wypadek, ciężka choroba, utrata bliskiego itd. To przekonanie nie
pomaga w żaden sposób uporać się z problemem, a powoduje, że do
napięcia emocjonalnego i bólu psychicznego spowodowanego
wydarzeniem dochodzi ból i napięcie spowodowane tym, że jednostka
uznaje siebie za ofiarę jakiejś życiowej niesprawiedliwości. Nie istnieje
żaden „zdrowy” zamiennik tego sformułowania, gdyż wynika ono z
głębokiego przekonania jednostki odnośnie sensowności życia i losu, jaki
ją spotyka. Wirga (2008) swoje rozważania dotyczące przekonania na
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temat niesprawiedliwości życia oparł o trzy koncepcje sprawiedliwości:
sprawiedliwość agnostyczną, duchową oraz naukową. Sprawiedliwość
agnostyczna nie istnieje, gdyż ta perspektywa zakłada, że życie jest jakie
jest, a sprawy toczą się przypadkowo i niezależnie od niczyjej woli, po
prostu choroby istnieją tak, jak istnieje grawitacja czy powietrze.
Perspektywa duchowa zakłada, że w wydarzeniach, które spotykają
poszczególne jednostki drzemie większy sens rozwojowy. Zatem i ta
perspektywa nie odzwierciedla adekwatnie pojęcia sprawiedliwości,
gdyż przypisuje wydarzeniom znaczenie o pozytywnym wymiarze dla
jednostki w większej perspektywie. Naukowe pojęcie sprawiedliwości
odnosi się do zasady przyczyny i skutku. Nie można zmienić przeszłości,
ale można zmodyfikować zachowanie tu i teraz, aby w przyszłości
osiągnąć inne rezultaty. Te trzy perspektywy, zdaniem badaczy, stanowią
strategie pomagające obniżyć napięcie związane z poczuciem
niesprawiedliwości życiowej u jednostki;

−odnoszenie się w wypowiedziach do konkretnych sytuacji i
faktów, a nie do interpretacji. Aby pomóc oddzielić fakty od opinii
zalecane jest stosowanie testu – kamery. Jak radzi Wirga (1992, 2008)
należy sobie wyobrazić, co z danej sytuacji zarejestrowała by kamera?
Ten zapis to fakt. Wszystko inne, to najprawdopodobniej opinie i
interpretacje oparte na nawykach dotyczących przekonań15.

Praca z przekonaniami w terapii i coachingu
Skuteczność pracy z pacjentem czy klientem coachingowym opartej

na interwencjach poznawczo-behawioralnych (CBT – cognitive behavioral
therapy) jest potwierdzona w licznych badaniach, a także powoduje do-
raźny pozytywny skutek w postaci obniżenia napięcia emocjonalnego.
Jest to terapia krótkoterminowa i może być prowadzona zarówno w for-
mie terapii indywidualnej jak i grupowej czy terapii par. Praca terapeu-
tyczna odbywa się na trzech poziomach poznawczych: wychwytywania
myśli automatycznych, odkrywania założeń, które leżą u ich podstaw
oraz diagnozowania schematów, czyli przekonań kluczowych dla danego
obszaru. Myśli automatyczne to spontaniczne, nieuświadomione reakcje
na zdarzenia. Są one wywoływane przez założenia, zasady, które kierują
życiem i zachowaniami. Założenia razem ze schematami warunkują my-
śli automatyczne16.

15 Wirga., ibidem....
16 Padesky., Grenberger., .. ibidem
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Przykład: pacjentka z problemem relacji męsko-damskich, nie może
nawiązać żadnej bliższej znajomości. Na wszelkie zaczepki ze strony
mężczyzn reaguje przesadnie i często nieadekwatnie. Myśli automatycz-
ne, jakie pojawiają się w takiej sytuacji to: „on chce mnie skrzywdzić”,
„nie dam się”. Założenia jakie leżą u podstaw takich myśli to „ mężczy-
znom chodzi tylko o jedno”, „jeśli nie pozwolę to mnie nie skrzywdzi”. A
schemat czyli kluczowe przekonanie wyniesione z domu brzmi „męż-
czyźni są źli a kobiety słabe”, „Miłość niesie cierpienie”17.

Istotnym elementem pracy terapeutycznej w CBT jest zrozumienie
przez pacjenta zależności, jaka zachodzi pomiędzy jego myślami, emo-
cjami i zachowaniami a także reakcjami somatycznymi i otoczeniem. Te-
rapeuta wspólnie z pacjentem analizują wszystkie te poziomy, jednak
praca najczęściej odbywa się na poziomie myśli automatycznych i za-
chowań. Wystarczy zmiana w jednym z tych obszarów, aby zmiany były
odczuwalne na wszystkich wymienionych poziomach18. Terapeuci stosu-
ją rozmaite techniki poznawcze. Do najbardziej popularnych należą:

1. technika test – kamera, dla sprawdzenie czy mamy do czynienia
z faktem czy z opinią i przekonaniem;

2. technika sprawdzanie przekonania za pomocą 5 pytań zdrowego
myślenia: Czy dane przekonanie jest oparte na faktach? Czy pomaga
rozwiązywać konflikty lub unikać ich? Czy przekonanie chroni moje
życie i zdrowie? Czy przekonanie pozwala czuć się dobrze? Czy
przekonanie pozwala osiągać bliższe lub dalsze cele?19;

3. technika dialogu sokratejskiego, prowadzonego w taki sposób
aby pacjent mógł samodzielnie zdiagnozować swoje dysfunkcjonalne
przekonania, Padesky i Greenberger (2004) wymieniają następujące
elementy dialogu sokratejskiego: pytania, liczne podsumowania,
słuchanie empatyczne i pytania o wnioski20;

4. zapisywanie myśli, najlepiej wtedy, gdy wystąpi ból
emocjonalny – służy rozpoznaniu dysfunkcjonalnych myśli,
przeformułowaniu je na zdrowe i w ten sposób zniwelowaniu napięcia i
poprawie nastroju21;

5. technika skalowania – czyli ocena nasilenia problemu np. na
skali 1-100, zaznaczenie na niej obecnego miejsca i tego miejsca, w którym

17 Odniesienie do praktyki własnej autorki artykułu
18 Beck., .. ibidem
19 Wirga., ibidem
20 Padesky, Greenberger., ..ibidem..
21 Popiel., Pragłowska., ...ibidem
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pacjent chce się znaleźć po skończeniu terapii. Technika skalowania
wykorzystywana jest również do niwelowania myślenia typu „wszystko
albo nic”22;

6. technika „tortu” - pomocna w sytuacji gdy pacjent ma skłonności
do przypisywania sobie odpowiedzialności za wydarzenia;

7. technika „sala sądowa” - pacjent wciela się w rolę obrońcy a
następnie oskarżyciela danego przekonania, szuka argumentów na
poparcie każdej z tez23;

8. technika „flashcards” - polega na wykorzystywaniu karteczek
samoprzylepnych zawierających stwierdzenia osłabiające schemat;

9. technika „teza-antyteza” - odgrywanie schematu, podział ról na
„zdrową” i „niezdrową” część, pacjent zamienia się rolami z terapeutą24;

10.wspomagająco – praca z wyobrażeniami, psychoedukacja,
relaks25.

Oprócz zastosowania w terapii praca z przekonaniami i poszcze-
gólne techniki mają również zastosowanie w rozwoju osobistym, są wy-
korzystywane przez coachów, lekarzy, pracowników socjalnych.

W coachingu używa się technik pracy z przekonaniami obudowa-
nych w opowieść, ciekawą historię. Negatywne przekonania nazywa się
„gremlinami”, a coach radzi, by: „być zdystansowanym do tego, co się
słyszy w swojej głowie”26. Praca ma prowadzić do wyłapania blokujących
i ograniczających przekonań. Klient, po zidentyfikowaniu przekonania
ma podjąć z nimi polemikę z trzech poziomów: głowy, serca i głosu waż-
nej osoby27.

Kolejną ciekawą techniką stosowaną przez coaching jest metoda pracy
„The Work”, która przypomina grę w prawdę i fałsz28. Technika ta powstała
w wyniku refleksji Byron Katie nad własnym doświadczaniem depresji. Od-
kryła ona, że czuje się lepiej, gdy nie wierzy swoim myślom – „cierpienie jest
wyborem”29. Praca metodą The Work składa się z dwóch etapów: w pierw-

22 C. Padesky., D. Greenberger., Umysł ponad nastrojem. Podręcznik dla pacjenta,
Kraków 2004

23 Beck., ibidem....
24 Wywiad z Judith Beck, Cognitive-behavioral therapy. Prim. Psychiatr. 13(4) 2006
25 Simonton., ibidem
26 http://www.joannagrela.pl/coachingu-pracowac-przekonaniami/ dostęp

na dzień 15.05.2018 r.
27 ibidem
28 http://smart-coaching.pl/the-work-ograniczajace-przekonania/ dostęp na

dzień 15.05.2018 r.
29 ibidem

http://www.joannagrela.pl/coachingu-pracowac-przekonaniami/
http://smart-coaching.pl/the-work-ograniczajace-przekonania/
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szym, który nosi nazwę „oceń sąsiada”, klient ma odpowiedzieć sobie szcze-
rze na pytania precyzujące problem oraz ujawniające jego przekonania.
Drugi etap polega na podważaniu każdego przekonania według podanego
schematu, ujawnienie ich dysfunkcyjności. Natomiast trzeci, kluczowy etap
ma na celu zmianę starego przekonania na nowe30. Praca tą metodą daje,
według jej twórczyni, wolność, ulgę oraz poczucie przywrócenia kontroli
nad własnym życiem oraz poprawę nastroju31.

Podsumowanie
Przedstawione techniki pracy z przekonaniami mają na celu w

pierwszej kolejności ujawnić przekonania, zwłaszcza te najbardziej szko-
dliwe i dysfunkcjonalne, a następnie zamieć je w takie, które nie szkodzą
lub szkodzą mniej. Praca taka odbywa się początkowo pod okiem tera-
peuty, ale zaletą tej metody jest możliwość samodzielnej pracy pacjen-
ta/klienta. Zarówno badania naukowe jak i subiektywne opinie pacjen-
tów potwierdzają skuteczność CBT w terapii zaburzeń psychosomatycz-
nych, zaburzeń osobowości, depresji a nawet uzależnień. Należy wobec
tego zadać pytanie, czy warto trzymać się starych, negatywnych i szko-
dliwych schematów myślenia.

Streszczenie:
To, w jaki sposób człowiek myśli i w jakie konkretnie słowa swoje

myśli ubiera tworzy sieć jego przekonań. Przekonania natomiast to istot-
ny konstrukt, który wpływa na całe życie człowieka, jego decyzje, zacho-
wania oraz na reakcje psychosomatyczne. Przekonania, za pomocą dróg
neuronalnych, którymi idzie informacja, mogą wywołać napięcie i stres
albo spokój i radość. Szczególnie ważne dla funkcjonowania jednostki są
te wypowiadane w dialogu wewnętrznym i używane w autonarracji.
Semantyka, ze względu na efekty, jakie wywołuje, może być zdrowa lub
niezdrowa. Pracą z przekonaniami zajmuje się terapia poznawczo-
behawioralna a techniki pracy ze słowem stosowane są również w co-
achingu. Jest to jedna z najbardziej skutecznych interwencji terapeutycz-
nych w chorobach onkologicznych, chorobach mięśnia sercowego oraz w
depresji, sprawdza się również w zaburzeniach osobowości. Celem arty-
kułu jest przedstawienie różnicy między zdrową, a niezdrową semanty-
ką, omówienie korzyści stosowania zdrowej semantyki oraz omówienie
podstawowych technik terapii poznawczo behawioralnej (CBT).

30 ibidem
31 ibidem
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Słowa klucze: terapia poznawczo-behawioralna, zdrowa semanty-
ka, Wirga, praca z przekonaniami

Summary:
Freedom of speech, freedom of thought - working with beliefs as an element

of personal development and therapy
The way, in which a person thinks and in what specific words he

puts his thoughts, create the network of his beliefs. Conviction, on the
other hand, is an important construct that affects the whole life of a
person, his decisions, behaviors and psychosomatic reactions. Beliefs can
cause tension and stress, or peace and joy, through the neural pathways,
which transports the information. Particularly important for the
functioning of the unit are those spoken in the internal dialogue and used
in autonarration. Semantics, because of the effects it causes, can be
healthy or unhealthy. Cognitive-behavioral therapy deals with the work
and the techniques of working with words are also used in coaching. It is
one of the most effective therapeutic interventions in oncological diseases,
heart muscle diseases and in depression, it also works in personality
disorders. .The purpose of the article is to show difference between
healthy and unhealthy thought and to discuss basic therapeutic
techniques of cognitive-behavioral therapy (CBT).

Key words: cognitive-behavioral therapy, healthy semantics, Wirga,
work with convictions
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Rozdział II

WOLNOŚĆ
WOBEC PRAWA
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Mariusz Filipak

Postępowanie upadłościowe jako przejaw wolności gospodarczej
i ekonomicznej na kanwie regulacji polskich i ukraińskich.

Aspekt porównawczy.

Wstęp
W obecnych czasach niewypłacalność podmiotów gospodarczych

nie jest zjawiskiem incydentalnym. Wypada bowiem zauważyć, że pro-
wadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem, które uwa-
runkowane jest od wielu czynników mikroekonomicznych i makroeko-
nomicznych. Wskazać tutaj można np. na występujący popyt i podaż na
dane dobro, postępującą inflację, czy zmianę kursów walut. Ryzyko ryn-
kowe zależy więc od warunków ekonomicznych, prawnych i politycz-
nych danego kraju oraz od rynku globalnego. Tym samym zagadnienie
dotyczące upadłości przedsiębiorstw jest bardzo istotne z punktu widze-
nia zarówno ekonomii, jak i praktyki gospodarczej. O ile więc dobra kon-
dycja finansowa przedsiębiorstw będzie miała pozytywny wpływ na go-
spodarkę danego kraju, tak niestety niewypłacalność podmiotów gospo-
darczych będzie zjawiskiem negatywnym. Trudno bowiem wyobrazić
sobie sytuację, kiedy niewypłacalny dłużnik w dalszym ciągu prowadzi
działalność gospodarczą narażając w ten sposób na uszczerbek innych
kontrahentów.

W związku z powyższym w każdym praworządnym państwie mu-
szą istnień regulacje prawne, które z jednej strony będą chroniły wierzy-
cieli przed działaniem nieuczciwego dłużnika, ale z drugiej strony będą
także zapewniały ochronę dłużnikowi w razie popadnięcia w kłopoty
finansowe. W przeciwnym razie ze strachu przed grożącymi konsekwen-
cjami mało kto decydowałby się na otwarcie i prowadzenie przedsiębior-
stwa. W tym stanie rzeczy prawo do prowadzenia działalności gospodar-
czej należy uznać za swobodę przysługującą każdej jednostce. W konse-
kwencji należy również uznać, że każdy rzetelny dłużnik powinien mieć
prawo do ogłoszenia upadłości.

Prawo do oddłużenia jako wolność powinna towarzyszyć każdemu
uczciwemu przedsiębiorcy. W przypadku jeżeli wolności tej zabraknie,
wówczas kreatywność i przedsiębiorczość obywateli w państwie prawa
będzie zagrożona.
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Tendencja gospodarcza
Obecnie po kryzysie finansowo - gospodarczym, którego szczyt

przypadał na lata 2008 – 2009 nie ma już śladu. Co się tyczy zaś polskiej
gospodarki, to staje się on aktualnie coraz bardziej konkurencyjna i dy-
namiczna. Z roku na rok obserwuje się bowiem rosnący udział firm, które
partycypują w tworzeniu PKB. Z roku na rok powstaje również coraz
więcej przedsiębiorstw oraz miejsc pracy. Firmy wyraźnie zwiększają
także swoje wydatki rozwojowe. Poprawa nastrojów jaka została zano-
towana w połowie 2017roku i towarzyszące im dalsze plany rozwojowe,
pozwalają sądzić, że trend taki utrzyma się na dłużej. Sytuacja taka nie
jest jednak zjawiskiem trwałym i zasadniczo nie gwarantuje tego, że
wszystkie podmioty gospodarcze będą miały coraz to lepsze wyniki fi-
nansowe. Wolny rynek charakteryzuje się bowiem tym, że wymiana dóbr
następuje w wyniku transakcji, które zawierane są pomiędzy kupującym,
a sprzedającym. Żadna ze stron nie podlega przy tym ograniczeniom czy
przymusowi ze strony podmiotów zewnętrznych jak np. władza publicz-
na. Ponadto warunki transakcji (w szczególności cena) zależą tutaj jedy-
nie od woli stron. W tym stanie rzeczy w warunkach wolnorynkowych
jedne podmioty będą radziły sobie lepiej, a inne gorzej. Te drugie w
przypadku złego zarządzania niewątpliwie będą zagrożone niewypłacal-
nością a w konsekwencji także i upadłością.

Upadłość przedsiębiorstw i ich intensywność jest wiec zjawiskiem,
które może świadczyć o sile bądź słabości sektora przedsiębiorstw. Od-
nosząc się do Europy Środkowo – Wschodniej, do której należy Polska i
Ukraina zauważyć trzeba, że liczba upadłości od początku kryzysu finan-
sowego w 2008r. zwiększała się. Na tle innych krajów w Polsce wzrost
upadłości był umiarkowany. Najwięcej upadłości odnotowano w Bułgarii
i Czechach. Z kolei najmniej ich było w Rumuni i na Słowacji. W Polsce
od 2009roku trend upadłościowy był rosnący. Sytuacja ta została zaha-
mowana dopiero w 2014 roku, gdzie sądy ogłosiły łącznie 807 upadłości
przedsiębiorstw (w roku 2013 było ich 888). W kolejnych latach nastąpił
dalszy spadek ilości postępowań upadłościowych (w 2015r.: 750 postę-
powań, w 2016r.: 606 postępowań, a w 2017r. tylko 591).Jak wskazuje
ubezpieczyciel należności „Coface”, prowadzący statystyki upadłościowe
w oparciu o daty wydania postanowień sądów o ogłoszeniu upadłości,
liczba niewypłacalnych firm w Europie Środkowo Wschodniej będzie
wciąż maleć o ok. 3,9% w 2017 roku i następnie o 2,3% w 2018 roku. Po-
wodem tego stanu rzeczy jest zwiększenie tempa wzrostu PKB i odbicie
w inwestycjach. Ponadto nowa fala projektów infrastrukturalnych, sta-
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bilny wzrost konsumpcji gospodarstw domowych i rozwój rynków za-
granicznych będą wspierać gospodarkę.

Należy zauważyć, że równie niskie wskaźniki upadłości jak dla
Polski zanotowano w 2012roku dla firm na Ukrainie. Tendencja ta utrzy-
mana była zwłaszcza w 2012 roku, kiedy to odbywały się Mistrzostwa
Europy w piłce nożnej. W 2013 roku odnotowano na Ukrainie 8811 przy-
padków upadłości przedsiębiorstw. Był to spadek o jedną czwartą w po-
równaniu z rokiem 2012. Następnie w roku 2014 wydarzenia na Ukrainie
przyniosły wiele zapytań o możliwość dalszego trwania wielu przedsię-
biorstw. Trudno jednak określić, ile firm faktycznie zakończyło wówczas
swoją działalność. Z kolei jak podaje ukraiński serwis monitoringu da-
nych rejestracyjnych - firma „Open Data Bot” w roku 2016 na Ukrainie
1524 firmy ogłosiły upadłość. W większości przypadków były to spółki z
sektora rolnego, budownictwa oraz handlu hurtowego. Jednocześnie we-
dług stanu na dzień na 06 lutego 2017r. na Ukrainie upadłością objęto
ponad 2 tysiące podmiotów prawnych. Największa liczba postępowań
upadłościowych zanotowana została w obwodzie kijowskim (550 spraw),
dniepropietrowskim (około 200), odeskim (około 150), donieckim (około
150), na Krymie (około 125), a także w obwodach charkowskim, mikoła-
jowskim, ługańskim, zaporoskim i sumskim, w których o swojej niewy-
płacalności ogłosiło około 100 przedsiębiorstw.

Na kanwie Preambuły Rady Unii Europejskiej, Wspólnota Europej-
ska postawiła sobie za cel stworzenie obszaru, który będzie gwarantował
wolność, bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość. Z uwagi na to że działal-
ność przedsiębiorstw coraz częściej wykracza poza granice jednego pań-
stwa, a niewypłacalność ma negatywny wpływ na prawidłowe działanie
rynku wewnętrznego, Unia Europejska dostrzegła potrzebę ujednolicenia
przepisów i przyjęcia aktu prawnego, który będzie koordynował działa-
nia wszystkich Państw członkowskich. W przypadku Polski przepisy
dotyczące niewypłacalności przedsiębiorstw reguluje m.in. ustawa Prawo
Upadłościowe, która spełnia za dość dyrektywom Unii Europejskiej. W
przypadku krajów nie należących do Unii Europejskiej, zastosowanie
mają przepisy rodzime tego państwa, chyba że dane państwo związane
jest porozumieniami międzynarodowym. W przypadku Ukrainy zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia14 maja 1992 roku „o naprawie wy-
płacalności dłużnika lub ogłoszeniu upadłości".

Upadłość podmiotów gospodarczych na Ukrainie.
Głównym aktem normatywnym, który określa na Ukrainie warunki

oraz tryb odzyskania przez dłużnika płynności finansowej jest Ustawa z
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dnia 14 maja 1992 roku „o naprawie wypłacalności dłużnika lub ogłosze-
niu upadłości". W roku 2013 nastąpiła jej nowelizacja. Wskazana ustawa
zawiera również regulacje dotyczące ogłoszenia upadłości dłużnika oraz
procedury stosowane w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Przewi-
duje ona ogólne procedury dla takich podmiotów gospodarczych jak np.
osoby fizyczne czy przedsiębiorcy. Postępowanie dotyczące ogłoszenia
upadłości podlega jurysdykcji sądów gospodarczych właściwych miej-
scowo ze względu na miejsce położenia siedziby dłużnika będącego oso-
bą prawną lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej. W sprawach nie
uregulowanych ww. ustawą, zastosowanie mają zasady prawa gospo-
darczego, oraz przepisy ukraińskiego prawa cywilnego. Prawo do złoże-
nia wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości przysługuje zarówno
dłużnikowi, jaki i wierzycielowi. Wniosek składany jest do sądu gospo-
darczego, który ogłasza upadłość dopiero wówczas, gdy wymagania wie-
rzyciela są bezdyskusyjne, oraz stanowią one niemniej niż trzysta mini-
malnych wynagrodzeń. W styczniu 2017 roku minimalne wynagrodzenie
na Ukrainie wynosiło 3.200,00 UAH netto, tj. ok. 476,00 zł. Tym samym
upadłość można ogłosić wówczas, gdy długi przekraczają ok. 960.000,00
UAH, tj. ok. 142.800,00 zł, a nadto gdy nie są one regulowane przez dłuż-
nika w ciągu trzech miesięcy. W razie niewypłacalności dłużnika wyróż-
nia się trzy warianty zaspokojenia wierzycieli. Po pierwsze ustawa prze-
widuje, tzw. rozporządzenie majątkiem dłużnika, które ma na celu jego
zabezpieczenie, a następnie efektywne wykorzystanie poprzez określenie
optymalnej procedury, która ma służyć zaspokojeniu roszczeń wierzycie-
li. Mowa tu m.in. o sanacji, porozumieniu, bądź likwidacji. W przypadku
porozumienia, jest to swoista umowa zawarta pomiędzy dłużnikiem, a
jego wierzycielami w celu opóźnienia lub rozłożenia zobowiązania na
raty. Inną możliwością jest tzw. „przebaczenie”. Ową umowę przebacze-
nia dłużnik zawiera ze swoimi wierzycielami. Kolejną procedurą jest sa-
nacja. W tym trybie podejmowane są działania, które mają przywrócić
dłużnikowi zdolność regulowania jego zobowiązań. Składa się na to cały
system różnorodnych możliwości, które mają w przyszłości zapobiec
ogłoszeniu upadłości dłużnika i jego ewentualnej likwidacji. Kolejnym
rozwiązaniem jest likwidacja majątku upadłego. W szczególności mowa
tu o sprzedaży majątku upadłego w trakcie procedury likwidacyjnej i
zaspokojenie roszczeń wierzycieli z sum uzyskanych z jego zbycia.

Po otwarciu postępowania dotyczącego ogłoszenia upadłości kon-
kretnego dłużnika, na oficjalnej stronie internetowej Wyższego Sądu Go-
spodarczego Ukrainy publikuje się stosowną informację. Następnie w
terminie jednego miesiąca od dnia oficjalnej publikacji, wierzyciele dłuż-



67

nika mają czas na zgłaszanie swoich roszczeń do Sądu. Termin ten jest
ostateczny i nie podlega wznowieniu. Roszczenia wierzycieli, które Sąd
uzna za uzasadnione podlegają zaspokojeniu w różnych kategoriach.

W pierwszej kolejności zaspokajane są koszty związane z postępo-
waniem upadłościowym. Wymienić tutaj można opłaty sądowe, koszty
prowadzenia audytu, publikację ogłoszeń związanych z procedurą upa-
dłościową, wynagrodzenie zarządcy arbitrażowego itp. Następnie zaspo-
kaja się koszty związane z ubezpieczeniem pracowników oraz wynagro-
dzenia pracownicze. W drugiej kolejności, poprzez kapitalizacje odpo-
wiednich płatności regulowane są m.in. zobowiązania względem ukraiń-
skiego funduszu ubezpieczeń społecznych. Zobowiązania dotyczą oby-
wateli Ukrainy, którzy byli w tym funduszu ubezpieczeni, a przez to
również zobowiązani do zapłaty składek na obowiązkowe państwowe
ubezpieczenie emerytalne i inne świadczenia społeczne. W trzeciej kolej-
ności pokrywane są zobowiązania podatkowe i inne obowiązkowe opłaty
powstałe na rzecz Skarbu Państwa (centralnego organu władzy wyko-
nawczej). W czwartej kolejności reguluje się roszczenia wierzycieli, któ-
rzy nie są zabezpieczeni zastawem, gdyż Ci wierzyciele uzyskują zaspo-
kojenie z przedmiotu zabezpieczenia.

W ramach kategorii czwartej zaspokaja się również należności wie-
rzycieli, które powstały podczas procedury rozporządzania majątkiem
dłużnika lub podczas procedury sanacyjnej. W przed ostatniej piątej ka-
tegorii zaspakaja się wierzytelności dotyczące wypłaty dodatkowego
wynagrodzenia zarządcy masy sanacyjnej lub likwidatora. W zależności
od sytuacji, uprawniony ma prawo do 5% wartości aktywów, które odzy-
skał w toku likwidacji. Wynagrodzenie to odnosi się jednak wyłącznie do
majątku, który w dniu wszczęcia postępowania upadłościowego znajdo-
wał się we władaniu osób trzecich. Ponadto zarządcy lub likwidatorowi
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3% liczonych od wierzytelno-
ści, które uznano za niezasadne. W kategorii szóstej zaspokojeniu podle-
gają wszelkie inne wierzytelności, które nie zostały uregulowane w kate-
goriach wcześniejszych.

Nadmienić wypada, że wśród specjalistów windykacyjnych wystę-
puje opinia, że Ukraina charakteryzuje się niskim wskaźnikiem odzyski-
wania długu i bardzo długim średnim czasem trwania procesu windyka-
cyjnego. W 2012r. Bank Światowy uplasował Ukrainę na 157 miejscu spo-
śród 185 krajów w zakresie rozstrzygania upadłości – średnio kraje Euro-
py Środkowej i Wschodniej plasują się na około 80 pozycji.
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Upadłość w Polsce
Podstawowym aktem normatywnym, który zawiera regulacje doty-

czące upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce jest ustawa „Prawo
Upadłościowe” z dnia 28 lutego 2003 roku. Postanowienie o ogłoszeniu
upadłości obwieszcza się niezwłocznie w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym oraz w Dzienniku o zasięgu lokalnym. Ustawa reguluje zasady
wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłuż-
ników tj. od przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz określa skutki ogłoszenia upadłości.

Postępowanie upadłościowe podzielone jest niejako na dwa etapy.
Pierwsze stadium obejmuje postępowanie w przedmiocie ogłoszenia
upadłości. Badane są tu wyłącznie przesłanki determinujące ogłoszenie
upadłości. Etap ten kończy się wraz z wydaniem przez Sąd postanowie-
nia o ogłoszeniu upadłości. Druga faza, to tzw. postępowanie upadło-
ściowe właściwe. Obejmuje ona czynności zmierzające do likwidacji ma-
jątku masy upadłości oraz do dokonania podziału uzyskanej stąd sumy
pomiędzy wierzycieli. Działania te uregulowane są w art.18 Prawa Upa-
dłościowego. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy
dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Głównym
ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest miejsce, w którym
dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekono-
micznym (dotyczy to osób prawnych). Natomiast jeżeli chodzi o osoby
fizyczne domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działal-
ności jest główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub
zawodowej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z
jego wierzycieli osobistych. Szerzej reguluje to art. 20 Prawa Upadłościo-
wego z dnia 28 lutego 2003 roku. Wniosek o ogłoszenie upadłości powi-
nien odpowiadać ogólnym wymaganiom określonym w przepisach Ko-
deksu Postępowania Cywilnego. Obligatoryjnymi informacjami we wnio-
sku o ogłoszenie upadłości są: imię i nazwisko dłużnika, adres i miejsce
zamieszkania, firma, siedziba, imiona oraz nazwiska i miejsca zamiesz-
kania wspólników, miejsce w którym znajduje się główny ośrodek pod-
stawowej działalności dłużnika, okoliczności które uzasadniają wniosek, i
ich uprawdopodobnienie. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
sąd na wniosek albo z urzędu może dokonać zabezpieczenia majątku
dłużnika.

Upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój ma-
jątek, a także wydać dokumenty dotyczące jego działalności, majątku
oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje pro-



69

wadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Z dniem ogłoszenia
upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspo-
kojeniu wierzycieli upadłego. Sędzia-komisarz kieruje tokiem postępo-
wania upadłościowego, sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka,
oznacza czynności, których wykonywanie przez syndyka jest niedopusz-
czalne bez jego zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, jak rów-
nież zwraca uwagę na popełnione przez syndyka uchybienia. W spra-
wach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu
własnym na rachunek upadłego. Syndyk pełni tu rolę zastępcy pośred-
niego. Po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego
albo po złożeniu pisemnego sprawozdania ogólnego syndyk przeprowa-
dza likwidację masy upadłości. Przed rozpoczęciem likwidacji masy
upadłości syndyk może sprzedać z wolnej ręki bez zezwolenia rady wie-
rzycieli ruchomości, jeżeli jest to potrzebne na zaspokojenie kosztów po-
stępowania.

Do postępowania w sprawie podziału sumy uzyskanej z likwidacji
rzeczy, wierzytelności i praw, o których mowa w art. 336, stosuje się odpo-
wiednio przepisy o postępowaniu w sprawie podziału funduszów masy
upadłości. O sporządzeniu planu podziału zawiadamia się upadłego oraz te
osoby, których prawa podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji.
Wierzytelności osobiste zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem reje-
strowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską umieszcza się w planie
podziału funduszów masy upadłości jedynie w takiej sumie, w jakiej nie
zostały zaspokojone z przedmiotu zabezpieczenia.

Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości
dzieli się na następujące kategorie: kategoria pierwsza - przypadające za
czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, z wyjąt-
kiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wy-
nagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub
nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego, należności rolników z tytu-
łu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego,
należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywoła-
nie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu
zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią
rentę, przypadające za trzy ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) oraz należności powstałe w postępowa-
niu restrukturyzacyjnym z czynności zarządcy albo należności powstałe z
czynności dłużnika dokonanych po otwarciu postępowania restruktury-
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zacyjnego niewymagających zezwolenia rady wierzycieli albo zgody
nadzorcy sądowego lub dokonanych za zezwoleniem rady wierzycieli
albo zgodą nadzorcy sądowego, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku
rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jak również
należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw
lub innego finansowania przewidzianego układem przyjętym w postę-
powaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego w związku z wykonaniem
takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wnio-
sku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po
prawomocnym uchyleniu układu.

Kategoria druga - inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu
w innych kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne
oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
Kategoria trzecia - odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach
w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał, a także sądowe i ad-
ministracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.
Kategoria czwarta - należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu
pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szcze-
gólności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej
na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed
ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami.

Doktryna prawa upadłościowego w Polsce wymienia następujące
sposoby zakończenia postępowania upadłościowego. Mianowicie Sąd
wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego w
następujących sytuacjach: po uprawomocnieniu się postanowienia za-
twierdzającego układ zawarty "w upadłości", po wykonaniu ostatecznego
planu podziału w postępowaniu, w którym nastąpiło częściowe zaspoko-
jenie wierzycieli, oraz w przypadku zaspokojenia wszystkich wierzycieli,
niezależnie od stopnia likwidacji majątku upadłego.

Posumowanie
W Polsce do 2016 roku postępowanie upadłościowe regulowane by-

ło przez jeden akt normatywny. Aktem tym była ustawa Prawo Upadło-
ściowe i Naprawcze. Przepisy, o których mowa w pewien sposób przy-
pominały normy obowiązujące na Ukrainie, choć oczywiście występowa-
ły także znaczące różnice - zwłaszcza w perspektywie przepisów proce-
duralnych. Głównego podobieństwa można się było doszukiwać na
gruncie uprzywilejowania podmiotów powiązanych z budżetem Skarbu
Państwa. Tak w Polsce, jak i na Ukrainie podmioty te były bowiem za-
spokajane w pierwszej kolejności, natomiast zwykli wierzyciele mogli



71

liczyć na zaspokojenie dopiero w ramach dalszej spłaty. Zmiany w tym
aspekcie przyniosła nowelizacja przepisów prawa upadłościowego
wprowadzona w Polsce na początku 2016 r. Przede wszystkim oddzielo-
no przepisy prawa upadłościowego od przepisów prawa restrukturyza-
cyjnego. W ramach pierwszej ustawy właściwy miejscowo jest Sąd Rejo-
nowy, Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyza-
cyjnych rozważa przesłanki determinujące ogłoszenie upadłości wzglę-
dem niewypłacalnych dłużników. Dłużnikami tymi mogą być zarówno
przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospo-
darczej. Zaznaczyć przy tym trzeba, iż w Polsce termin niewypłacalność
unormowano odmiennie niż na Ukrainie, bowiem jest to taki stan fak-
tyczny, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagal-
nych zobowiązań pieniężnych przez okres 3 miesięcy, lub stan, w którym
długi zobowiązanego przewyższają wartość jego majątku. Tym samym
nie ma tu znaczenia aspekt przekroczenia konkretnej wartości zobowią-
zania, który warunkuje np. pensja minimalna. Rozwiązanie to wydaje się
być zdecydowanie lepsze, gdyż zamożność dłużników jest z założenia
różna. Przez to dla jednych podmiotów wskazany próg może być bardzo
wysoki, a dla innych jego przekroczenie może być zasadniczo nieistotne z
uwagi na znaczą wartość majtku lub wartość ogólnych dochodów przed-
siębiorstwa. Z kolei w ramach ustawy prawo restrukturyzacyjne, usta-
wodawca przewidział szereg działań faktyczno – prawnych, które umoż-
liwiają dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami i spłatę jego zobo-
wiązań bez konieczności przeprowadzenia procesu likwidacyjnego. Mo-
wa tu np. o działaniach sanacyjnych.

Nad czynnościami dłużnika czuwa ustanowiony w sprawie zarząd-
ca lub nadzorca sądowy. Skupiając się na procesie likwidacyjnym wska-
zać należy, że postępowaniem kieruje Sędzia Komisarz działający we
właściwym Sądzie Rejonowym w Wydziale Gospodarczym. Tym nie-
mniej likwidację majątku dłużnika i szereg innych działań faktycznych
przeprowadza syndyk. W ramach swoich czynności syndyk składa kwar-
talne sprawozdania do Sądu upadłościowego oraz likwiduje majątek
niewypłacalnego dłużnika. Ponadto syndyk sporządza listę wierzytelno-
ści, na której umieszcza wykaz wierzycieli upadłego. Istotną różnicą po-
między prawem ukraińskim, a polskim jest podział środków pieniężnych
pomiędzy wierzycieli. Na podstawie nowelizacji obowiązującej od 2016
roku, większość wierzycieli zakwalifikowana jest do kategorii II, przez co
mogą oni liczyć na proporcjonalny podział majątku masy upadłości ade-
kwatnie do wysokości ich wierzytelności. W dalszym ciągu uprzywilejo-
wane pozostały zobowiązania pracownicze, co jest założeniem słusznym
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oraz składki na fundusz ubezpieczeń społecznych za okres ostatnich 3 lat.
Ponadto z masy upadłości zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty
postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości powstałe po ogło-
szeniu upadłości.

Wnioski
Podsumowując należy stwierdzić z całą stanowczością, że prawo

upadłościowe jest niezwykle istotnym i potrzebnym instrumentem w
obrocie prawnym. Zapewnia ono m.in. gwarancje bezpieczeństwa eko-
nomicznego wszystkich podmiotów, które działają na wspólnym rynku
poprzez wykluczenie nieuczciwych i niewypłacalnych kontrahentów.
Jednocześnie umożliwia przeprowadzenia restrukturyzacji w jednostkach
zagrożonych niewypłacalnością.

Streszczenie:
W artykule zostały nakreślone podstawowe reguły postępowania

upadłościowego obowiązujące tak na Ukrainie, jak i w Polsce. Ponadto
przedstawiono tendencje gospodarcze, które wpływają na okoliczność
ogłoszenia upadłości.

Słowa kluczowe: Upadłość w Polsce, Upadłość na Ukrainie, Prawo
Upadłościowe.

Summary:
Bankruptcy proceedings as a change of economic and economic

freedom on the polish and Ukrainian cessation law - comparative aspect.
The article outlines the basic rules of bankruptcy proceedings in ukrai-
nian and polish cessation law. In addition, economic trends have been
described that affect the bankruptcy.

Key words: Bankruptcy in Poland, Bankruptcy in Ukraine, Bank-
ruptcy Law.
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Piotr Krzyżanowski

Zasady ochrony informacji objętych tajemnicą adwokacką

Wprowadzenie
Tajemnica adwokacka jest jednym z fundamentów współczesnego

ustroju adwokatury. Instytucja ta została ukształtowana przede wszyst-
kim w celu ochrony słusznych praw i interesów osób korzystających z
pomocy adwokata1. W doktrynie zaznacza się, że nierespektowanie tej
tajemnicy ,,rzutuje na ogólnospołeczne postrzeganie adwokatury jako
instytucji (…) niegwarantującej bądź też niebędącej w stanie zagwaran-
tować przestrzegania poufności informacji powierzanych adwokatom”2.
Z tych względów niezwykle ważne jest prawidłowe zabezpieczenie ta-
jemnicy przed ujawnieniem. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie –
głównie za pomocą metody dogmatycznej i komparatystycznej - czy
obowiązujące przepisy gwarantują należytą ochronę tajemnicy adwokac-
kiej. Ponadto intencją autora jest również określenie, jaki jest zakres obo-
wiązków adwokata związanych z ochroną tajemnicy i jakie są konse-
kwencje nie wywiązania się przez adwokata z tych obowiązków.

1. Istota tajemnicy adwokackiej
Wciąż aktualne pozostaje stanowisko wyrażone przez B. Kunicką-

Michalską, że ,,tajemnica zawodowa ma na celu przede wszystkim
ochronę sfery tajemnicy, do której każdy człowiek ma prawo, niemniej
drugą ważną okolicznością, dla której tajemnicę chronią liczne systemy
prawne, jest zapewnienie prestiżu zawodu, a co za tym idzie, stworzenie
klimatu zaufania do przedstawicieli danego zawodu nie tylko wśród
tych, którzy już im powierzyli własne tajemnice, ale także wśród przy-
szłych klientów”3. Jak zauważył J. Warylewski, zachowanie tajemnicy

1 P. Kardas, Konstytucyjne i ustawowe aspekty ochrony tajemnicy zawodowej powie-
rzanej przedstawicielom  zawodów zaufania publicznego, ,,Czasopismo Prawa Karne-
go i Nauk Penalnych” 2014, nr 4, s. 30.

2 Ibidem
3 B. Kunicka-Michalska, Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym,

Warszawa 1972 r., s.32
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zawodowej jest obowiązkiem adwokata, wynikającym z wykonywania
zawodu zaufania publicznego4.

W literaturze podkreśla się, że profesja adwokata jako zawód za-
ufania publicznego powinna cechować się m.in. pełną dyskrecją, jak rów-
nież przeświadczeniem ,,społeczeństwa o tym, że wszystko, o czym po-
wiedzą swojemu adwokatowi, pozostanie tajemnicą”5. Przyjmuje się, że
,,istnienie specjalnej regulacji statuującej obowiązek zachowania przez
przedstawicieli zawodów zaufania publicznego tajemnicy zawodowej
stanowi konstytutywny element porządku prawnego w demokratycz-
nym państwie prawa”6.

W jedynym z orzeczeń SA w Krakowie podkreślił, że „Zagadnienie
zawodowej tajemnicy adwokackiej jest kwestią dużej doniosłości, warunku-
jącą prawidłowe wykonywanie zawodu adwokata, zatem sprawowanie
społecznie użytecznej obsługi prawnej społeczeństwa. Rzetelne wykonywa-
nie adwokackich czynności zawodowych jest warunkowane zaufaniem
klienta do adwokata. Gdyby tego zaufania nie było, klient wstrzymywałby
się z przekazaniem adwokatowi informacji, które mogłyby go narazić na
odpowiedzialność, nie tylko karną, a wtedy działanie adwokata nie byłoby
adekwatne do stanu faktycznego, który je spowodował”7.

Natomiast zdaniem J. Naumanna, tajemnica adwokacka chroni ta-
kie wartości jak:,,1) potrzeba zagwarantowania pełnego urzeczywistnie-
nia oraz przestrzegania praw człowieka i obywatela; 2) utrzymanie i
krzewienie demokracji; 3) zagwarantowanie prawidłowego procesu wy-
mierzania sprawiedliwości; 4) ochronę ważnych wartości gwarantowa-
nych konstytucją, (prawo do sądu); 5) ochronę praw przyznanych stro-
nom procesu sądowego; 6) ochronę zawodu adwokata oraz 7) zagwaran-
towanie adwokatom możności prawidłowego wykonywania powinności
zawodowych, do wypełniania, których są obligowani etycznie, ustawowo
i zwyczajowo względem swoich klientów, wymiaru sprawiedliwości oraz
państwa”8.

4 J. Warylewski, Tajemnica adwokacka i odpowiedzialność karna za jej naruszenie
(ujawnienie), ,,Palestra”, nr 5-6, s. 13..

5 M. Czerwiński, Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej adwokata a uzasad-
niony interes społeczny, Palestra, Rok LVIII nr 671–672, s.56.

6 P. Kardas, op. cit., s. 43.
7 Postanowienie SA w Krakowie, z dnia 13 stycznia 2009 r. , sygn. II AKz

651/08, KZS 2009, z. 1, poz. 72, Prok. i Pr. – wkł. 2009, z. 7–8, poz. 45.
8 J. Naumann, Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz,

Warszawa 2012, s.208 i n.
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2. Zakres ochrony tajemnicy adwokackiej w świetle przepisów
ustawowych

W tej części niniejszego opracowania zostaną omówione przepisy
rangi ustawowej, które kształtują zakres tajemnicy adwokackiej. Podsta-
wowym aktem regulującym tę materię jest ustawa - Prawo o Adwokatu-
rze. Zgodnie z art.6 u.p.o.a. obowiązkiem adwokata jest zachować w ta-
jemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem po-
mocy prawnej. Jest to zakaz bezwzględny, bezwarunkowy, który nie mo-
że być ograniczony lub uchylony9. Taka regulacja oznacza, że obowiązek
zachowania tajemnicy nie ulega przedawnieniu i trwa nadal mimo wyga-
śnięcia stosunku pełnomocnictwa, prawomocnego zakończenia sprawy
albo ustania członkostwa adwokata w samorządzie zawodowym10. Wy-
pada wskazać, że w świetle tej ustawy, pod terminem ,,świadczenie po-
mocy prawnej”, należy rozumieć w szczególności sporządzanie opinii
prawnych, występowanie przed sądami i urzędami, udzielanie porad
prawnych a także opracowywanie projektów aktów prawnych. SN uznał,
że na zakres przedmiotowy tajemnicy składają się informacje pozyskane
przez adwokata w związku z wykonywaniem merytorycznych czynności
zawodowych11.

Ochrona tajemnicy nie obejmuje wszystkich informacji uzyskanych
przed adwokata, a tylko te, które zdobył wykonując swój zawód. Podob-
ne stanowisko zajął SA w Katowicach podnosząc, iż ,,z uwagi na wielość
ról społecznych w jakich dana osoba może występować w obrocie praw-
nym, starannego oddzielenia wymagają przypadki, kiedy występuje ona
jako adwokat - realizując określone ustawowo zadania adwokata - a kie-
dy zaś uczestniczy w obrocie prawnym - zachowując jednak tytuł zawo-
dowy, a nawet posługując się nim - jednakże nie realizując tej roli. Co
zatem istotne, kryterium, które winno być brane pod uwagę przy roz-
strzyganiu omawianej kwestii, nie może sprowadzać się do ustaleniu
tytułu zawodowego, jakim dana osoba posłużyła się przy dokonaniu da-
nej czynności, a winno odwoływać się do istoty czynności jaką wówczas
przedsiębrała”12.

9 P. Kardas, op. cit., s. 43.
10 M. Czerwiński, op. cit., s.58.
11 Wyrok SN z 1 grudnia 2016 r., sygn. akt. SDI 65/16, LEX nr 2182292.
12 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach  z dnia  5 sierpnia 2015  r.,

sygn. akt. II AKz 443/15, LEX nr 1809515
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O tym czy konkretna informacja jest objęta tajemnicą, decyduje spo-
sób jej pozyskania a nie to czy dana informacja jest znacząca czy mało
istotna13.

W tej części opracowania zostanie omówiony zakres tajemnicy ad-
wokackiej w poszczególnych ustawach procesowych. Należy zauważyć,
iż kwestia składania zeznań przez adwokatów została podobnie uregu-
lowana w procedurze cywilnej i administracyjnej. Zgodnie z art. 83 § 2
kpa14 świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź
mogłaby spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chro-
nionej tajemnicy zawodowej. Natomiast na zasadzie art. 261 § 2 k.p.c15

świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zezna-
nie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodo-
wej. W świetle przedstawionych przepisów procesowych, adwokat we-
zwany w charakterze świadka w postępowaniu cywilnym lub admini-
stracyjnym ma możliwość odmowy odpowiedzi na pytanie. Jednak
przyjmuje się, iż mając na uwadze treść art. 6 u.o.p.a. adwokat jest zobli-
gowany za każdym razem odmawiać odpowiedzi na pytania.

Zgoła odmiennie, omawiana kwestia została uregulowana w postę-
powaniu karnym. Zgodnie art. 178 nie wolno przesłuchiwać jako świadka
obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego działającego na podstawie
art. 245 § 1, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady
prawnej lub prowadząc sprawę. Jest to bezwzględny, niezupełny zakaz
dowodowy, którego nie można uchylić. Jak słusznie zauważył L. Pa-
przycki, zakazu tego nie uchyla nawet zgoda zainteresowanych16. W dok-
trynie przeważa stanowisko, iż obrońca ma obowiązek się stawić na we-
zwanie organu procesowego i wskazać, że okoliczności, co do których ma
zeznawać należą do tych uregulowanych w art. 17817.

Natomiast według art. 180 § 2 k.p.k. ,,osoby obowiązane do zacho-
wania tajemnicy adwokackiej, mogą być przesłuchiwane co do faktów
objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wy-

13 M. Smarzewski, M. Banach, Ochrona tajemnicy adwokackiej w procesie karnym
w związku z czynnościami przesłuchania i przeszukania, ,,Palestra” 2017, nr 3, s. 75.

14 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
Dz. U.2016.23

15 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U.
2016.1822

16 L. Paprzycki, J. Grajewski, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komen-
tarz Tom I: Artykuły 1-424 k.p.k., red. L. Paprzycki, Wolters Kluwer Polska, War-
szawa 2015, s. 200.

17 Ibidem
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miaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podsta-
wie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie
przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posie-
dzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty do-
ręczenia wniosku prokuratora.

Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie”. W świetle utrwalo-
nego orzecznictwa: ,,Zwolnienie z tajemnicy zawodowej adwokata po-
winno dotyczyć konkretnych okoliczności, o których świadek ma zezna-
wać. Rzeczą sądu o tym orzekającego jest ocenić, czy okoliczności te speł-
niają wymogi art. 180 § 2 k.p.k., to jest niezbędne dla wymiaru sprawie-
dliwości i nie mogą być ustalone na podstawie innego dowodu. Brak
oznaczenia ich sprawiałby, że zwolnienie byłoby carte blanche dla orga-
nów ścigania, które mogłyby dowolnie korzystać z wiedzy świadka, ob-
chodząc odnośne ograniczenia”18. SA w Krakowie uznał, iż ,,gdyby
zwolnienie z tajemnicy adwokackiej było przez sądy stosowane bez speł-
nienia ustawowych wymagań niezbędności dla wymiaru sprawiedliwo-
ści poznania faktów, o których wie adwokat i niezbędności jego zeznań z
powodu niemożności poznania ich na podstawie innego dowodu. (…)
Gdyby warunki te były traktowane lekko, udzielenie zwolnienia z tajem-
nicy byłoby formalnością, a doniosła społecznie rola adwokatów została-
by sprowadzona do funkcji informatorów organów ścigania opłacanych
przez ich klientów. Zwolnienie z tajemnicy jest wyjątkiem od zasady
możności odmówienia zeznań przez adwokata. Korzystanie z wyjątku
powinno być uzasadnione, a wyjątku nie można dowolnie rozszerzać”19.

W doktrynie przyjmuje się, że decyzja sądu o zniesieniu tajemnicy
nie nakazuje adwokatowi złożenia zeznań, daje mu jedynie taką możli-
wość20. Zdaniem T. Razowskiego ,,sąd, wydając postanowienie o zwol-
nieniu z tajemnicy adwokackiej, nie nakazuje składania zeznań, a jedynie
otwiera drogę do złożenia zeznań. Adwokatowi, który szanując bez-
względny zakaz ujawniania informacji uzyskanych od klienta, nawet
mimo zwolnienia go z tajemnicy zawodowej przez sąd, odmówi składa-
nia zeznań, nie można skutecznie postawić zarzutu zatajenia prawdy”21.

18 Postanowienie SA w Krakowie z 21 kwietnia 2010 r., cyt za J. Warylewski,
op. cit., s.12,

19 Postanowienie SA w Krakowie, z dnia 13 stycznia 2009 r. , sygn. II AKz
651/08, KZS 2009, z. 1, poz. 72, Prok. i Pr. – wkł. 2009, z. 7–8, poz. 45.

20 M. Smarzewski, M. Banach, op. cit, s. 75.
21 T. Razowski, Zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

w procesie karnym, Prok. i Pr. 2010, nr 7-8, s. 147-148.
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3. Obowiązki adwokata związane z ochroną tajemnicy zawodowej
Ustawa Prawo o adwokaturze, jako akt określający ogólne ramy

ustrojowe adwokatury, statuuje jedynie ogólny zakaz ujawniania tajem-
nicy, natomiast szczegółowe regulacje obejmujące obowiązki adwokata
dotyczących ochrony tajemnicy zostały wprowadzone w Zbiorze zasad
etyki adwokackiej i godności zawodu22. W świetle § 19 tego aktu, adwo-
kat zobligowany jest do zachowania w tajemnicy oraz zabezpieczenia
przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkiego, o
czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawo-
dowych. Zgodnie z tym paragrafem ochroną objęte są wszystkie materia-
ły znajdujące się w aktach sprawy, jak również wszystkie wiadomości,
notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych
osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Adwokat winien
zobligować swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby
zatrudnione przez niego podczas wykonywania działalności zawodowej
do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Nato-
miast każdy adwokat posługujący się w pracy zawodowej komputerem
lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych powinien sto-
sować oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich nie-
powołanym ujawnieniem.

Ponadto przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową
za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu wymaga za-
chowania szczególnej ostrożności i uprzedzenia klienta o ryzyku związa-
nym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków. W
ustępie 8 paragrafu 19 Zbioru wprowadzono bardzo istotny zakaz zgła-
szania przez adwokata dowodu z zeznań świadka będącego adwokatem
lub radcą prawnym w celu ujawnienia przez niego wiadomości uzyska-
nych w związku z wykonywaniem zawodu. Istotne regulacje dotyczące
ochrony tajemnicy adwokackiej wprowadza też regulamin wykonywania
zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach23. Zgodnie z
§ 4 ust. 1 i 2 tego aktu, lokal w którym adwokat wykonuje zawód winien
zapewniać klientom dyskrecję, a także być zabezpieczony przed dostę-

22 Tekst jednolity Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Ko-
deksu Etyki Adwokackiej) uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką 10 paź-
dziernika 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwa-
łą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/ 2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwała-
mi Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r.

23 Uchwała nr 54/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 września 2009
roku, w sprawie „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii
indywidualnej lub spółkach”.
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pem osób niepowołanych, zarówno w godzinach urzędowania, jak i poza
tymi godzinami. W świetle tego regulaminu, adwokat powinien dołożyć
szczególnej staranności przy zabezpieczaniu pomieszczeń, w których
przechowywane są dokumenty zawierające wiadomości objęte tajemnicą
zawodową . W zgodnie z paragrafem siódmym tego regulaminu, adwo-
kat jest zobligowany postępować z informacjami objętymi tajemnicą za-
wodową adwokata w taki sposób aby uniemożliwić osobom trzecim za-
poznanie się z nimi. Ponadto powinien przechowywać dokumenty i no-
śniki zawierające informacje poufne w miejscu i w sposób uniemożliwia-
jący ich zniszczenie, zniekształcenie lub zaginięcie. Dokumenty o szcze-
gólnej doniosłości, zwłaszcza oryginały dokumentów, winny być staran-
nie chronione przez adwokata przy pomocy odpowiednich do tego spo-
sobów zabezpieczania przed utratą lub zniszczeniem.

Adwokat zobligowany jest kontrolować dostęp pracowników kan-
celarii do informacji poufnych. Adwokat winien dopuścić do takich in-
formacji jedynie osoby zajmujące się prowadzeniem sprawy klienta.
Zgodnie z regulaminem, dokumenty zawierające informacje poufne mo-
gą być przechowywane również w formie elektronicznej. W sytuacji
przechowywania informacji poufnych w systemie informatycznym, ad-
wokat zobligowany jest zapewnić szczególne mechanizmy kontroli do-
stępu do tych danych. Ponadto, jeżeli dostęp do danych przetwarzanych
w systemie informatycznym obejmujących informacje objęte tajemnicą,
posiadają co najmniej dwie osoby, wówczas adwokat powinien zadbać,
aby w systemie rejestrowany był dla każdego z użytkowników odrębny
identyfikator oraz winien dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do da-
nych był możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokona-
niu uwierzytelnienia. Ponadto w regulaminie zaleca się adwokatom
wprowadzenie rejestru każdorazowego wglądu w wiadomości objęte
tajemnicą. Zgodnie z ustępem 8 paragrafu 7 regulaminu, każdy adwokat
wykonując działalność zawodową, winien stosować fizyczne i logiczne
zabezpieczenia, które zapewniają bezpieczeństwo danych w sposób ade-
kwatny do aktualnego rozwoju techniki. Zgodnie z omawianym aktem,
system informatyczny winien być zabezpieczony przed działaniem,
oprogramowania, którego celem jest zakłócenie działania lub uzyskanie
nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz przed utra-
tą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasila-
jącej. Regulamin stanowi, iż dane objęte tajemnicą zabezpiecza się rów-
nież przez wykonywanie kopii zapasowych. Natomiast z § 16 ust. 1 regu-
laminu adwokat, który zatrudnia osoby nie będące adwokatami, radcami,
aplikantami lub zleca takim osobom określone czynności, przed udostęp-
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nieniem takim osobom informacji objętych tajemnicą, zobligowany jest
uzyskać ,,od takich osób na piśmie zobowiązanie do przestrzegania tej
tajemnicy w zakresie nie mniejszym niż ten, w jakim tajemnica wiąże
adwokata”. W katalogu obowiązków związanych z ochroną tajemnicy, z
pewnością należałoby dodać -postulowany w literaturze przedmiotu -
obowiązek składania przez adwokata na aktach sprawy oświadczenia, że
te akta zawierają informację objęte tajemnicą24.

4. Zakres odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy – wybrane
zagadnienia

Ta część pracy poświęcona będzie konsekwencjom jakie grożą ad-
wokatowi w przypadku ujawnienia informacji objętych tajemnicą. Ze
względu na ograniczone ramy niniejszego opracowania omówione zo-
staną jedynie najistotniejsze zagadnienia związane z tą tematyką. W sytu-
acji ujawnienia informacji objętych tajemnicą, adwokat może ponieść od-
powiedzialność dyscyplinarną, a także odpowiedzialność karną, jak rów-
nież odpowiedzialność cywilną25. Zgodnie art. 80 u.p.o.a., adwokaci i
aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za po-
stępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu
bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. W świetle art. 81
u.p.o.a. do kar dyscyplinarnych należą:

1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech mie-

sięcy do pięciu lat;
5) wydalenie z adwokatury.
W literaturze podmiotu podkreśla się, że złamanie tajemnicy może

nastąpić w dowolny ,,sposób charakteryzujący się tym, że treści objęte
tajemnicą dotrą do podmiotów nieuprawnionych”26. W świetle wyroku
SA w Krakowie, posługiwanie się w procesie, za zgodą klienta, informa-
cjami uzyskanymi od niego, nie może być poczytane za naruszenie ta-
jemnicy adwokackiej. Natomiast z naruszeniem takim mamy do czynie-
nia, gdy adwokat wykorzysta te wiadomości w innym celu niż związa-

24 M. Smarzewski, M. Banach, op. cit, s. 75.
25 M. Czerwiński, op. cit., s.57.
26 J. Warylewski, op.cit., s.7.
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nym z prowadzeniem sprawy27. Zdaniem Sądu Najwyższego: ,,Złożenie
przez radcę prawnego zeznań w postępowaniu karnym toczącym się
przeciwko jego klientowi, bez zwolnienia przez sąd z tajemnicy zawo-
dowej jest przewinieniem, którego popełnienie może skutkować nałoże-
niem kary dyscyplinarnej. Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej
nie jest zależne od tego, czy ujawnione przez pełnomocnika informację
szkodzą klientowi. Błędne jest wiązanie tajemnicy zawodowej z reprezen-
towaniem klienta, jest to jeden z elementów etyki”28.

W przypadku naruszenia tajemnicy adwokackiej możliwa jest rów-
nież odpowiedzialność karna. Zgodnie z art. 266. § 1. każdy ,,kto, wbrew
przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub
wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną
funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospo-
darczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2”. W literaturze przedmiotu podkreśla
się, że w przypadku tego przestępstwa, przedmiotem ochrony jest
,,stosunek zaufania pomiędzy dysponentem a depozytariuszem informa-
cji, który jest warunkiem prawidłowości wykonywania określonych za-
wodów, pełnienia funkcji czy prowadzenia pewnych działalności”29. Jak
zauważył J. Warylewski, znamion czynu zabronionego z art. 266 § 1 nie
wypełnia adwokat, który został zwolniony z obowiązku zachowania ta-
jemnicy przez sąd i złożył zeznania. Wynika to z faktu, iż do ujawnienia
tajemnicy nie doszło ,,<<wbrew przepisom ustawy>> a wręcz przeciwnie
-na podstawie ustawy (k.p.k.)”30.

Również Sąd Najwyższy uznał, iż ,,obowiązkiem adwokata zacho-
wania w tajemnicy wszystkiego o czym dowiedział się z tytułu wykony-
wania swego zawodu, objęta jest całość jego rozmów z klientem, pozosta-
jących w związku z omawianiem obrony w konkretnej sprawie. Obowią-
zek zachowania milczenia upada, jeżeli adwokat w związku z treścią da-
nej rozmowy ze swoim klientem znalazł się w pozycji obwinionego w
postępowaniu dyscyplinarnym lub oskarżonego w postępowaniu kar-
nym”. Wynika to z faktu, iż prawo do obrony nie może doznać ograni-

27 Wyrok SA w Krakowie  z dnia  11 października 2016  r, I ACa 659/16, LEX
nr 2144782.

28 Wyrok SN z 15 listopada 2012 r, cyt za J. Warylewski, Tajemnica adwokac-
ka i odpowiedzialność karna za jej naruszenie (ujawnienie), Palestra, s.13,

29 M. Mozgawa (red.), Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M., Kodeks
karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el., 2017.

30 J. Warylewski, op. cit., s.13.
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czenia przez związanie adwokata obowiązkiem tajemnicy zawodowej”31.
Według M. Kucharczyka, ,,jest oczywiste, że obrońca i adwokat nie może
być przesłuchany w charakterze świadka co do faktów, o których dowie-
dział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę (art. 178 pkt 2
k.p.k.), ale to wcale nie oznacza, że adwokat, który w procesie karnym
jest oskarżonym, nie może tego czynić. Przecież nie można stosować do
oskarżonych w drodze analogii przepisów dotyczących świadków.
Oskarżony ma prawo do składania wyjaśnień, w których może mówić
wszystko to, co przyczyni się do polepszenia jego sytuacji w procesie,
gdyż znajduje się w bardzo niekorzystnej dla siebie roli procesowej. To
jemu zarzuca się popełnienie czynu zabronionego, a taka sytuacja powo-
duje, że powinno się dać priorytet zasadzie prawa do obrony.

Oskarżony w procesie karnym może ujawniać wiadomości, które są
objęte tajemnicą służbową, zawodową i funkcyjną, bez konsekwencji na
narażanie się na dodatkową odpowiedzialność karną z art. 266 k.k. (…)
Oczywiście, może to czynić tylko w takim zakresie, w jakim jest to nie-
zbędne do wyjaśnienia okoliczności danej sprawy karnej. Nie można bo-
wiem pozwolić, aby przedstawiał informacje niejawne, które nie mają
znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, naruszając w ten sposób obowią-
zek zachowania tajemnicy chronionej prawem. Okoliczności, o których
mówi oskarżony, muszą mieć zawsze związek z toczącą się sprawą, a
wiadomości tajne powinny być szczególnie chronione, dlatego też oskar-
żony może ujawniać poszczególną tajemnicę, byle tylko dotyczyła kwestii
odpowiedzialności karnej oskarżonego w procesie karnym”32.

Podsumowanie
Tajemnica adwokacka pełni istotną rolę w polskim porządku

prawnym, ponieważ jest gwarantem realizacji prawa do obrony i do
ochrony prywatności. Z tych względów, instytucja ta jest szeroko uregu-
lowana w przepisach rangi ustawowej i w wewnętrznych przepisach sa-
morządu adwokackiego. W świetle omawianych przepisów, adwokat
zobligowany jest m.in. do zachowania w tajemnicy oraz zabezpieczenia
przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkiego, o
czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawo-
dowych. Ochroną objęte są wszystkie materiały znajdujące się w aktach

31 Uchwała SN z 26 listopada 1962 r., sygn.. VI Ko 61/62, cyt za Warylewski,
op. cit., s.14.

32 M. Kucharczyk, Kwestia ujawniania tajemnicy państwowej, służbowej, zawodo-
wej i funkcyjnej w wyjaśnieniach oskarżonego, PiP 2005/2, s. 85.
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sprawy, jak również wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty doty-
czące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miej-
sca, w którym się znajdują. Ponadto adwokat winien zobligować swoich
współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione przez
niego podczas wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania
obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Omawiane przepisy w
większości gwarantują tajemnicy adwokackiej należytą ochronę, wątpli-
wości budzi jedynie możliwość zwolnienia adwokata z obowiązku za-
chowania tajemnicy w postępowaniu karnym. Dlatego w tym zakresie
należałoby wprowadzić we wszystkich aktach regulujących tę materię
bezwzględny zakaz ujawniania tajemnicy.

Streszczenie:
Tajemnica adwokacka jest jednym z fundamentów współczesnego

ustroju adwokatury. Instytucja ta została ukształtowana przede wszyst-
kim w celu ochrony słusznych praw i interesów osób korzystających z
pomocy adwokata. Celem tego artykułu jest ustalenie czy obowiązujące
przepisy gwarantują należytą ochronę tajemnicy adwokackiej. Ponadto
intencją autora jest również określenie, jaki jest zakres obowiązków ad-
wokata związanych z ochroną tajemnicy i jakie są konsekwencje nie wy-
wiązania się przez adwokata z tych obowiązków. W artykule zostaną
poddane szczegółowej analizie przepisy prawne (zarówno ogólne, jak i
dotyczące etyki zawodowej) i orzecznictwo dotyczące omawianego za-
gadnienia a także przedstawione propozycje zmian w obowiązujących
przepisach.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna, odpowiedzialność dys-
cyplinarna, tajemnica adwokacka, tajemnica obrończa

Summary:
Principles of protection of information covered by attorney–client confi-

dential privilege
Attorney–client confidential privilege is one of the cornerstones of

the modern bargaining system. This institution was established primarily
in order to protect the legitimate rights and interests of the beneficiaries
of legal assistance. The purpose of this Article is to determine whether the
applicable rules guarantee the adequate protection of legal professional
privilege. It is also the author's intention to define the scope of the law-
yer's obligations in relation to the protection of confidentiality and the
consequences of the lawyer's failure to comply with these obligations.
The author discuss Polish regulations and judicial decisions in the above
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mentioned matter. In the article there have been analyzed both generally
applicable and professional ethic regulations. Will be also presented pro-
posals for changes in the binding regulations.

Key words: criminal liability, disciplinary liability, attorney-client
confidential privilege, bar confidential privilege
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Magdalena Osińska-Wilińska

Prawo do emerytury w szczególnych warunkach w świetle
najnowszego orzecznictwa

1. Wstęp.
Zgodnie z treścią art. 184 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o eme-

ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych1, ubezpieczo-
nym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osią-
gnięciu niższego wieku emerytalnego, jeżeli w dniu wejścia w życie
ustawy (tj. w dniu 1 stycznia 1999 r.) osiągnęli okres zatrudnienia w
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w
przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku
niższym niż 65 lat - dla mężczyzn oraz posiadają niezbędny okres skład-
kowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27, tj. co najmniej 25 lat dla
mężczyzn. Warunkiem uzyskania emerytury wcześniejszej jest również
nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenie
wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwar-
tym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budże-
tu państwa (art. 184 ust. 2).

W myśl art. 32 ust. 4 ww. ustawy2, wiek emerytalny, rodzaje prac
lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których ubezpieczonym przy-
sługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie przepisów, ale tych
dotychczasowych. Zatem ustawa odnosi do przepisów rozporządzenia
Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pra-
cowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze3. W myśl § 4 rozporządzenia, pracownik, który wykonywał
prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A nabywa
prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął
wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla mężczyzn i ma wymagany okres
zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

1 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (Dz. U.2017.1383 tj.).

2 Tamże.
3 Dz. U.1983.8.43 z dnia 1983.02.18.
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2. Podstawowe pojęcia.
Przez pojęcie „wymagany okres zatrudnienia” należy rozumieć

okres wynoszący 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn, liczony łącz-
nie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do okresów zatrudnienia4,
natomiast pracą w warunkach szczególnych jest praca świadczona stale i
w pełnym wymiarze na stanowiskach wskazanych w załączniku do tegoż
aktu (§ 1 i § 2 rozporządzenia).

Nadto, pojęcie "pracy w warunkach szczególnych" jest pojęciem
prawnym, oznacza to, że wyłączenie praca wymieniona w wykazach sta-
nowiących załącznik do rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie
wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych wa-
runkach lub w szczególnym charakterze, wykonywana stale i w pełnym
wymiarze czasu pracy jest pracą w warunkach szczególnych.

Na marginesie należy wskazać, iż za pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach uważa się pracowników przy pracach o
znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości
lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na
bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

Prawidłowe rozumienie pojęcia pracy w szczególnych warunkach
nie jest możliwe bez wnikliwej analizy rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników
zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakte-
rze5. Z zestawienia § 1 i 2 w/w rozporządzenia wynika, że pracą w
szczególnych warunkach jest praca świadczona stale i w pełnym wymia-
rze na stanowiskach wskazanych w załączniku do tego aktu. Warunek
wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym cha-
rakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na da-
nym stanowisku pracy jest spełniony tylko wówczas, gdy pracownik w
ramach obowiązującego go pełnego wymiaru czasu pracy na określonym
stanowisku pracy nie wykonuje czynności pracowniczych nie związa-
nych z tym stanowiskiem pracy, ale stale, tj. ciągle wykonuje prace w
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze6.

Okresy pracy w warunkach szczególnych, adekwatnie do § 2 ust. 2

4 § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku eme-
rytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze.

5 Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.
6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2000 roku, II UKN 39/00,

OSNAP 2002/11/272.
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rozporządzenia, stwierdza zakład pracy, odnosząc się do posiadanej do-
kumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warun-
kach, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów
wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia lub w świadectwie
pracy. Identycznie jest co do okresów składkowych i nieskładkowych.

Należy jednak wskazać, że z § 2 rozporządzenia nie wynika, aby
stwierdzenie zakładu pracy w przedmiocie wykonywania przez pracow-
nika pracy w warunkach szczególnych było wiążące i nie mogło podlegać
kontroli organów przyznających świadczenia uzależnione od wykony-
wania pracy w szczególnych warunkach. Mając to na uwadze, brak jakie-
gokolwiek świadectwa lub jego zakwestionowanie przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych, nie wyklucza dokonania ustalenia zatrudnienia w
warunkach szczególnych innymi środkami dowodowymi już w toku po-
stępowania sądowego.

Brak posiadanego przez Ubezpieczonego fizycznie świadectwa pracy
w szczególnych warunkach, nie wyklucza, że on takiej pracy nie wykonywał
oraz brak zaświadczenia wystawionego przez właściwy organ nie wyłącza
zaliczenia pracy do okresów składkowych i nieskładkowych.

Do powyższego wielokrotnie odnosił się również Sąd Najwyższy,
który stwierdził, że w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń
społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich
wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi,
przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia do-
wodowe zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983
roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad
wypłaty tych świadczeń7 dotyczą wyłącznie postępowania przed tymi
organami8.

3. Zaliczenie stażu pracy w gospodarstwie rolnym.
Co do doliczenia do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rol-

nym zgodnie z treścią art. 5 w/w ustawy przy ustalaniu prawa do emery-
tury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i
nieskładkowe, tylko że okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze
nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składko-
wych. Art. 10 powyższej ustawy przewiduje również możliwość
uwzględnienia przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu

7 Dz. U. Nr 10, poz. 49 ze zm..
8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996 roku, II URN 3/95, OSNAP

1996/16/239.
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jej wysokości przypadających przed dniem 01.01.1983 r. okresów pracy w
gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, ale jedynie, gdy
okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w
art. 5-7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w
zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu. Art. 10 ustawy po-
zwala uwzględnić okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu
16 roku życia przypadającego w czasie, kiedy nie funkcjonowało ubez-
pieczenie społeczne rolników (tj. przed 01.01.1983 r.). Podstawowe zna-
czenie ma zatem ustalenie czy wykonywanie określonych czynności w
gospodarstwie rolnym można uznać za okresy pracy w tym gospodar-
stwie. We wskazanym przepisie nie ma jednak definicji pracy w gospo-
darstwie rolnym. Przyjmuje się w związku z tym, iż ustalenia czy pracę
danej osoby w gospodarstwie rolnym można uznać za pracę mogącą być
uwzględnioną przy ustalaniu prawa do emerytury, dokonywać należy w
oparciu o przepisy regulujące ubezpieczenie społeczne rolników. Za
okresy pracy w gospodarstwie rolnym, uważa się więc okresy wykony-
wania pracy na takich warunkach, jakie po dniu 01.01.1983 r. dawałyby
podstawę do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników9. Powszech-
nie przyjmuje się, że o uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do świad-
czeń emerytalno-rentowych okresów pracy w gospodarstwie rolnym
przesądza wystąpienie dwóch okoliczności: po pierwsze - wykonywanie
czynności rolniczych powinno być skorelowane z warunkami określo-
nymi w legalnej definicji „domownika” z art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników i po drugie – obligatoryjnie czynności mu-
szą być wykonywane w wymiarze nie niższym niż połowa ustawowego
czasu pracy, tj. minimum 4 godziny dziennie10. Wyrażonym wprawdzie
na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy, ale nadal aktualnym.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków za „domownika” uważa się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła
16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub
zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim są-
siedztwie i stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana
z rolnikiem stosunkiem pracy. W poprzednio obowiązującej ustawie z
dnia 14.12.1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych
i członków ich rodzin domownika definiowano jako członka rodziny rol-
nika, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem,
mającego co najmniej 16 lat, nie podlegającego obowiązkowi ubezpiecze-

9 Wyrok SN z dnia 3 lipca 2001 r., II UKN 466/00 OSNPUSiSP 2003, nr 7, poz. 186.
10 Wyrok SN z dnia 28.02.1997 r., II UKN 96/96,(OSNP,1997/23/473.
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nia na podstawie innych przepisów a ponadto osobę, dla której praca w
gospodarstwie rolnym stanowi główne źródło utrzymania.

Nadto, charakter gospodarstwa wskazuje na okresowe potrzeby
wykonywania prac polowych, przede wszystkim na wiosnę, latem, a na-
stępnie jesienią. Utrzymanie inwentarza wymagało pracy cały rok. Zało-
żeniem ustawodawcy pozwalającego uzupełniać staż ubezpieczeniowy
pracą w gospodarstwie rolnym bez opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne jest uwzględnianie tylko takich okresów które wskazują na
stałość, trwałość tej pracy, pozostawanie w ciągłej dyspozycji do jej wy-
konywania, związanie życia zawodowego w pewnym okresie z tą sferą
działalności.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego określa, że praca w gospodar-
stwie rolnym, dla zaliczenia jej do stażu pracy, winna być wykonywana
w wymiarze nie niższym niż połowa ustawowego czasu pracy11.

Orzecznictwo nie wskazują na przeszkody, aby uwzględnić okres
pracy w gospodarstwie rolnym rodziców także w czasie wakacji szkol-
nych, z tym, że wymiar czasu tej pracy winien przekraczać połowę peł-
nego wymiaru czasu pracy. Podkreślić należy, że doraźna pomoc wyko-
nywana zwyczajowo przez dzieci osób zamieszkałych na terenach wiej-
skich nie stanowi pracy w gospodarstwie rolnym, o której mowa w art. 10
ust. 1 pkt 3 u.e.r.f.u.s. Zasadniczego zatem znaczenia nabiera ustalenie
czy w zgłoszonym przez odwołującego okresie jego praca była wykony-
wana w koniecznym rozmiarze, czy nie miała ona charakteru li tylko
zwyczajowej pomocy świadczonej przez dzieci rodzicom12.

Należy jednak podkreślić, że czasem pracy w szczególnych warun-
kach lub szczególnym charakterze nie jest czas, w którym praca ta jest
efektywnie rzeczywiście wykonywana, ale czas, w którym pozostaje się
w gotowości do świadczenia na rzecz pracodawcy pracy tego rodzaju13.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że dla oceny,
czy pracownik pracował w szczególnych warunkach, nie ma istotnego
znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj po-
wierzonej mu pracy. Praca w szczególnych warunkach to praca wyko-
nywana stale (codziennie) i w pełnym wymiarze czasu pracy (przez 8

11 Wyrok z 19 grudnia 2000 roku wydany w sprawie II UKN 155/00, opubl.
OSNP 2001/16/2000.

12 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 września 2014 r. III AUa
2480/13 LEX nr 1527052).

13 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 lutego 2018r. III AUa
740/17 LEX nr 2481754.
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godzin dziennie, jeżeli pracownika obowiązuje taki wymiar czasu pracy)
w warunkach pozwalających na uznanie jej za jeden z rodzajów pracy
wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.14 Wymogi stawiane przez ustawodaw-
cę, które należy spełnić w celu uzyskania prawa do emerytury w obniżo-
nym wieku emerytalnym, należy interpretować ściśle. W wykazie A, sta-
nowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983
r. określono wprost, jakie rodzaje prac kwalifikują się do prac w szcze-
gólnych warunkach. Dochodzone świadczenie jest emeryturą wcześniej-
szą, czyli niejako przywilejem dla osób wykonujących określone w prze-
pisach prace i spełniającym inne warunki niezbędne do jego przyznania.
W celu skutecznego ubiegania się o to świadczenie należy spełnić m.in.
przesłankę wykonywania prac wymienionych w wykazie A, stanowią-
cym załącznik do ww. rozporządzenia stale i w pełnym wymiarze czasu
pracy, obowiązującym na danym stanowisku, stosownie do wymogu
wynikającego z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

4. Zasadnicza służba wojskowa.
W uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 16 paź-

dziernika 2013 r.15, stwierdzono jednak, że czas zasadniczej służby woj-
skowej odbytej w okresie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej16 zalicza się - na warunkach wynikających z tego przepi-
su - do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w
niższym wieku emerytalnym (art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W później-
szym orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych przyjmuje
się, że zaliczenie okresu niezawodowej służby wojskowej do okresu pra-
cy w szczególnych warunkach, od czego zależy ustalenie prawa do eme-
rytury w obniżonym wieku, jest możliwe w sytuacji, gdy pracownik wy-
konujący pracę w szczególnych warunkach został powołany do wojska i
po zwolnieniu ze służby wojskowej w przepisanym terminie zgłosił po-
wrót do tej samej pracy, którą wykonywał bezpośrednio przed rozpoczę-

14 Wyroki Sądu Najwyższego: z 14 września 2007 r., III UK 27/07, OSNP
2008/21-22/325; z 19 września 2007 r., III UK 38/07, OSNP 2008/21-22/329; z 6
grudnia 2007 r., III UK 66/07 por., LEX nr 483283; z 22 stycznia 2008 r., I UK
210/07, OSNP 2009/5-6/75.

15 III UZP 6/13.
16 Dz. U. Nr 44, poz. 220, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia

1974 r.
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ciem służby. Dobitnie ta kwestia została wyartykułowana przez Sąd
Najwyższy17.

Sąd Najwyższy w wyroku z 5 sierpnia 2014 r.18, uznał, że czas za-
sadniczej służby wojskowej zalicza się do okresu pracy wymaganego do
nabycia emerytury w niższym wieku emerytalnym także wtedy, gdy żoł-
nierz przed powołaniem do zasadniczej służby wojskowej nie był za-
trudniony, ale po zwolnieniu z tej służby w ciągu 30 dni podjął zatrud-
nienie i pracował w szczególnych warunkach pracy. Pogląd ten znalazł
również aprobatę w uchwale Sądu Najwyższego z 2 lipca 2015 r.19, w któ-
rej uzasadnieniu dokonano szczegółowej analizy dotychczasowego
orzecznictwa w omawianej materii i w której m.in. jednoznacznie zaak-
ceptowano stanowisko (uznane już zresztą w orzecznictwie sądów po-
wszechnych) o wliczeniu czasu odbywania zasadniczej służby wojskowej
do okresu zatrudnienia w zakresie uprawnień emerytalnych żołnierzowi,
który przed służbą nie był zatrudniony, a po zwolnieniu przystąpił do
wykonywania zatrudnienia kwalifikowanego jako praca w warunkach
szczególnych.

5. Postępowanie dowodowe.
Przy ustalaniu okresów zatrudnienia, winny być uwzględniane do-

kumenty z przebiegu zatrudnienia - świadectwa pracy wystawione przez
pracodawcę, umowy o pracę, angaże, legitymacje ubezpieczeniowe i inne
dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia. Zawraca się uwagę, że
gdy dokumentacja pracownicza jest niepełna lub zawiera pewne rozbież-
ności dopuszczalne jest posiłkowanie się zeznaniami świadków. Zezna-
nia świadków są dowodem uzupełniającym, który może potwierdzić
przebieg zatrudnienia. Niedopuszczalne jest oparcie się tylko na zezna-
niach świadków w sytuacji, gdy z dokumentów wynikają okoliczności
przeciwne20.

„Dowód tylko z zeznań świadków, z uwagi na szczególny i wyjąt-
kowy charakter prawa do emerytury w obniżonym wieku, nie może
przesądzać o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach, zwłasz-
cza, gdy fakty wynikające z zeznań świadków nie znajdują potwierdzenia

17 Wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2013 r., II UK 217/13, LEX nr
1408683.

18 I UK 442/13, LEX nr 1491097.
19 III UZP 4/15, Biul.SN 2015/7/18-19.
20 Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 21 lutego 2018r. III AUa 681/17, LEX nr

2481776.
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w dokumentacji pracowniczej. Inaczej mówiąc, moc dowodowa zeznań
świadków jest tak niska, że nie spełniają one wymogu dowodów pew-
nych, jednoznacznych i precyzyjnych (w szczególności z uwagi na fakt
znacznego upływu czasu między okresem, kiedy praca była faktycznie
wykonywana a momentem składania zeznań). Tymczasem, prawo do
emerytury w wieku obniżonym z uwagi na pracę w warunkach szcze-
gólnych jest przywilejem, stąd też spełnienie warunków do jej przyzna-
nia, udowodnione być musi w sposób niezbity i niebudzący wątpliwości.
Dlatego też, osobowe źródła dowodowe winny zostać skonfrontowane z
istniejącą dokumentacją i dopiero uzyskanie przekonania graniczącego z
pewnością co do przebiegu zatrudnienia, może pozwolić na pozytywne
rozstrzygnięcie o prawie do emerytury”21.

W orzecznictwie sądowym ustalono także, że osiągnięcie do dnia 1
stycznia 1999 r. okresu pracy w szczególnych warunkach, o którym mo-
wa w art. 184 ust. 1 pkt 1, wyłącza ponowne ustalenie tego okresu po
osiągnięciu wieku emerytalnego według zasad wynikających z art. 32 ust.
1a pkt 1, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 r. Inne stanowisko inge-
rowałoby w ochronę praw w trakcie nabywania (ekspektatyw), bowiem
sytuacja osób wymienionych w art. 184 polega na spełnieniu się tylko
części stanu faktycznego koniecznego do nabycia prawa, które poprzedza
i zabezpiecza przyszłe prawo podmiotowe22.

Wykładnia powyższego przepisu budzi wiele wątpliwości czy na-
bycie prawa do tego świadczenia uzależnione jest także jak w przypadku
niektórych emerytur przyznawanych ze względu na szczególne warun-
ki/charakter pracy na mocy art. 32 lub w zw. z art. 46 ust. 1 - od spełnie-
nia wymogu osiągnięcia wieku emerytalnego w czasie zatrudnienia lub
w ciągu 5 lat od jego ustania. Jednakże wyjaśniono, że art. 184 ustanawia
własne (odrębne) przesłanki powstania uprawnień emerytalnych, a zwrot
"po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40" odnosi się

21 Wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1998 r., II UKN 440/97, LEX nr
34199 oraz z dnia 22 listopada 2001 r., I PKN 660/2000, LEX nr 54 095.

22 Wyroki SN: z dnia 5 listopada 2012 r., II UK 82/12, OSNPUSiSP 2013, nr 19-
20, poz. 230; z dnia 18 maja 2012 r., III UK 99/11, LEX nr 1227193; z dnia 13 lipca
2011 r., I UK 12/11, LEX nr 989126; z dnia 23 kwietnia 2010 r., II UK 313/09,
OSNPUSiSP 2011, nr 19-20, poz. 260; postanowienie SN z dnia 9 marca 2012 r., I
UK 367/11, LEX nr 1215125 oraz m.in. wyroki SA: w Katowicach z dnia 24 paź-
dziernika 2013 r., III AUa 115/13, LEX nr 1386087; w Łodzi z dnia 5 lipca 2013 r.,
III AUa 1634/12, LEX nr 1349943; w Krakowie z dnia 18 czerwca 2013 r., III AUa
1720/12, LEX nr 1339358 czy w Lublinie z dnia 6 września 2012 r., III AUa
624/12, LEX nr 1220537
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wyłącznie do wieku emerytalnego określonego w tych przepisach, jednak
bez odwoływania się do pozostałych warunków związanych z wiekiem.
Z uwagi na to prawo do emerytury na podstawie art. 184 nabywa ubez-
pieczony, który na dzień 1 stycznia 1999 r. legitymował się wymaganym
okresem ogólnym i szczególnym, natomiast wiek emerytalny osiągnął po
tej dacie, niezależnie od tego, czy w chwili dożycia 55-60 lat miał status
pracownika, wykonywał inną pracę tj. prowadził działalność gospodar-
czą, czy też w ogóle nie był zatrudniony23.

„Wysokość świadczenia przyznanego na podstawie art. 184 w/w
ustawy emerytalnej oblicza się - w latach 2009-2014 – zgodnie z art. 183, a
następnie (od 2015 r.) wyłącznie przy zastosowaniu art. 26. Jeżeli ubez-
pieczony złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na ra-
chunku w OFE na dochody budżetu państwa, składki na ubezpieczenie
emerytalne, zewidencjonowane na jego koncie w ZUS, zwiększa się przez
pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosu-
nek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości
zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w organie rentowym”24.

Reasumując, zakresem ochrony przedemerytalnej z art. 39 k.p.
obejmuje się także pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do
osiągnięcia wieku emerytalnego wskazanego w przepisach art. 32, 33, 39 i
40, jeżeli z osiągnięciem tego wieku nabyte zostanie prawo do emerytury
z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakte-
rze na podstawie art. 184 ust. 125. Jest to konsekwencja występowania
ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę z art. 39 kodeksu pracy
w stosunku do emerytur w wieku obniżonym.

23 Uchwała SN z dnia 8 lutego 2007 r., II UZP 14/06, OSNPUSiSP 2007, nr 13-
14, poz. 199; wyroki SN: z dnia 14 czerwca 2012 r., I UK 1/12, LEX nr 1229806; z
dnia 6 grudnia 2007 r., I UK 132/07, LEX nr 621798 i z dnia 18 lipca 2007 r., I UK
62/07, OSNPUSiSP 2008, nr 17-18, poz. 269; postanowienie SN z dnia 19 stycznia
2012 r., I UK 325/11, LEX nr 1125267 oraz wyroki SA: w Łodzi z dnia 24 sierpnia
2012 r., III AUa 276/12, LEX nr 1217734 i w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2007 r.,
III AUa 791/06, Apel. - W-wa 2007, nr 3.

24 Antonów Kamil (red.), Komentarz do ustawy o emryturach i rntach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury po-
mostowe. Okresowe emerytury Kapitałowe. Komentarz.

25 Wyroki SN: z dnia 5 lipca 2011 r., I PK 15/11, OSNPUSiSP 2012, nr 15-16,
poz. 194; z dnia 5 maja 2011 r., II PK 282/10, OSNPUSiSP 2012, nr 11-12, poz. 140;
z dnia 9 marca 2009 r., I PK 180/08, OSNPUSiSP 2010, nr 19-20, poz. 236 i z dnia
8 lipca 2008 r., I PK 309/07, OSNPUSiSP 2009, nr 23-24, poz. 308.
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Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreśla, że praca w szczególnych
warunkach, to praca wykonywana stale (codziennie) i w pełnym wymia-
rze czasu pracy (przez 8 godzin dziennie, jeżeli pracownika obowiązuje
taki wymiar czasu pracy) w warunkach pozwalających na uznanie jej za
jeden z rodzajów pracy wymienionych w wykazie stanowiącym załącz-
nik do rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r.26

Przepisy prawa materialnego określające rodzaje i warunki zalicza-
nia okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze „dla celów nabycia uprawnień emerytalnych w obniżonym
wieku emerytalnym mają charakter wyjątkowy i ściśle bezwzględnie
obowiązujący, co nie oznacza, że przepisy te powinny być wykładane
(interpretowane) zawężająco lub restrykcyjnie w sposób wykluczający
lub przekreślający je jako podstawę nabycia prawa do emerytury z uwagi
na przepracowanie okresów zatrudnienia w szkodliwych warunkach
pracy”. Uwzględnienie okresów wykonywania pracy szkodliwej lub
uciążliwej wymaganej do przyznania emerytury w niższym wieku eme-
rytalnym - następuje po ustaleniu rzeczywistego zakresu obowiązków
oraz wykonywania bezpośrednio i stale szkodliwego zatrudnienia, tyle
że ocena prawna tych ustaleń powinna być racjonalna, bez stosowania
"aptekarskiej" miary lub "stopera w ręku"27. Trudno zaakceptować stano-
wisko, że wyraźne polecenie przełożonych dotyczące wykonywania in-
nych prac niż szkodliwe przez pracownika zatrudnionego w pełnym
wymiarze w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
mogłoby decydować o wyłączeniu tych incydentalnych prac z okresów
szczególnego zatrudnienia dla celów emerytalnych28.

Spełnienie warunku wykonywania pracy w szczególnych warun-
kach stale i w pełnym wymiarze czasu pracy z § 2 ust. 1 rozporządzenia z
dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników za-
trudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
może mieć uzasadnienie w ustaleniu, że mimo dodatkowych obowiąz-
ków, kierowca samochodu ciężarowego nadal wykonywał pracę w
szczególnych warunkach z wykazu A, dział VIII, poz. 2 do rozporządze-
nia, czyli stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na da-

26 Wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 14 września 2007 r., III UK 27/07, OSNP
2008 nr 21-22, poz. 325; z dnia 19 września 2007 r., III UK 38/07, OSNP 2008 nr
21-22, poz. 329; z dnia 6 grudnia 2007 r.

27 Wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 22 sierpnia 2016r., III U
529/16.

28 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2017r., sygn.
akt III AUa 1014/15.



98

nym stanowisku. Sam fakt powierzenia kierowcy dodatkowych obo-
wiązków nie oznacza, że obowiązki te umniejszają podstawowy czas pra-
cy kierowcy. Generalnie praca w szczególnych warunkach nie musi być
wykonywana w sposób ciągły przez 8 godzin, gdyż rozkład czasu pracy
może przewidywać przerwę w pracy podstawowej w ramach dniówki
roboczej.

6. Zakończenie
Wymagania przedstawione przez ustawodawcę, które należy speł-

nić celem uzyskania prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytal-
nym z tytułu pracy w szczególnych warunkach, należy interpretować
ściśle. Emerytura przewidziana w art. 184 ustawy z 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to świadczenie szczegól-
ne, gdyż przyznawane jest w drodze odstępstwa od zasady związanej z
osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Z tego powodu,
wszystkie przesłanki warunkujące przyznanie tego świadczenia muszą
być wykładane w sposób ścisły i precyzyjny.

Streszczenie.
Wymagania stawiane przez ustawodawcę, które należy spełnić ce-

lem uzyskania prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym z
tytułu pracy w szczególnych warunkach, należy interpretować ściśle.
Emerytura przewidziana w art. 184 u.e.r.f.u.s. to świadczenie szczególne,
gdyż przyznawane jest w drodze odstępstwa od zasady związanej z
osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Z tego powodu,
wszystkie przesłanki warunkujące przyznanie tego świadczenia muszą
być wykładane w sposób ścisły i precyzyjny.

Spełnienie warunku wykonywania pracy w szczególnych warun-
kach stale i w pełnym wymiarze czasu pracy z § 2 ust. 1 rozporządzenia z
dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników za-
trudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.), może mieć uzasadnienie w ustaleniu,
że mimo dodatkowych obowiązków, kierowca samochodu ciężarowego
nadal wykonywał pracę w szczególnych warunkach z wykazu A, dział
VIII, poz. 2 do rozporządzenia, czyli stale i w pełnym wymiarze czasu
pracy obowiązującym na danym stanowisku. Sam fakt powierzenia kie-
rowcy dodatkowych obowiązków nie oznacza, że obowiązki te umniej-
szają podstawowy czas pracy kierowcy. Generalnie praca w szczególnych
warunkach nie musi być wykonywana w sposób ciągły przez 8 godzin,
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gdyż rozkład czasu pracy może przewidywać przerwę w pracy podsta-
wowej w ramach dniówki roboczej.

Summary:
Pension rights in special circumstances in the light of recent case-law.
The requirements set by the legislator to be met in order to qualify

for a pension ata reduced retirement age for work in special circums-
tances must be interpreted strictly. Pension pursuant to Article 184 of the
u. e. r. f. u. s. that special benefit because it is granted by way of deroga-
tion from the principle of reaching the general retirement age. For that
reason, all the conditions governing the grant of that benefit must be in-
terpreted strictly and precisely. The requirement to work continuously
and full time in special conditions in § 2,subclause (a), (b) and (c) must be
met. Pursuant to Article 1 of the Regulation of 7 February 1983 on the
retirement age of employees employed in special conditions or in a spe-
cial capacity (Journal of Laws No. 8, item 43, as amended), it may be justi-
fied to establish that, despite additional duties, a lorry driver continued to
perform work under special conditions from list A, section VIII, item 2 to
the Regulation, i. e. on a permanent and full-time basis applicable to a
given position. The mere fact that the driver is entrusted with additional
duties does not mean that those duties reduce the driver's basic working
time. In general, work under special conditions does not have to becar-
ried out continuously for 8 hours, as the working time schedule may pro-
vide for abreak in the basic work within the working day.
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ks. Władysław Kądziołka

Wzorce wolności w ludzkiej egzystencji

Wolność oznacza odpowiedzialność.
A to jest właśnie to, czego się

większość ludzi obawia…
George Bernard Shaw

Introdukcja
Ludzka wolność to „zakorzeniona w rozumie i woli możliwość

działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc po-
dejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Dzięki wolnej woli każ-
dy decyduje o sobie”1.

Wolność osiąga tę doskonałość wtedy, gdy jest ukierunkowana na
Boga, który jest źródłem doskonałości i szczęścia. Dopóki nie opowie się
po stronie najwyższego dobra, jakim jest Bóg, wolność „zakłada możli-
wość wyboru między dobrem a złem, a więc wzrastania w doskonałości,
albo upadania i grzeszenia. (...). Staje się źródłem pochwały lub nagany,
zasługi lub winy”2. Innymi słowy dojrzale wyrażana wolność to umiejęt-
ność szlachetnego poruszania się w świecie wartości. To zdolność opo-
wiadania się po stronie miłości i prawdy, czyli po stronie prawdziwej
miłości. Z tego właśnie powodu „im więcej człowiek czyni dobra, tym
bardziej staje się wolnym. Prawdziwą wolnością jest tylko wolność w
służbie dobra i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa i zła jest nad-
użyciem wolności i prowadzi do niewoli grzechu”3.

Wolna wola jest więc nie tylko przywilejem, który człowiek jako
istota rozumna otrzymał od Boga, ale i trudnym zadaniem, które chrze-
ścijanin ma realizować w swoim życiu. Ci, którzy w dążeniu do wolności
absolutnej pragną zerwać z wszelką tradycją i autorytetem, wypaczają jej
znaczenie. W takiej sytuacji człowiek nie przyjmuje już prawdy o dobru i
złu jako jedynego i niepodważalnego punktu odniesienia dla swoich de-
cyzji, ale kieruje się wyłącznie swoją subiektywną i zmienną opinią lub
po prostu swym egoistycznym interesem i kaprysem4. Wolność nie tylko

1 Katechizm Kościoła Katolickiego, 1731.
2 Tamże, 1732.
3 Tamże, 1733.
4 Jan Paweł II, Evangelium vitae, 19.
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towarzyszy wierze – jest jej nieodzownym warunkiem. Więcej, to właśnie
wiara pozwala każdemu jak najlepiej wyrazić swoją wolność. Innymi
słowy, wolność nie wyraża się w dokonywaniu wyborów przeciw Bogu5.

Fundamentem wolności osoby jest prawda: wolność jest zależna od
prawdy, a prawda służy wolności. Akcentuje to Jan Paweł II w słowach,
iż wolność zawiera w sobie kryterium prawdy, dyscyplinę prawdy. Bez
tego nie jest prawdziwą wolnością. Jest zakłamaniem wolności. Otwarcie
się na prawdę i przyjęcie jej jest warunkiem poznania siebie, a tym sa-
mym podstawowym wymogiem, a zarazem probierzem wolności. Ode-
rwanie wolności od prawdy o Bogu-Stwórcy, osobie-stworzeniu i całym
świecie prowadzi do zafałszowania wolności przez utożsamianie jej z
absolutną autonomią, czyli samowolą oraz brakiem jakichkolwiek zależ-
ności i postrzegania jej jako źródła moralności, do zniewolenia człowieka
przez niewłaściwe, fałszywe, niezgodne z jego naturą pragnienia6.

Człowiek ma prawo do wolności, co w praktyce oznacza, iż są mu
należne szczegółowe wolności w różnych płaszczyznach jego egzystencji.
Całość można ująć w kilku zasadniczych płaszczyznach.

Wolność bytu osobowego
Wolność człowieka to wolność bytu osobowego, ale stworzonego,

to wolność uczestnicząca w wolności Boga, którego człowiek jest obra-
zem, a który jako jedyny cieszy się jej pełnią. Sobór Watykański I zazna-
czał, że posłuszeństwo wierze wymaga zaangażowania umysłu i woli:
„Ponieważ człowiek całkowicie jest zależny od Boga jako Stwórcy i Pana
swego, a rozum stworzony zupełnie podlega niestworzonej prawdzie,
przeto jesteśmy zobowiązani Bogu objawiającemu się okazać przez wiarę
zupełne posłuszeństwo umysłu i woli”7.

Wolność człowieka nie jest nieograniczona i musi się zatrzymać
przed „drzewem poznania dobra i zła”, została bowiem powołana, aby
przyjąć prawo moralne, które Bóg daje człowiekowi. […] „Jeden tylko
Dobry” wie bowiem doskonale, co jest dobre dla człowieka i dlatego z
miłości doń dobro to mu nakazuje w przykazaniach8. Między wolnością
osoby a prawem Bożym istnieje fundamentalna więź, która wzajemnie się
do siebie odwołują. Zachowywanie prawa moralnego, postrzeganego

5 Jan Paweł II, Fides et ratio, 13.
6 Jan Paweł II, List Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego

Roku Młodzieży Parati semper, Rzym 1985.
7 Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius, III; DS 3008.
8 Por. Veritatis Splendor, 35; Dominus et Vivificantem, 36.
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jako zbiór „Bożych podpowiedzi” wskazujących, jak żyć, by osiągnąć
doskonałość, sprawia, że wolność w pełni się urzeczywistnia.

Tak rozumiana wolność jest gwarantowana człowiekowi prawem,
którego nikt mu nie nadaje, ale które wynika z samego faktu człowie-
czeństwa. „Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże”9, jest
nierozerwalnie związany z tą wolnością, której żadna siła ani przymus
zewnętrzny nie jest w stanie go pozbawić, i która stanowi podstawowe
prawo człowieka jako jednostki i jako członka społeczeństwa.

Przyjmując postawę nieautentyczności, człowiek pozwala, aby go
określano z zewnątrz, milcząco przyjmuje to, co dzieje się wokół niego.
Tymczasem dla rzeczywistości autentycznej, w zupełności akceptującej
swą osobniczą wolność istnienia, a w konsekwencji działania, bytowanie
na wzór bytów w sobie, inaczej istnienie przedmiotowe jest nie do przy-
jęcia. Granica ludzkiej wolności znajduje się w sumieniu: Być wolnym, to
móc i chcieć wybierać, to żyć zgodnie ze swym sumieniem.

Wolność humanistyczna
Szeroko pojętego humanizmu to wszystkie te przedsięwzięcia, któ-

re prowadzą do umacniania autonomii osoby, do jej rozwoju duchowego,
intelektualnego i moralnego, a więc do tworzenia. W tej płaszczyźnie
można umieścić: wolność własnych przekonań i opinii, możliwość ich
wyrażania na zewnątrz, wolności poszukiwań naukowych, twórczości
artystycznej, kultywowania wartości własnej kultury etnicznej i regional-
nej, wolności słowa.

Wolność słowa w ujęciu Jana Pawła II to zatem wolność „do” i
„od”, mająca swój wewnętrzny i zewnętrzny wymiar, której granicą jest
zawsze dobro moralne10. Dobro moralne nie jest tożsame z dobrem w
ogóle, które jest celem każdego czynu ludzkiego. Dobro tradycyjnie dzieli
się na trzy rodzaje:

1) użyteczne („bonum utile”) - dobro-środek umożliwiający osią-
gnięcie innego, wyższego dobra;

2) przyjemne („bonum delectabile”, „bonum delectans”) - pożądane
ze względu na przyjemność czynienia;

3) godziwe („bonum honestum”) - dobro w sensie obiektywnym:
dobro osoby; w odróżnieniu od dwu poprzednich może i powinno sta-
nowić sam w sobie cel czynu ludzkiego. Osiągnięcie dobra w sensie
obiektywnym nie jest osiągnięciem dobro moralnego. Nawet jeśli coś

9 Por. Rdz. 1,27.
10 Jan Paweł II, Orędzie z okazji Światowego Dnia Pokoju 1981, 11.
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obiektywnie można zakwalifikować jako dobro godziwe i wydaje się być
dobrem moralnym, lecz jest czynione dla doraźnych korzyści, wówczas
nim nie jest.

Drugim, obok negatywnych wpływów kulturowych, czynnikiem
ograniczającym wolność współczesnego człowieka, są naiwne i utopijne
wizje ludzkiej wolności. Jednym z typowych błędów jest utożsamianie
wolności zewnętrznej z wolnością wewnętrzną. Wielu ludzi jest przeko-
nanych, że wystarczy przezwyciężyć społeczno-polityczny system znie-
wolenia, aby automatycznie żyć w wolności wewnętrznej. Tymczasem
przezwyciężenie zewnętrznych ograniczeń wolności (politycznych, eko-
nomicznych, społecznych, itd.) jedynie ułatwia realizację wolności we-
wnętrznej, ale nie gwarantuje, że dana osoba taką wolność osiągnie. Oka-
zuje się, że w systemach totalitarnych wiele osób potrafi ochronić wol-
ność wewnętrzną, mimo braku wolności zewnętrznej. Natomiast to wła-
śnie we współczesnych demokracjach liberalnych miliony młodych jest
zniewolonych różnego rodzaju uzależnieniami. Innym błędem jest odry-
wanie wolności od wymagań miłości i prawdy, od norm moralnych,
prawnych czy społecznych. Błąd polega tu na absolutyzowaniu wolności,
czyli na traktowaniu jej jako najwyższej wartości. Człowiek tak rozumie-
jący wolność sądzi, że być wolnym to czynić wszystko to, na co ma się w
danym momencie ochotę. Gdyby taka była natura wolności, to najbar-
dziej wolne byłyby małe dzieci, a także ludzie chorzy psychicznie i prze-
stępcy, gdyż te grupy osób kierują się zasadą: robię to, czego chce moje
ciało i emocje, co przychodzi mi spontanicznie, co mi się subiektywnie
podoba, co nie wymaga wysiłku ani dyscypliny11.

Wolność małżeńsko-rodzinna
Następną płaszczyznę stanowi płaszczyzna małżeńsko-rodzinna12,

uznana przez Papieża Jana Pawła II za niezmiernie ważną. Jest to bowiem
środowisko, gdzie szczególną troską, opieką i szacunkiem obdarza się
ludzką miłość i rodzinę jako miejsce przekazywania nowego życia i wy-
chowania człowieka. W jej ramach należy umieścić wolność wyboru
określonego stanu życia, wolność zawarcia małżeństwa i założenia rodzi-
ny, wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wolność od
jakiejkolwiek ingerencji w sprawy małżeńsko-rodzinne, od ograniczeń w
zakresie planowania potomstwa.

11 Por. M. Dziewiecki, Człowiek w obliczu wolności, [w:]
www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/czl_wolnosci.htm, [dostęp: 11.04.2018].

12 EV 20.

www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/czl_wolnosci.htm
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Małżeństwo i rodzinę łączy i kształtuje szeroko pojęta miłość. W
kontekście takiej miłości musi się dokonywać świadczenie o prawdzie,
aby było to zarazem wyzwalaniem przez prawdę. Wyzwolenie to stanie
się faktem, gdy prawda względnie widzenie siebie i swoich czynów w
całej prawdzie wyzwoli rzeczywistość nawrócenia. Nawrócenie jest naj-
bardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia.
W ludzkim świecie właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest
samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrze-
nie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i peł-
nym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako pod-
noszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszystkich nawarstwień
zła, które jest w świecie i w człowieku13.

Zafałszowana wolność prowadzi do różnych form utylitaryzmu za-
równo w obszarze życia osobistego i społecznego. W tym kontekście Jan
Paweł II14 mówi, iż „cały program utylitaryzmu związany z indywiduali-
stycznie zaprogramowaną wolnością, wolnością bez odpowiedzialności,
jest antytezą miłości, również jako wyrazu ludzkiej cywilizacji, jej cało-
ściowego i spójnego kształtu”15. Wynaturzona wolność dotyka boleśnie
całe życie społeczne w jego różnych obszarach. Wszelkie patologie i
sprzeczności w życiu społecznym, określane jako „cywilizacja śmierci”
mają swoje źródło w zafałszowanym pojęciu wolności, „które absolutyzuje
znaczenie jednostki ludzkiej, przekreślając jej odniesienie do solidarności z
drugimi, do pełnej akceptacji drugiego człowieka i do służenia innym (...),
które staje się ostatecznie wolnością „silniejszych”, wymierzoną przeciw
słabszym, skazanym na zagładę”16.

W świetle nauczania Jana Pawła II, zafałszowana wolność w życiu
małżeńskim i rodzinnym, które jest (powinno być) wzorem wszelkich
wspólnot, wyraża się m.in. „w dążeniu do osiągnięcia własnego egoistycz-
nego dobra, nierzadko przeciw innym”17 oraz w tzw. „wolnej miłości”18, czy
wreszcie w tym wszystkim, co zawiera w sobie pojęcie „cywilizacja śmierci”,
na czele z całym „trendem proaborcyjnym”19. Wynaturzona wolność jest
wielkim zagrożeniem także dla samej demokracji, państwa prawa i dla każ-

13 Jan Paweł II, Dives in misericordia, 34.
14 Jan Paweł II o wolności jako darze i zadaniu w życiu społecznym,[w:]

www.niedziela.pl/artykul/8200/Jan-Pawel-II-o-wolnosci-jako-darze-i, [dostęp: 11.04.2018].
15 LR 14.
16 EV 19.
17 FC 6.
18 LR 14.
19 Tamże, 13-14.

www.niedziela.pl/artykul/8200/Jan-Pawel-II-o-wolnosci-jako-darze-i
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dego obszaru życia społecznego. W Evangelium vitae czytamy, że „ta koncep-
cja wolności prowadzi do głębokiego zniekształcenia życia społecznego.
Jeżeli promocja własnego „ja” jest pojmowana w kategoriach absolutnej au-
tonomii, prowadzi nieuchronnie do negacji drugiego człowieka; jest on po-
strzegany jako wróg, przed którym trzeba się bronić. W ten sposób społe-
czeństwo staje się zbiorowością jednostek żyjących obok siebie, ale nie połą-
czonych wzajemnymi więzami: każdy pragnie zrealizować swoje cele nieza-
leżnie od innych czy wręcz dąży do własnych korzyści kosztem innych. Jed-
nakże fakt, że także inni mają podobne dążenia, zmusza do poszukiwania
jakiejś formy kompromisu, jeżeli społeczeństwo ma zagwarantować każde-
mu możliwie jak najwięcej wolności. W ten sposób zanika wszelkie odnie-
sienie do wspólnych wartości i do prawdy absolutnej, uznawanej przez
wszystkich: życie społeczne zostaje wystawione na ryzyko całkowitego rela-
tywizmu. Wszystko staje się wówczas przedmiotem umowy i negocjacji;
także owo pierwsze z podstawowych praw, jakim jest prawo do życia”20.

Wolność społeczno-gospodarcza
Kolejną płaszczyznę wolności bardziej szczegółowych stanowi sfera

społeczno-gospodarcza, która w istotny sposób uświadamia, że człowiek
jest celem życia gospodarczego i społecznego, i jako podmiotowi tego
życia przysługują mu wolności: podejmowania i wyboru pracy, zrzesza-
nia się i gromadzenia, swobodnego poruszania się, od wszelkich form
bezprawnego zatrzymania, aresztowania i uwięzienia itp.

Wolność gospodarcza to przede wszystkim wolność podejmowania
inicjatyw gospodarczych. Każdy człowiek po spełnieniu warunków eko-
nomicznych, jak np. posiadanie kapitału, może rozpocząć produkcję lub
świadczenie usług, na które znajdzie nabywcę. To, w jaką sferę zaangażu-
je kapitał przez siebie zgromadzony jest kwestią jego ryzyka. Działanie to
w konsekwencji może mu przynieść zysk lub stratę w zależności od tego
czy właściwie ulokował kapitał. Bez wolności gospodarczej i indywidu-
alno-społecznej jest tylko nieugruntowanym stanem zmierzającym, przy
nadarzającej się okazji, do form bardziej autorytarnych. Wolność gospo-
darcza choć jest bardzo ważną przesłanką szeroko rozumianej wolności,
nie jest warunkiem wystarczającym dla jej istnienia21.

20 Tamże.
21

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE.../SE.../02.pdf,
[dostęp 09.04.2018.]

www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE
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Wolność polityczna
Ważna jest płaszczyzna polityczna, w ramach której można mówić

o wolności zapatrywań politycznych, przynależności do partii, udziału w
życiu politycznym, wolności emigracji i imigracji, prawa do azylu poli-
tycznego. Oznacza działanie w sposób odpowiedzialny, oparty na obiek-
tywnej i pełnej znajomości faktów; oznacza dekonstrukcję ideologii poli-
tycznych, które wypierają prawdę i godność człowieka, a chcą szerzyć
pseudowartości pod pretekstem pokoju, rozwoju i praw człowieka; ozna-
cza wspieranie nieustannych dążeń do stanowienia prawa pozytywnego
opartego na zasadach prawa naturalnego22.

Wolność religijna
Płaszczyzna religijna wolności w nauczaniu społecznym Jana Pawła

II uważana jest za podstawową, nie tylko dlatego, że do zasadniczej misji
przepowiadania Papieża należy głoszenie Ewangelii, ale przede wszyst-
kim dlatego, że wolność ta jest nierozerwalnie związana z innymi i sta-
nowi rację bytu wszystkich praw. Wolność sumienia i religii jest pierw-
szym i niezbywalnym prawem osoby ludzkiej; a nawet więcej, można
powiedzieć, że w stopniu, w jakim dotyka ona najbardziej intymnej sfery
ducha, podtrzymuje głęboko zakotwiczoną w każdej osobie rację bytu
innych wolności23.

Dlatego każda osoba jest obdarzona świętym prawem do życia peł-
nego, także pod względem duchowym. Jeżeli nie uznaje swojej istoty
duchowej, jeżeli nie otwiera się na transcendencję, osoba ludzka skupia
się na sobie, nie potrafi znaleźć odpowiedzi na rozbrzmiewające w sercu
pytania o sens życia ani zdobyć trwałych wartości i zasad etycznych, nie
potrafi też doświadczyć autentycznej wolności i budować sprawiedliwe-
go społeczeństwa24.

W kontekście tych rozważań warto jeszcze raz przywołać słowa Ja-
na Pawła II, iż „każdy podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłon-
ność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzia, każde uży-
wanie słów po to, aby wpływać na innych swoim zagubieniem moral-
nym, swoim wewnętrznym nieporządkiem - wprowadza w życie spo-
łeczne atmosferę kłamstwa. Przez wiele lat doświadczaliśmy w wymiarze
społecznym, że publicznie nie mówiono prawdy - i nie dopuszczano do

22 Por. Benedykt XVI, Przemówienie do władz państwowych i do korpusu dyploma-
tycznego na Cyprze - 5 czerwca 2010, [w:] ”L'Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 8-
9/2010, s. 11.

23 Jan Paweł II, Orędzie z okazji Światowego Dnia Pokoju, 1981, 11.
24 Por. Benedykt XVI, Caritas in veritate, 78.
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jej mówienia. Istnieje przeto wielka potrzeba odkłamania naszego życia w
różnych zakresach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cno-
cie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środo-
wisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii. (...)
Przecież wiemy, że istnieje chociażby taka zwyczajna, potoczna obmowa.
Niby mówi się prawdę, ale się szkodzi drugiemu człowiekowi. A więc
przykazanie jest precyzyjne, kiedy mówi o świadectwie przeciw bliźnie-
mu twemu. Istnieją różne formy zniesławiania człowieka, czasem typu
propagandy szeptanej, a czasem bardzo jawne. Istnieje wreszcie oszczer-
stwo, to znaczy: mówi się o człowieku drugim źle i nieprawdę. To jest
szczególna postać niszczenia prawdy, szczególna postać przekraczania
tego przykazania, które zobowiązuje nas do dawania świadectwa. (...)
Człowiek jest wolny, człowiek jest wolny także, ażeby mówić nieprawdę.
Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. (...) Zachłystujemy
się tą wolnością, której przedtem nam odmawiano, tak jak zresztą i wol-
ności religijnej, choć w Polsce nie było pod tym względem najgorzej. Ale
równocześnie zapominamy o tym wymiarze podstawowym, że nie ma
prawdziwej wolności bez prawdy. Tylko prawda czyni wolnymi”25.

Konkluzja
Podsumowaniem powyższej analizy, niech będą słowa Jana Pawła

II26, który mówił, iż to prawda, że ład wolności buduje się w trudzie.
Prawdziwa wolność zawsze kosztuje! Każdy z nas musi ciągle od nowa
ten trud podejmować. I tu rodzi się następne pytanie: Czy człowiek może
ów ład wolności zbudować sam, bez Chrystusa czy nawet wbrew Chry-
stusowi? Pytanie niezwykle dramatyczne, ale jakże aktualne w kontekście
społecznym przesyconym koncepcjami demokracji inspirowanej ideolo-
gią liberalną! Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym
społeczeństwom, iż Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że
Kościół jest wrogiem wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka.
Jest tutaj jakieś niesłychane pomylenie pojęć. Kościół bowiem nie przesta-
je być w świecie głosicielem ewangelii wolności! To jest jego misja. „Ku
wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1)! Dlatego chrześcijanin nie
lęka się wolności, przed wolnością nie ucieka! Podejmuje ją w sposób
twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia. Bo wolność nam
dana jest przez Boga, jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także

25 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. Olsztyn, 6 czerwca 1991.
26 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na zakończenie Międzynaro-

dowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław, 1 czerwca 1997.
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zadana! Ona jest naszym powołaniem: „Wy, bracia - pisze Apostoł - po-
wołani zostaliście do wolności” (por. Ga 5,13). A to, że Kościół jest wro-
giem wolności, jest jakimś szczególnym chyba nonsensem tu, w tym kraju
i na tej ziemi, wśród tego narodu, gdzie Kościół tyle razy dowiódł, jak
bardzo jest stróżem wolności i to zarówno w minionym stuleciu, jak i w
obecnym, jak i w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Jest stróżem wolności! Bo
Kościół wierzy, że do wolności wyzwolił nas Chrystus!.

Streszczenie:
W niniejszym artykule podjęto próbę wykazania, wzorców wolno-

ści w których wyraża się człowieczeństwo. Wolność jest zadaniem, które
stoi przed każdym z nas. Wyrażanie otwarcie swojego zdania, do odpo-
wiedzialności za siebie. Wolność czyni człowieka zdolnym do najwyż-
szego aktu ludzkiej godności - do miłości Boga i bliźniego. Wolność jed-
nak posiada swoją cenę. Wolność nie oznacza samowoli. Człowiek
otrzymał dar wolności od Stwórcy, dzięki czemu może kształtować i po-
rządkować świat.

Słowa kluczowe: człowiek, wolność, wzorce, dar

Summary:
This article attempts to demonstrate patterns of freedom in which

humanity is expressed. Freedom is a task that stands before each of us.
Expressing your opinion openly, to be responsible for yourself. Freedom
makes man capable of the highest act of human dignity - to the love of
God and neighbor. Freedom, however, has its price. Freedom does not
mean arbitrariness. Man has received the gift of freedom from the Crea-
tor, thanks to which he can shape and organize the world.

Keywords: man, freedom, patterns, gift
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Daria Aleksandra Cicha

Dostęp do pornografii - wolność czy ograniczenie?

Wstęp
Temat wolności w kontekście pornografii jest niezmiernie interesujący.

Z jednej strony koniecznym jest właściwe zrozumienie wolności. Wolność
jest wartością właściwą dla każdego człowieka od początku istnienia świata.
W związku z tym niezależnie od wielu definicji, wolność jest pojęciem obiek-
tywnym, któremu nie można nadać znaczenia, a jedynie to znaczenie odkryć
i zdefiniować. Z drugiej strony kwestia pornografii. W polskim prawodaw-
stwie dobrowolny dostęp do pornografii przez osobę dorosłą nie jest praw-
nie zabroniony, o ile materiał pornograficzny nie przedstawia małoletnich.
Jednak nie zmienia to faktu, iż pornografia jest szkodliwa niezależnie od
faktu czy ogląda ją osoba dorosła czy dziecko. Różnicą jest jedynie zwielo-
krotnienie negatywnych skutków w odniesieniu do dziecka, które w wieku
nastoletnim jest wyjątkowo wrażliwe na bodźce seksualne. Problem porno-
grafii oddziałuje na wiele sfer życia człowieka – cielesna, duchową, emocjo-
nalną, psychologiczną, społeczną. Obecnie, wielu seksuologów wskazuje, iż
pośród tych wszystkich sfer, pornografia może również powodować zmiany
w budowie ludzkiego mózgu. Ponadto skutkiem najszybciej zauważalnym
jest przewartościowanie natychmiastowego osiągnięcia podniecenia nad
przyjemność wyczekiwaną. Temat zmian w mózgu w wyniku oglądania
treści pornograficznych jest dość szeroki i jeszcze w wielu rejonach niezba-
dany. Niemniej wiele konsekwencji płynących ze styczności z pornografią
jest już rozpoznanych co będzie przedmiotem referatu w konfrontacji z poję-
ciem wolności.

1. Pojęcie wolności
Pojęcie wolności znane jest każdemu człowiekowi niemalże od sa-

mego urodzenia. Należy uznać, iż wolność niezależnie od umiejętności
sformułowania definicji przez jednostkę jest prawem wpisanym w każ-
dego człowieka już od momentu poczęcia. Wolność tak pojmowana
wskazuje zatem również na pewnego rodzaju autonomię jednostki. Poj-
mowanie wolności może być różnorakie, uzależnione od różnych czynni-
ków m. in. od przekazania pojęcia wolności przez rodziców, rodzinę,
najbliższe otoczenie. Pomimo swojej pozornej wieloznaczności, wolność
nie jest pojęciem relatywnym. Jest odwiecznym prawem danym każdemu
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człowiekowi, niezależnie od rasy, narodowości czy wyznania. Zadaniem
człowieka jest jedynie odkryć to prawo w jego pełni oraz odnaleźć jego
właściwe znaczenie. Czasowniki „odkryć” czy „odnaleźć” są celowo uży-
te, aby wyrazić iż wolność nie jest zmienną zależną od poglądów, ale po-
jęciem obiektywnym. Proklamowana współcześnie wolność pojmowana
jest w zupełnie innym kontekście – wolności absolutnej wynikającej z
ustalenia granic autonomii przez człowieka. Współczesny liberalizm
oparty jest na ideologii oświecenia, która to w sposób znaczący ograni-
czyła aspekt etyczny i moralny.Mając na względzie tą prawdę koniecz-
nym jest zdefiniowanie pojęcia„wolność”.

Ciekawą definicję wolności przedstawiła Kongregacja Nauki Wiary
w 1986 roku w Instrukcji chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. Według
Kongregacji Kongregacji Wiary wolność jest spontaniczną odpowiedzią
na pytanie, co to znaczy być wolnym, odpowiedź jest następująca: wol-
nym jest ten, kto może czynić to, co zechce, nie napotykając na przeszko-
dy ze strony zewnętrznego przymusu, czyli jest nim w zasadzie ten, kto
cieszy się pełną niezależnością (...) Często chwilowe pragnienie nie jest
rzeczywistą wolą. W tym samym człowieku mogą istnieć sprzeczne za-
miary"1. We współczesnym świecie hasło „wolność” proklamowane jest
praktycznie wszędzie. Jednym z przykładów głoszenia wolności jest Pe-
ace, Love and Rock’n’ Roll/Happiness– jako hasło hipisowskie głoszące
wolność seksualną oraz brak ograniczeń w tej materii. Drugim przykła-
dem, który można wskazać są słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II,
który twierdzi, iż tylko wolność podporządkowana Prawdzie prowadzi
osobę ludzką ku jej autentycznemu dobru. Dobrem osoby jest istnienie w
prawdzie i czynienie Prawdy2.

Na podstawie tych dwóch przykładów możemy wykazać podstawą
różnicę między nimi. Przykład pierwszy jest oderwany od jakiegokol-
wiek fundamentu. Oczywiście głoszony jest pokój, miłość i szczęście, ale
hasła te mogą być interpretowane w sposób subiektywny. Jan Paweł II
wyjaśniając pojęcie wolności odnosi się do prawd obiektywnych takich
jak wolność i prawda, które tworzą symbiotyczną całość. Co więcej, po-
mimo, iż prawda sama w sobie jest jedna i należy ją odkrywać, Jan Paweł
II pisząc „Prawda” wielką literą odnosi się do absolutu, którym jest Bóg.
Odniesienie się do Boga stanowi uznanie, iż wolność jest nam dana dla

1 Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu „Libertat is conscientia”,
[w:] W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994,
tłum. Z Zimowski, J. Królikowski, Tarnów 2004, str. 257.

2 Jan Paweł II, Veritatis Splendor, nr 84.
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naszego prawdziwego szczęścia, nie złudnych chwilowych uniesień. Jan
Paweł II w swojej encyklice „Veritatis Splendor” wydanej 6 sierpnia 1993
roku zaznacza jednak, iż w życiu ziemskim/doczesnym człowiek do-
świadcza częściowej wolności i częściowej niewoli, ponieważ wolność na
razie nie jest całkowita, nie jest czysta, nie jest pełna, bo nie osiągnęliśmy
jeszcze wieczności. Po części podlegamy nadal słabości, a po części zyska-
liśmy już wolność”3. Katolicy wierząc w Boga, wierzą również w całe
dziedzictwo, które przekazał On przez proroków w Starym Testamencie
oraz Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie.

W Nowym Testamencie Chrystus nadaje staremu prawu nowe zna-
czenie przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W tym miejscu za
przykład można wskazać szóste przykazanie - „Nie cudzołóż!”. Chrystus
nie znosi tego prawa, ale nadaje mu nowy sens - „Słyszeliście, że powie-
dziano: „Nie cudzołóż!. A ja wam powiadam: »Każdy, kto pożądliwie
patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa«4.
Prawda jest bardzo istotna, ponieważ jest wartością obiektywną. Prawdy
nie można ustalić/ustanowić. Ona jest odwieczna i odkrywana. Dlatego
też, „żaden człowiek nie może uchylić się od podstawowych pytań: Co
powinienem czynić? Jak odróżniać dobro od zła? Odpowiedź można zna-
leźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje w głębi ludzkiego ducha”5.

2. Pojęcie pornografii
Zjawisko pornografii obecne jest na świecie od wieków. Etymologia

słowa pornografia wywodzi się z dwóch połączonych greckich słów –
porne (nierządny) lub porneia (rozpusta) oraz grafia(obrazowanie, rysu-
nek)6. Jednak dopiero w XIX wieku pojawiły się pierwsze zdjęcia przed-
stawiające w sposób nieprzyzwoity kobietę czy akt współżycia seksual-
nego. Oczywiście wcześniej również takie obrazy były przedstawiane, ale
za pomocą rzeźb czy obrazów które w odbiorze miały charakter bardziej
erotyczny niż pornograficzny. W późniejszym czasie do zdjęć dodawano
treści, które w poruszały wyobraźnię7. Na podstawie definicji słowa
„pornografia” w Encyklopedii Powszechnej, należy wnioskować iż obej-
muje ona wszelkie „pisma, druki, filmy, wizerunki i inne przedmioty

3 Jan Paweł II, Veritatis Splendor, nr 17.
4 Mt 5, 27-28, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Ty-

siąclecia, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2002.
5 Jan Paweł II, Veritatis Splendor, nr 2.
6 A. Krawulska-Ptaszyńska, Psychospołeczne uwarunkowania korzystania z por-

nografii przez mężczyzn, Poznań 2003, s. 10.
7 L. M. Nijakowski, Pornografia. Historia. Znaczenie. Gatunki, Warszawa 210, s. 160
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wykonywane i rozpowszechniane w celu wywołania u odbiorcy podnie-
cenia seksualnego”, a teksty te czy wizerunki mają na celu wywołanie u
odbiorcy stanu podniecenia. Pornografia skierowana jest do wywołania
w odbiorcy pobudzenia seksualnego korzystając z narzędzi takich jak
obraz, film, nagranie dźwiękowe czy też słowo pisane8. Różni się od ero-
tyki ilością bodźców seksualnych, które w pierwszej styczności z treścią
pornograficzną budzą odrazę połączoną z silnymi emocjami oraz na-
tychmiastowym pobudzeniem seksualnym.

Jan Paweł II wypowiadając się na temat pornografii w książce „Mi-
łość i odpowiedzialność” z 1960 roku użył takich słów: „Pornografia to
wyraźna tendencja do takiego zaakcentowania w dziele sztuki momentu
sexus w odtworzeniu ciała ludzkiego czy też w odtworzeniu miłości oraz
osób, które ją przeżywają, która to tendencja zmierza do wywołania u
odbiorcy tego dzieła, czytelnika lub widza przeświadczenia, iż wartość
seksualna jest jedyną istotną wartością osoby, a miłość nie jest niczym
więcej jak przeżywaniem czy też współprzeżywaniem tych tylko warto-
ści”9. Natomiast w dokumencie Papieskiej Rady ds. Środków Społeczne-
go Przekazu zatytułowanej „Pornografia i przemoc w środkach przeka-
zu” z 10 lipca 2003 roku stwierdza, że przez pornografię w środkach
przekazu rozumie się naruszenie poprzez użycie technik audiowizual-
nych prawa do intymności ludzkiego ciała. To redukuje osobę ludzką i
ludzkie ciało do przedmiotu przeznaczonego do nadużycia z motywów
lubieżnych. Zatem dobrowolny udział w przygotowaniu czy rozpo-
wszechnianiu tej wytwórczości powinien być uważany za poważne zło
moralne. Następnie, ci, którzy kupują i oglądają wytwory pornograficzne,
nie tylko wyrządzają szkodę moralną samym sobie, lecz także przyczy-
niają się do rozwoju tego zgubnego handlu. Poprzez swoją naturę i cha-
rakter sceny przemocy i permisywizmu seksualnego moralnie są nie do
przyjęcia.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego pornografia polega na wy-
rwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymno-
ści partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa
ona czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, wza-
jemnego intymnego daru małżonków. Narusza poważnie godność tych,
którzy się jej oddają (aktorzy, sprzedawcy, publiczność), ponieważ jedni
stają się dla drugich przedmiotem prymitywnej przyjemności i niedo-
zwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich w świat iluzoryczny.

8 Pornografia, [w:] Encyklopedia powszechna, t. 3, Warszawa 1975, s. 649.
9 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 172.
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Pornografia jest ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić wytwa-
rzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych10.

Pornografia niesie za sobą konsekwencje nie tylko w zakresie du-
chowości czy moralności. Jej skutki sięgają o wiele dalej. Styczność z por-
nografią powoduje zmiany na płaszczyźnie socjologicznej, psychicznej,
medycznej czy nawet kulturowej. Obecnie podnosi się, iż uzależnienie od
pornografii ma charakter behawioralny, a więc nie tylko powoduje zmia-
ny w psychice, ale również w wyniku nadmiernego korzystania z treści
pornograficznych, szczególnie od najmłodszych lat, może skutkować
zmianami w mózgu. Zmiany w mózgu związane są nieodłącznie z moż-
liwością powstania uzależnienia, które w literaturze często porównywane
jest do uzależnienia narkotycznego. Związane jest to z nagłych wzrostem,
często dwukrotnym, poziomu hormonu nagrody w mózgu – dopaminy.
Dwukrotność wzrostu stężenia hormonu wywołana pornografią jest
równoważna z zaaplikowaniem człowiekowi morfiny. Dopamina w or-
ganizmie pełni kilka funkcji. Jedną z nich jest sterowanie wyższymi
czynnościami psychicznymi, a także procesami emocjonalnymi. Osoba
uzależniona od pornografii odczuwając spadek dopaminy będzie odru-
chowo poszukiwała bodźca, który spowoduje wzrost tego hormonu. W
dalszym etapie uzależnienia osoba uzależniona będzie potrzebowała albo
większej ilości bodźców albo bodźców o znacznie większej intensywno-
ści. Takie zachowanie spowodowane będzie wyrównaniem poziomu do-
paminy w organizmie. Należy jednak zaznaczyć, iż u osoby uzależnionej
poziom zapotrzebowania będzie stopniowo wzrastał, ponieważ bodźce,
które doprowadzały go do poziomu satysfakcji seksualnej w późniejszym
czasie będą zbyt słabe. W wyniku tak częstego i dużego wzrostu dopa-
miny w organizmie mechanizm układy nagrody przestaje pracować w
sposób prawidłowo. W sytuacji oglądania filmów pornograficznych za-
kończonych stymulacją narządów płciowych z osiągnięciem satysfakcji
seksualnejnastępuje rozregulowanie pracy mózgu11.

Ponadto konsekwencje oglądania treści pornograficznych sięgają
również do takich kwestii jak:

10 Pkt 2354, Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana 1997, tekst
polski w: Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2012, s. 542, (dalej: KKK).

11 Ministerstwo Sprawiedliwości, Podsumowanie literatury i badań nauko-
wych wskazujących na negatywne konsekwencje z korzystania pornografii w
kontekście ochrony dzieci i młodzieży, Warszawa 2017, s. 9-15.
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− Zaburzenia seksualne u mężczyzn wraz z pojawiającymi się
kompleksami w zakresie wyglądu (zwykle są to zaburzenia erekcji,
obniżony poziom popędu seksualnego)12;

− Narastające problemu w związku (osoby mające styczność z
treściami pornograficznymi nie odczuwają popędu seksualnego do
partnera, spełnienie seksualne osiągają wyłącznie przez pornografię.
Ponadto osoby uzależnione zamykają się w sobie, wzrasta egoizm i
egocentryzm, nie dbają o potrzeby partnera w sferze seksualnej stawiając
na piedestale osiągnięcie swojej przyjemności. Aspekt ukierunkowania na
drugą osobę podczas stosunku seksualnego zostaje zmniejszony do
minimum, wręcz następuje wykluczenie kontekstu relacyjnego podczas
współżycia seksualnego)13;

− Zniekształcone postrzeganie mężczyzn i kobiet (w odniesieniu
do kobiet – zwykle w filmach pornograficznych kobieta traktowana jest
przedmiotowo celem uzyskania satysfakcji seksualnej przez mężczyznę.
Obecnie często w tego typu produkcjach względem kobiety kierowane są
zachowania agresywne. Wobec powyższego filmy pornograficzne są
niebezpieczne z powodu, iż zniekształcają pojmowanie kobiety jako
osoby. Podobnie w oczach kobiety mężczyzna ukazywany jest jako ten,
który stosuje wobec niej agresje, nie darzy jej szacunkiem. Konsekwencje
takich zachowań mogą mieć odzwierciedlenie w życiu codziennym, gdy
kobieta nawet nie odczuwa potrzeby szacunku i przyzwyczaja się do roli
nadanej jej przez uzależnionego, pomimo wewnętrznego cierpienia.
Ponadto mężczyzna widząc w filmie pornograficznym, iż aktorka osiąga
satysfakcje seksualna w momencie, gdy aktor stosuje zachowania
agresywne, powiela zachowania z filmu będąc w błędnym przekonaniu,
iż takie postępowanie przynosi kobiecie przyjemność. Szczególne
niebezpieczeństwo dotyczy dzieci lub nastolatków, którzy mieli
styczność z pornografią w tak młodym wieku, ponieważ obrazy z filmów
traktują jako wiarygodne i prawdziwe14.

Wskazuje się również, iż pornografia ma ogromny wpływ nie tylko
na dorosłych ale przede wszystkim na dzieci i nastolatków. Według
najnowszych statystyk styczność z pornografią w wieku 8-12 lat ma około
43% nastolatków. Według badań Komisji Europejskiej styczność ma ok.

12 V. Cline, Skutki pornografii, Gdańsk 1996, s. 74.
13 Tamże, s. 70-73.
14 D. Kornas-Biela, Wpływ pornografii na rozwój osobowości człowieka, [w:] E.

Weres-Kusiak (red.), Pornografia – zagrożenia dla rodziny i społeczeństwa, War-
szawa 1999, s. 15-16.
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67% dzieci. Zgodnie z najnowszymi badaniami, w mózgu małoletniego
mogą powstawać zmiany, a w wyniku szybkiego i częstego dopływu
dopaminy do mózgu może nastąpić uzależnienie, którego skutki mogą
być w niektórych przypadkach nieodwracalne i bardzo dotkliwe.
Problem styczności małoletnich z pornografią jest istotny z uwagi na fakt,
iż nastolatek w tym wieku naraża się na ogromne konsekwencje z
którymi będzie musiał mierzyć się w dorosłym życiu15.

3. Pornografia w polskim ustawodawstwie
Pomimo negatywnych konsekwencji wynikających z oglądania

treści pornograficznych dostęp do nich nie jest prawnie ograniczony poza
trzema wyjątkami:

1. prezentowania treści pornograficznych lub udostępnianie
przedmiotów mających taki charakter albo rozpowszechnianie treści
pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu zapoznanie się z
nimi. Wówczas osoba taka podlega karze pozbawienia wolności do lat 316;

2. prezentowania treści pornograficznychmałoletniemu poniżej lat
15 wykonanie czynności seksualnej w celu swojego zaspokojenia
seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby17;

3. prowadzenia reklamy lub promocji działalności polegającej na
rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający
zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 1518.

W polskim systemie prawnympojęcie pornografii nie zostało
zdefiniowane, pomimo, iż wyrażenie „treści pornograficzne” jest
używane dość często w kontekście zakazu prezentowania i
rozpowszechniania pornografii osobom małoletnim. Pomimo, iż polski
prawodawca wprowadza takie uregulowania, to jednak istnieje spory
problem z wyegzekwowaniem od osób uczestniczących w procesie
tworzenia materiału pornograficznego (szeroki katalog osób począwszy
od reżysera po producenta okładek płyt lub właścicieli przekaźników
teleinformatycznych). Rozdział w polskim kodeksie karnym z dnia 6
czerwca 1997 r, gdzie wyszczególnione zostały przestępstwa związane z
pornografią nosi nazwę „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i

15 Ministerstwo Sprawiedliwości, Podsumowanie literatury i badań nauko-
wych wskazujących na negatywne konsekwencje z korzystania pornografii w
kontekście ochrony dzieci i młodzieży, Warszawa 2017, s. 7.

16 Art. 202 § 3 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – Dz. U. 1997
Nr 88 poz. 553 z późn. zm. (dalej: KK).

17 Art. 202 § 4 KK
18 Art. 202 § 5 KK
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obyczajności”. Rozdział ten znajduje się w szczęści szczególnej. Co do
zasady dostęp do pornografii jest dozwolony każdej osobie pełnoletniej.
Obostrzenia zawarte w Kodeksie Karnym z 1997 roku mają na celu
ochronę małoletnich przed łatwym dostępem do takich treści.

3.1. Wytwarzanie treści pornograficznych
Wytwarzanie treści pornograficznych w Polsce co do zasady nie jest

zabronione, wyjątkiem jest wytwarzanie pornografii gdzie aktorem bądź
uczestnikiem biorącym udział w materiale pornograficznym jest osoba
małoletnia. Pojęcie „wytwarzanie treści pornograficznych” zawiera
wsobie trzy podkategorie. Są to:

1. Produkowanie pornografii;
2. Utrwalanie pornografii;
3. Sprowadzanie pornografii19.
Ponadto kolejną przesłanką wynikającą z przepisu jest zaistnienie

celu rozpowszechnienia treści pornograficznych z udziałem
małoletniego. Małoletnim w rozumieniu polskiego kodeksu karnego jest
osoba, która nie ukończyła lat osiemnastu. Jednak jeżeli w materiale
pornograficznym występuje małoletni do lat 15, wówczas znamię
kierunkowe nie ma zastosowania. Nawet jeżeli osoba miałaby materiał z
uczestnictwem osoby do lat 15 podlega karze pozbawienia wolności do
lat trzech. Warto zaznaczyć, tak jak wcześniej zostało to ujęte, iż istnieje
szeroki zakres osób mogących podlegać karze. Są to oprócz reżysera czy
scenarzysty wszystkie osoby, które zajmują się organizacją czy techniką.
To będą również osoby, które przygotowują okładki płyt, autorzy
tekstów, osoby które nagrywają treści na nośniki czy później powielają i
utrwalają20.

3.2. Uzyskiwanie pornografii z udziałem osób niepełnoletnich
Posiadanie pornografii z udziałem małoletniego w polskim

porządku prawnym podlega karze oraz w tym zakresie prawodawca nie
przewiduje żadnych wyjątków. Nieco odmienna regulacja ma miejsce w
odniesieniu do uzyskiwania treści pornograficznych. Według
prawodawcy uzyskiwaniem treści pornograficznych będzie miało miejsce
w momencie załadowania treści na nośnik czy dysk. Ponadto chwila

19 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art.202 Kodeksu karnego, [w:] V. Konar-
ska-Wrzosek, Kodeks karny. Komentarz., Warszawa 2016, s. 928-934.

20 M. Bielski [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, red. A. Zoll,
2013, s. 839.
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zapisu treści będzie równoznaczna z nabyciem jej posiadania. Co więcej
uzyskiwanie treści może nastąpić również poprzez używanie takich
programów jak P2P czy nawet wysyłanie ich drogą mailową, nawet po
natychmiastowym ich wykasowaniu z dysku czy nośnika. Wynika to z
faktu, iż osoba przesyłająca treści musiała je wcześniej zapisać na krótką
chwilę. Kwestią sporną w kontekście uzyskiwania jest korzystanie z
pornografii poprzez strony internetowe, ponieważ fizycznie plik nie
będzie znajdował się na dysku czy nośniku, jednak zapisywane zostaną
pliki cookies, które będą śladem odwiedzania tych stron. Pomimo to, w
odniesieniu do plików cookies nie będzie można mówić o uzyskiwaniu
tych treści. Podobnie jak samo zapoznawanie się z pornografią poprzez
sieć teleinformatyczną. Za zasadę można więc przyjąć, iż karanym jest
posiadanie i uzyskiwanie materiałów pornograficznych poprzez zapis ich
na dysku czy nośniku, ponieważ jest to związane z posiadaniem
władztwa nad tą rzeczą, choćby chwilowego21.

3.3. Publiczne prezentowanie pornografii
W obecnym porządku prawnym nie ma zakazu dla dobrowolnego

korzystania z pornografii przez osoby dorosłe, o ile przedmiotem
materiału pornograficznego nie są osoby małoletnie. Jednak mimo to,
prawodawca chroni osoby, które nie chcą mieć styczności z tymi
treściami poprzez art. 202 § 1, który stanowi: Kto publicznie prezentuje
treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór
osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Penalizacja w tej materii jest
dobrym krokiem dla ochrony osób, które nie chcą oglądać pornografii,
pomimo iż prawo styczności z pornografia nie zabranie. Niewątpliwie
jest to ochrona wolności i autonomii takich osób. Prezentowanie treści
pornograficznych w sposób publiczny może odbywać się na wiele
sposobów np. poprzez reklamę. Obligatoryjnym jest wypełnienie
ustawowej przesłanki publicznego prezentowania. Publiczne
prezentowanie ma miejsce w sytuacji, gdy określony materiał
pornograficzny zostaje przedstawiony szerszej grupie osób, których
tożsamość nie jest znana. Ważnym elementem jest również, iż osoba
prezentująca robi to z pełną świadomością – decyduje się, ponieważ chce
upublicznienia lub też akceptuje fakt udostępnienia22.

W odniesieniu do sieci teleinformatycznych, publicznym

21 V. Konarska-Wrzosek, jw. s. 932-933.
22 Tamże, s. 941.
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prezentowaniem będzie udostępnienie treści pornograficznej, gdzie
odbiorami będzie nieoznaczona grupa osób lub też ograniczona liczna
osób w grupie jednak o dużej ilości odbiorców np. forum internetowe.
Kwestią interesującą jest fakt, iż wysyłanie treści pornograficznych drogą
mailową nie będzie spełniać przesłanek przepisu, ponieważ grupa
odbiorców będzie oznaczona przez adresy e-mail23.

Zakończenie
Wolność jest dobrem i darem każdego człowieka, nie jest to jednak

wartośćsubiektywna, zależna od jej postrzegania przez indywiduum.
Wolność jest nam dana dla naszego prawdziwego szczęścia, nie złudnych
chwilowych uniesień.Ponadto wolności nie można odłączyć od prawdy,
ponieważ dopiero poznanie/odkrycie prawdy jest gwarantem dobrego i
właściwego zrozumienia pojęcia „wolność”. Dlatego też w odniesieniu do
pornografii, aby rozważać czy dostęp do pornografii jest wyrazem
wolności czy ograniczenia/zniewolenia, koniecznym jest odkrycie
prawdy o pornografii. Na podstawie badań wielu znanych seksuologów
czy psychologów, pornografia przynosi bardzo wiele negatywnych
skutków, takich jak: sfałszowane postrzeganie drugiej płci, wynaturzone
postrzeganie stosunku seksualnego, egoizm, problemy w związku na
płaszczyźnie emocjonalnej, problemy w związku w sferze seksualnej,
brak odczuwania lub zmniejszone odczuwanie pociągu seksualnego,
brak erekcji, uodpornienie na naturalne bodźce seksualne, uzależnienie
od pornografii i związane z tym zmiany w mózgu, konieczność coraz
silniejszych doznań i bodźców, wewnętrzny przymus natychmiastowego
spełnienia swoich potrzeb seksualnych, brak cnoty cierpliwości czy
nawetw odniesieniu do małoletnich korzystających z pornografii
całkowite wypaczenie tej sfery.

Pornografia, szczególnie z elementami agresji, zdaniem wielu
seksuologów powoduje zmiany nie tylko w zakresie psychicznym i
medycznym, ale również społecznym. Pornografia jest ściśle związana z
sfera seksualną. Owa sfera jest wpisana w naturę każdego człowieka bez
względu na płeć, wykształcenie czy status społeczny. Sfera seksualna jest
istotna nie tylko z punktu widzenia indywiduum, ale również w
kontekście całego społeczeństwa. Pornografia podczas ostatnich lat
nabiera innego wymiaru. W sposób szczególny związane jest to z
szerszym do niej dostępem np. poprzez Internet.Ponadto szczególnym

23 M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, [w:] M. Mozgawa
(red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa, 2013, s. 474.



125

zagrożeniem dla współczesnego społeczeństwa jest dostęp do treści
pornograficznych przez osoby najmłodsze, które dopiero wkraczają w
sferę poznawczą swojego ciała. Byłoby ogromnym nieszczęściem dla
człowieka tak młodego poznać seksualność poprzez styczność z
pornografią, ponieważ pornografia jest wyrazem seksualności
przedstawionym w krzywym zwierciadle. Pornografia w pierwszym
stadium posiada piękny wizerunek, który z biegiem czasu staje się dla
konkretnego człowieka wręcz zniewalający i szpetny. W większości
przypadków pornografia jest podobna do konia trojańskiego, który
powierzchownie wydaje się dobry i piękny, zaś finalnie sieje spustoszenie
i zabiera wolność. Czy zatem znając konsekwencje płynące z pornografii
można mówić, iż dostęp do niej jest wolny nawet jeżeli dobrowolnie
wybrany przez konkretną osobę? Pomimo, iż sam fakt korzystania z
treści pornograficznych nie jest penalizowany względem osób dorosłych,
istotnym jest, iż zabezpieczone jest dobro dzieci, które często są
wykorzystywane jako np. jako aktorzy. Kolejnym dobrem jest
ograniczenie możliwości publicznego prezentowania pornografii np. w
reklamach, ponieważ zabezpiecza to prawo do wolności osób, które nie
chcą mieć z nimi styczności. Temat wolności i pornografii jest bardzo
złożony, jednak niezmiernie ważny ze względu na wspólne dobro
społeczeństwa.

Streszczenie:
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wolności w kontekście do-

stępu do treści pornograficznych. Pragnąc odpowiedzieć sobie na pyta-
nie: czy dostęp do pornografii jest wolnością czy ograniczeniem, należy w
początkowej fazie zdefiniować pojęcie „wolność”. Wolność jest wartością
właściwą każdemu człowiekowi niezależnie od rasy, religii czy kultury.
Wolność jest w swej treści zobiektywizowana, tak więc nie może być po-
strzega stronniczo. Jest wartością samą w sobie, która winna być odkry-
wana, nie interpretowana subiektywnie. Podstawą wolności jest prawda i
to ona tworzy ramy tej pierwszej. W kontekście zagadnienia pornografii
należy, więc najpierw dojść do prawdy, by móc odpowiedzieć na pytanie
będące przedmiotem referatu.

Słowa kluczowe: pornografia, wolność

Summary:
Access to pornography – freedom or enslavement
The subject of the article is the issue of freedom in the context of

access to pornographic content. Wanting to answer the question: whether
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access to pornography is freedom or limitation, the concept of "freedom"
should be defined in the initial phase. Freedom is a value that is right for
everyone, regardless of race, religion or culture. Freedom is objectified in
its content, so it cannot be perceived partially. It is a value in itself that
should be discovered, not interpreted subjectively. The basis of freedom
is the truth and it forms the framework of the former. In the context of the
issue of pornography, it is first necessary to reach the truth in order to be
able to answer the question being the subject of the paper.

Keywords: pornography, freedom
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10. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.
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Beata Kuźniarowska

Konsumpcjonizm jako wyraz wolności w XXI wieku

Wstęp
Konsumpcjonizm jest zjawiskiem którego nie sposób nie zauważyć,

zwłaszcza, kiedy zostało w Polsce wprowadzone ograniczenie handlu w
wybrane niedziele. W soboty poprzedzające niehandlową niedziele w
sklepach wielkopowierzchniowych społeczeństwo licznie gromadzi się w
celu nabycia wszelakich dóbr, zwłaszcza spożywczych. Nie byłoby w
tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w poniedziałek zaraz po otwarciu
sklepów ponownie tworzą się w sklepach duże kolejki osób z przepeł-
nionymi od zakupów wózkami. Nasuwa się tutaj pytanie o realną kon-
sumpcję wszystkich zakupionych dwa dni wcześniej dóbr czy raczej o
tęsknotę za możliwością obcowania z niezliczoną liczbą produktów,
przyciągającą do sklepów rzesze klientów.

Kluczowym elementem konsumpcjonizmu jest irracjonalna potrze-
ba nabywania nowych dóbr i usług, którą napędzają mass media, moda i
wszechobecna reklama. Najnowsze techniki marketingowe w skuteczny
sposób są w stanie wytworzyć w umysłach konsumentów potrzebę za-
opatrzenia się w najróżniejsze, całkowicie niepotrzebna produkty. Często
bezmyślni konsumenci wpadają w sidła jakie zastawiają na nich wielkie
międzynarodowe korporacje, nie myśląc o negatywnych konsekwencjach
jakie niesie za sobą takie zachowanie.

1. Podstawowe informacje dotyczące konsumpcjonizmu
Termin konsumpcja pochodzi z języka łacińskiego od słowa con-

sumptio, które oznacza spożywanie, używanie, a także niszczenie dóbr. Okre-
ślenie to stanowi właściwy synonim polskiego wyrazu spożycie1. Kon-
sumpcja w konsumpcjonizmie jest rozumiana jako wskaźnik jakości życia
nowoczesnego człowieka, który czuje nieustającą potrzebę kupowania
nowych produktów oraz korzystania z nowoczesnych usług2.

1 C. Bywalec, L. Rudnicki: Konsumpcja, wyd. PWE, Warszawa 2002, s. 13.
2 B. Mróz, Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społe-

czen ́stwach, [w:] Oblicza konsumpcjonizmu, Mróz B. (red.), Oficyna Wydawnicza
SGH Warszawa 2009, s. 13.
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Konsumpcjonizm jako nadmierna konsumpcja dóbr materialnych
oraz usług, wynika nie z realnych ludzkich potrzeb ale z potrzeb złud-
nych. Potrzeby te dotyczą posiadania władzy, wpływów, autorytetu i
lepszej pozycji w społeczeństwie a dodatkowo wyższości nad innymi
osobami. Potrzeby te są złudne, nie mają ograniczeń pod względem ilo-
ści, różnorodności czy stopnia nasycenia. Irracjonalne dążenie do ich za-
spokajania przynosi niekorzystne skutki ekologiczne, społeczne a także i
indywidualne3.

Według Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku konsumpcjonizm
posiada kilka definicji:

1) jest to postawa życiowa, cechująca się przesadnym dążeniem do
uzyskiwania i zużywania dużej ilości różnorodnych dóbr materialnych;

2) jest to styl życia stawiający dążenia do tego, by „mieć” wyżej
aniżeli by „być”;

3) jest to przekonanie, iż szczęście zdobywa się dzięki nabywaniu
dóbr4.

Tymczasem według Słownika Wyrazów Obcych konsumpcjonizm
jest definiowany jako postawa życiowa cechująca się zbytecznym przy-
wiązywaniem uwagi do uzyskiwania dóbr materialnych5. Jak zauważa Z.
Baumana konsumpcjonizm jest pewnym typem układu społecznego, któ-
ry wynika z ponownego przerobu prozaicznych, stałych i „reżymowo
naturalnych” potrzeb jednostek, ich pragnień oraz tęsknot w podstawo-
wą siłę napędową społeczeństwa, która kontroluje reprodukcję systemu,
powiązania społeczne, a także rozwarstwienie społeczne bądź tworzenie
ludzkich jednostek, a dodatkowo odgrywa fundamentalną rolę podczas
procesu kreowania tożsamości jednostek i grup a także w doborze i sto-
sowaniu strategii życiowych ludzi6.

Zdaniem R. Bockocka, konsumpcjonizm stanowi aktywną ideolo-
gią, która wskazuje, iż życie ludzkie wspiera się w głównej mierze na
nabywaniu rzeczy i przeżywaniu doświadczeń, jakie są dostarczane ra-
zem z dobrami konsumpcyjnymi. Zauważa on, iż kluczowym celem dla

3 J. Szczepański, Konsumpcja, a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii
konsumpcji, wyd. PWE, Warszawa 1981, s. 146.

4 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, , Wyd. Akademickie Żak, Warsza-
wa 2003, s. 783.

5 Słownik wyrazów obcych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, s.589.
6 Z. Bauman., Konsumowanie życia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków 2009, s. 36.
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jednostki powinna być konsumpcja. Z kolei inną funkcją ideologii kon-
sumpcjonizmu jest tworzenie charakterystycznego systemu wartości7.

Konsumpcjonizm dla L. Sklaira jest to ideologia cechująca się ze-
stawem przekonań i wartości związanych z globalizacją kapitalistyczną,
której zadaniem jest namówienie jednostek, iż szczęście najlepiej zdoby-
wa się poprzez konsumpcję i zdobywanie nowych dóbr. Konsumpcjo-
nizm największą atrakcyjność zawdzięcza promowaniu hedonistycznej
orientacji skupionej na przyjemności jak i orientacji skupionej na indywi-
dualności8.

Poddając analizie konsumpcjonizm C. Bartholomew wyróżnia kilka
jego cech. Pierwsza z nich określa konsumpcjonizm jako utożsamiany z
indywidualnym wyborem. Dowolność wyboru produktu, jak i stylu życia
bądź własna tożsamość stanowi zasadę, która obowiązuje w nowocze-
snym społeczeństwie konsumpcyjnym. Konsumpcjonizm reklamuje in-
dywidualizm dotyczący kreowania własnej tożsamości dzięki dobrom
konsumpcyjnym. Jednostka posiada praktycznie nieograniczoną wolność
doboru dóbr konsumpcyjnych i powiązanych z nimi modelów konsump-
cji. Następną cechą jest to, iż ideologia konsumpcjonizmu podkreśla, że
ludzkie potrzeby są nieograniczone oraz nienasycone. Uznaje się, iż jed-
nostka może zaspokajać własne potrzeby wspierając się na indywidual-
nych preferencjach, gdyż na rynku występuje nieograniczona ilość do-
stępnych dóbr, które można bez problemu kupić. Jednakże przyjmuje się,
iż potrzeby te są niełatwe do zaspokojenia, gdyż występujące na rynku
nowe dobra pobudzają nowe metody ich zaspokojenia. Przez co konsu-
ment nigdy nie jest całkowicie zadowolony z zakupionego dobra, co od-
działuje na jego ponowną obecność na rynku w celu szukania innego,
nowego produktu. Taki stan nieustannego nienasycenia wzmagają re-
klamy, liczne promocje, atrakcyjnie wizualnie sklepy bądź centra han-
dlowo-rozrywkowe. Trzecią cecha jest kultura konsumpcji będąca pod-
stawą konsumpcjonizmu, która dzięki wartościom z nią powiązanym
wpływa na metody myślenia klientów oraz na postawy w stosunku do
nowych dóbr9.

7 R. Bockock, Consumption, Routledge, London 1993, s. 48.
8 L. Sklair, Iconic Architecture and the Culture-ideology of Consumerism, “Theory,

Culture & Society”, Vol. 27(5/2010), s. 135.
9 C. Bartholomew, Christ and Consumerism: An Introduction, [w:] Bartholomew

C., Moritz T., Christ and Consumerism. Critical reflections on the spirit of our age,
Paternoster Publishing, Carlisle.1988, s. 6-10.
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W ujęciu ekonomicznym konsumpcja stanowi proces użytkowania
dóbr i usług aby zaspokoić potrzeby jednostek10. Sferę konsumpcji można
poddać analizie poprzez pryzmat potrzeb ludzkich, sposób zaspokajania
potrzeb (np. dobra materialne i niematerialne), środki zaspokojenia po-
trzeb czy efekty ich zaspokajania11.

Konsumpcjonizm posiada wiele definicji, w których autorzy wskazują
na różne aspekty tego zjawiska. Jednakże najczęściej posiada on cechy nega-
tywne. Autorzy wyjaśniający to zjawisko zwracają uwagę na nieracjonalne
nabywanie nowych rzeczy, na ciągłą potrzebę posiadania oraz na brak ja-
kichkolwiek granic w konsumowaniu nowych dóbr i usług.

Konsumpcjonizm w XXI wieku można nazwać choroba cywiliza-
cyjną, na którą cierpią jednostki słabe, łatwo wpadające w sidła reklam i
mody. Status społeczny, płeć czy wykształcenie odgrywają tutaj pod-
rzędną rolę. Osoby bogate, które stać na nabywania nowych produktów
są często osobami rozrzutnymi, mającymi przeświadczenie, że mogą so-
bie pozwolić na spełnienie każdego pragnienia. Nie myślą one o przy-
szłości, żyją z dnia na dzień, przez co w chwili kryzysu bądź niezaplano-
wanych dużych wydatków, związanych np. z chorobą nie posiadają za-
plecza finansowego, co może wywołać u nich stany depresyjne spowo-
dowane znalezieniem się w nowej sytuacji. Z kolei osoby, których nie stać
na zaspokajanie wszystkich swoich potrzeb, często zadłużają się najpierw
u rodziny, następnie u znajomych kończąc na parabankach. Osoby takie
również wysprzedają swoje stare rzeczy aby móc zakupić nowe. Powo-
duje to błędne koło z którego bardzo trudno jest wyjść, tym bardziej że
społeczeństwo niejako wymusza od jednostki bycie na czasie, i neguje
każdy przejaw indywidualizmu.

2. Analiza zmian w społeczeństwach XXI wieku;
Zachowania konsumpcyjne towarzyszyły człowiekowi od zarania

wieków jednakże przed rewolucją przemysłową tyczyły się tylko elit.
Zdaniem T. Veblena na przełomie XIX i XX wieku występowała arysto-
kracja oraz burżuazja nazywane „klasami próżniaczymi” które zajmowa-
ły się demonstracyjnym konsumowaniem dóbr12 .

Aczkolwiek mająca miejsce gospodarcza i społeczna przemiana w
rozwiniętych państwach spowodowała powstanie kultury konsumpcyj-

10 M. Golka (red), W cywilizacji konsumpcyjnej, Wydawnictwo Naukowe UM,
Poznań 2004, s. 7.

11 C. Bywalec L. Rudnicki: Konsumpcja, …op., cit., s. 15.
12 T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, wyd. Muza, Warszawa 1998.
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nej. Według D. Bella pośród najistotniejszych przyczyn takiej zmiany
wskazuje na rozwój techniki a także na wzrost poziomu życia, które w
rezultacie doprowadziły do przeobrażeń kulturowych. Masowa kon-
sumpcja była możliwa za sprawą zastosowania energii elektrycznej w
gospodarstwach domowych, upowszechnieniu się taśm produkcyjnych
w przemyśle a także dzięki mass-mediom. Społeczeństwo konsumpcyjne
posiada cechy masowe powstaniu ich sprzyjały dynamiczne procesy
urbanizacyjne jakie miały miejsce w rozwiniętych państwach w pierwszej
połowie XX wieku. Istotne było także upowszechnienie się sprzedaży
ratalnej i powstanie marketingu13.

To właśnie marketing stanowi bardzo dobre odzwierciedlenie cywi-
lizacji konsumpcyjnej, wywierając na nią znaczący wpływ. Konsument w
XXI wieku rodzi się z marketingowego sprzężenia rynkowej mocy środ-
ków finansowych oraz wiedzy dotyczącej metod oddziaływania społecz-
nego. Aczkolwiek konsumpcjonizm powiązany jest także z pozostałymi
aspektami zarządzania, takimi jak strategiczne zarządzanie czy zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi. We współczesnym świecie konsumpcja prze-
rodziła się w metaforę rdzeniową nowoczesnej kultury i jest traktowana
jako binarna opozycja do kilku pozostałych procesów, ze sfery ekono-
micznej i politycznej tj.:

 Konsumpcja kontra produkcja;
 Konsumpcja kontra inwestycja;
 Konsumpcja kontra obywatelstwo;
 konsumpcja kontra ekologia14.
Ponadto procesy zarządzania organizacjami także posiadają uwa-

runkowany charakter konsumpcji zazwyczaj wyjaśnianej jako zmienna
kulturowa15.

Nowocześnie konsumenci wyróżniają się od konsumentów z daw-
nych lat tym, iż są oni bardziej dynamiczni, bardziej mobilni, posiadają
duże wymagania, permanentnie szukają coraz mocniejszych doznań i
tworzą nowe potrzeby. Takiej sytuacji sprzyja łatwy i powszechny dostęp
do Internetu. Rozróżnia ich jednak to, że są oni mniej wierni podczas po-
dejmowania decyzji zakupowych i są w stanie w sposób racjonalny za-
rządzać własnym domowym budżetem16.

13 D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, wyd. PWN, Warszawa 1994, s.
92-106.

14 A. Aldridge, Konsumpcja, wyd. Sic!, Warszawa 2006, s. 16.
15 Ibidem.
16 T. Słaby, Konsumpcja. Eseje statystyczne, wyd. Difin, Warszawa2006, s. 17-19.
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Warto zauważyć, iż rozwój gospodarczy został w pewnym sensie
więźniem konsumpcji i wywołuje on nieprawdziwe myślenie, iż rozwój
ten jest możliwy wyłącznie wtedy, kiedy powiększa się konsumpcja. Ta-
kie podejście powoduje powiększoną produkcję, za którą idzie również
podaż dóbr konsumpcyjnych, które muszą mieść ujście na rynku. Czyn-
niki te wywołują konieczność zmniejszenia nowoczesnej konsumpcji we-
dle idei zrównoważonego rozwoju, co spowoduje spowolnienie szybko
rosnącego konsumpcjonizmu, który jest bezwartościowy dla zdrowia i
kultury człowieka17.

Nie tylko konsumpcjonizm, ale także i zrównoważona konsumpcja
są powiązane z powiększającym się dobrobytem społecznym i indywidu-
alnym, a także ze wzrostem dochodów rzeczywistych. Wyróżnia je jed-
nak horyzont czasowy, oraz zachowania konsumentów w stosunku do
wartości uznawanych za istotne i wiodące a dodatkowo odmienne za-
chowania nabywców. Konsumenci, którzy wyznają kult posiadania, bar-
dzo bliska są koncepcji konsumpcjonizmu. Konsumpcjonizm uznawany
jest za system wartości, za sposób życia, określanie pozycji w strukturze
społecznej oraz ukazywanie tożsamości nowoczesnego człowieka. Jest to
również pewna postawa życiowa, którą cechuje przesadne przywiązanie
do zdobywania nowych dóbr materialnych, a także korzystanie z szero-
kiego wachlarza usług, nie posiadających jakichkolwiek podstaw w real-
nych potrzebach. Ważne jest wyłącznie posiadanie, powiększanie i uży-
wanie dóbr z całkowitym odrzuceniem pozostałych wartości, nie zwraca-
jąc uwagi na koszty społeczne, ekologiczne czy indywidualne. Wskazać
można na tryumf kategorii ilościowych, które w XXI wieku w społeczeń-
stwie masowej produkcji i konsumpcji przeobraziły się w rzeczywistość,
a nawet w fetysz ilości18.

3. Konsumpcjonizm sposobem wyrażania siebie
Ideologia konsumpcjonizmu jest rozprzestrzeniana najczęściej

przez kulturę konsumpcji. Jej analizą zajmuje się duże grono badaczy,
aczkolwiek wielu z nich kulturę konsumpcji formułuje jako zjawisko ty-

17 C. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, wyd. PWN, War-
szawa2007, s. 163-164.

18 K. Romaniszyn, O sile konsumpcjonizmu, [w:] Romaniszyn K. (red.), Nowa
droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 21.
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powe dla postmodernistycznego świata. Przykładowo F. van Raaij19

uważał, iż w świecie postmodernistycznym to nie siły ekonomiczne kreu-
ją społeczeństwo, lecz znaki oraz obrazy rozpowszechniane przez maso-
we środki komunikacji. Kultura konsumpcji stanowi charakterystyczny
zestaw znaków, którym daje się subiektywne przesłanie i które nabywca
łączy razem w celu wybudowania własnego „ja”. W taki proces widzenia
nowoczesnego świata wpisuje się J. Baudrillard20, który jest zdania, iż
kultura konsumpcji stanowi w głównej mierze powiązanie ze znakami.
Konsumpcja będąca procesem sygnifikacji stanowi pewien system wza-
jemnej wymiany oraz odpowiednik języka. Materialne dobra przekształ-
cają się w przedmioty konsumpcji dopiero wtedy, gdy mają w sobie sym-
bole które zna społeczeństwo. Także M. Feathersone podczas analizy kul-
tury konsumpcji w aspekcie znaków symbolicznych, zauważa, iż dobra
konsumpcyjne przeobrażają się w przedmioty kultury za sprawą przy-
znania im symbolicznych znaczeń21.

Założenie, iż dobra konsumpcyjne stanowią część kultury symbo-
licznej, a także element materialnej rzeczywistości daje możliwość do-
strzeżenia w nich pewnej materializacji kultury, systemów wartości, pre-
ferencji estetycznych a także motywacji i celów. Stanowią one odwzoro-
wanie rzeczywistego kontekstu społeczno-kulturowego oraz perspekty-
wę dzięki której kontekst ten widzimy. Połączenie dóbr z wartością sym-
boliczną spowodowało powstanie sytuacji, w której klienci korzystają z
nich do tworzenia własnej tożsamości. Modele tworzenia własnej tożsa-
mości które do tej pory opierały się na kulturowo utworzonym świecie
przekształcają się obecnie na rzecz świata konsumpcyjnych dóbr. Można
przyjąć, że człowiek może w sposób aktywny kreować własną tożsamość
poprzez kupowanie i użytkowanie dóbr konsumpcyjnych przepełnio-
nych symbolami. Przepełnienie to jest efektem przekazu znaczeń kultu-
rowych na konsumpcyjne dobra. Sprzyja temu przemieszczenie się sztuki
do wzoru przemysłowego, reklamy a także przemysłu kulturowego, co
powoduje rozmycie granic pomiędzy sztuką a codziennością. Proces ten

19 F. Raaij, Konsumpcja postmodernistyczna, [w:] Lambkin M., Foxall G., van Ra-
aij F., Heilbrunn B., Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, wyd.
PWN, Warszawa 2001, s. 331-340.

20 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, wyd. Sic!,
Warszawa 2006, s 63.

21 M. Featherstone, Koncepcje kultury konsumenckiej, Koncepcje kultury konsu-
menckiej, [w:] Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn B., Zachowania kon-
sumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2001, s. 309.
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został nazwany przez M. Featherstone „estetyzacją życia codziennego” i
polega na wzajemnym przenikaniu znaków oraz symboli duchowych do
świata konsumpcji22.

Kultura konsumpcji postrzega konsumpcję jako źródła przyjemno-
ści, przez co jak podkreśla M. Featherstone jednostki rezygnują z szuka-
nia przeżyć kulturowych a szukają przyjemności i przygód. Takie dozna-
nie umożliwia właśnie konsumpcja zwłaszcza jeśli chodzi o nowoczesne
centra handlowe, które wytwarzają poczucie bezpośrednich emocji i do-
znań estetycznych. Jak zauważył M. R. Solomon analizując motywacyjne
procesy występujące w konsumpcji, występują dwa rodzaje motywów tj.:
utylitarne i hedonistyczne. Motywy utylitarne oddziałują na szukanie
produktów dzięki kryteriom użytkowym, jakości oraz ceny. Z kolei mo-
tywy hedonistyczne pobudzają szukanie produktów, które posiadają ła-
dunek emocjonalny, wytwarzają estetyczne wrażenia, gwarantują uczucie
przyjemności. Nabywcy pod oddziaływaniem ideologii konsumpcjoni-
zmu podczas podejmowania decyzji o zakupie danego produktu kierują
się najczęściej motywami hedonistycznymi. Jednakże nie da się całkowi-
cie wyeliminować działania łącznie motywów utylitarnych i hedoni-
stycznych. Inną charakterystyczną cechą kultury konsumpcji jest jej ogól-
noświatowy zasięg, dotyczący procesów globalizacji. Na różnych konty-
nentach nabywcy są poddawani takim samym praktykom konsumpcyj-
nym. Jedzą w takich samych restauracjach z fast foodami, kupują ubrania
w takich samych sieciach, ubierają się tak samo, mają takie same samo-
chody, śmieją się na takich samych filmach i słuchają takiej samej muzyki.
Występuje ogólna dostępność globalnych produktów, co powoduje ujed-
nolicenie się wzorów spożycia na wszystkich kontynentach. Przez co po-
jawia się zhomogenizowany rodzaj zachowań konsumpcyjnych. Jak
słusznie zauważają A. F. Firat i A. Venkatesh rodzi się wówczas transna-
rodowy kosmopolityzm opierający się na zhomogenizowanej rozrywce,
modzie i pożywieniu23.

Globalne upowszechnienie się wielu takich samych dóbr material-
nych powoduje ujednolicenie rzeczywistości społecznej. Miliony osób na
całym świecie chodzi tak samo ubrane, posiada takie same telefony, je te
same fast foody, co powoduje spadek indywidualnej tożsamości. Wów-

22 M. Krajewski, Co dziś konsumujemy? Socjologia przedmiotów, [w:] Jawłowska
A., Kempny M., Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, wyd. IFiS
PAN, Warszawa 2005.

23 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingo-
we, wyd. PWE, Warszawa 2003, s. 33.
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czas jednostka nie jest już „jedyna w swoim rodzaju” lecz jest jedną z wie-
lu takich samych trybików w rękach wielkich korporacji, które kreują
współczesny świat.

Człowiek w XXI wieku nie posiada jakichkolwiek wewnętrznych
ograniczeń, przez co systematycznie zaczął on być podporządkowany
nowym kultom, a najgroźniejszym z nich jest mit postępu. W człowieku
występuje przeświadczenie, że nauka i wsparta na niej technika są w sta-
nie rozwiązać wszystkie społeczne i indywidualne problemy. Kluczowe
zdaje się tutaj twierdzenie M. Twaina, iż „to nie niewiedza wpędza cię w
kłopoty, ale utwierdzanie się we własnym, błędnym przekonaniu”24.

Z nadmierną konsumpcją związana jest także konsumpcja postmo-
dernistyczna, czyli konsumpcja nietrwała, dynamiczna i „na pokaz”25.
Tendencja ta identyfikuje konsumpcję ze sposobami spędzania wolnego
czasu, sposób na poprawę nastroju, pewną nagrodę, oraz sposób na po-
konanie nudy. Jednostki wolny czas spędzają w wielkich centrach han-
dlowych nazywanych „świątyniami konsumpcji”, ponieważ dają one
człowiekowi możliwość na zaspokojenie wszystkich swoich potrzeb w
jednym miejscu. Przebywanie w centrach handlowych stanowi dla kon-
sumentów również „odskocznię” od codziennej szarości. Tradycyjne sys-
temy wartości są krytykowane przez konsumpcję postmodernistyczną
która poszukuje w konsumpcji jednostkowej tożsamości konsumenta26.

Centra handlowe nieustannie są przepełnione konsumentami,
wszędzie są długie kolejki, ludzie jedzą, siedzą, oglądają, kupują, tak jak-
by miejsce w którym są było dla nich „rajem na ziemi”. Nie potrzebują
oni do szczęście nic więcej, wystarczy obecność wielu sklepów i usług w
jednym miejscu. Obserwując takie osoby, można odnieść wrażanie, iż są
to bezmyślne marionetki, działające pod wpływem mody, reklamy i pre-
sji otoczenia. Takie zachowanie niesie za sobą liczne zagrożenie nie tylko
dla jednostki ale i dla całego społeczeństwa.

Społeczna presja, jaka występuje w konsumpcjonistycznym modelu
życia powoduje potrzebę posiadania coraz większej ilości modnych rze-
czy, co powoduje, iż ludzie swoją ekonomiczną egzystencję wspierają
najczęściej na kredytach. Często zdarza się, iż w efekcie chwilowych
trudności ze spłatą raty kredytu zaciąga się następne kredyty, tylko po to,
by wyrównać wcześniejsze zadłużenie. Osoby tak postępujące wpadają w

24 A. Gore, Niewiarygodna prawda, wyd. Sonia Draga, Katowice 2007.
25 T. Słaby, Konsumpcja. Eseje statystyczne, wyd. Difin, Warszawa 2006, s. 16.
26 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingo-

we, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 51.
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tzw. spiralę kredytową, która zazwyczaj stanowi początek dużych kłopo-
tów finansowych. Kredyt sam w sobie nie powinien być uznawany za coś
złego, lecz kluczowe staje się jego przeznaczenie. Kredyt zaciągnięty w
celu sfinansowania dóbr bądź inwestycji długoterminowych, które w
przyszłości przyniosą zyski są zjawiskiem pozytywnym. Jednak w XXI
wieku zauważyć można częste życie na kredyt, bez posiadania jakich-
kolwiek oszczędności27.

Dawniej utrudnieniem w nieustannej konsumpcji były ograniczenia
środków pieniężnych, jednak w XXI wieku nie stanowi to już żadnego
problemu. Konsumenci bez większego problemu mogą zaciągnąć po-
życzki, przez co konsumpcja „na kredyt” utworzyła złudzenie nieskoń-
czonych możliwości konsumpcyjnych. Obecnie o pożyczkę konsument
może się starać nie tylko w bankach, ale także, jak podleje raport z Biura
Informacji Kredytowej, coraz większa liczba osób zapożycza się w para-
bankach, które kuszą hasłami reklamowymi takimi jak: „gotówka od rę-
ki”, „kredyt dla każdego” czy „pożyczka na dowolny cel”28. Ponadto
formą nieograniczonej konsumpcji stają się zakupy na ratę, którą oferują
liczne placówki handlowe. Jednostka zadłużając się często żyje jak by nie
miało być jutra. Jest tak pochłonięta pragnieniem posiadania, że zrobi
wszystko by spełnić to marzenie. Na dalszy plan schodzą konsekwencje
jakie wiążą się z zadłużeniem.

W pełni przemyślane i odpowiedzialne branie kredytów posiada
dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy samej decyzji o wzięciu kredytu i
celu na który jest on potrzebny, z kolei drugi tyczy się procesu spłacania
zaciągniętych zobowiązań. Odpowiedzialne zaciąganie kredytów ma
miejsce kiedy jednostki na dwóch etapach są w pełni odpowiedzialne,
rzetelne i racjonalne wobec podjętych decyzji. Takie zachowanie ma miej-
sce w modelu społecznym w którym występuje odpowiedzialna kon-
sumpcja, którą można zdefiniować jako fundament życia cechujący się
odpowiedzialnością i działaniem w zgodzie z depozytem niezrelatywi-
zowanych wartości. Odpowiedzialność najczęściej analizuje się w trzech
aspektach, tj.: w gospodarowaniu, w relacjach interpersonalnych, i w od-
niesieniu do środowiska przyrodniczego. Etyczna konsumpcja stanowi
model społeczeństwa postulatywnego, ponieważ w swoim pełnym wy-
miarze nie jest w stanie być obecnie urzeczywistniana. Jednostki tak bar-

27 Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kra-
ków 2009, s. 88.

28 Biuro Informacji Kredytowej [w:] https://www.bik.pl/klienci-
indywidualni/raport-bik [dostęp z dnia 04.05.2018]

www.bik.pl/klienci-
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dzo zagubiły się w materialistycznym podejściu do życia, że nie powinno
się od nich wymagać zmiany na lepsze, przynajmniej w najbliższym cza-
sie. Jak podkreśla G.W. Kołodko „dojść do idealnego świata nie sposób,
ale iść trzeba”29.

Symptomy konsumpcjonizmu występują praktycznie w każdym
aspekcie życia. Obecnie jednostki kupują nadmierną ilość dóbr i to takich,
które nie są im potrzebne i są wyłącznie zabawką kupioną na pokaz. Skraca
się także cyklu życia kupowanych produktów. Nieustannie zmieniająca się
moda oraz potrzeba zmierzania za nią sprawia, iż ludzie bardzo często ku-
pują nowe dobra, chociaż te które mają są sprawne i działają prawidłowo.
Oddziaływanie mody jest szczególnie widoczne przy zakupie samochodów,
telefonów, komputerów czy odzieży. Jak podkreśla Z. Bauman w świecie
konsumentów pogoń za szczęściem celowo skoncentrowany jest nie na pro-
dukowaniu rzeczy bądź ich zawłaszczaniu lecz na ich wyrzucaniu, ponie-
waż dzięki temu rośnie produkt narodowy brutto30.

Konsumpcja stanowi jedną z postaci posiadania, która w XXI wieku
jest najważniejsza, zwłaszcza w społecznościach bogatych. Posiada ona
dwojakie właściwości, począwszy od oswobodzenia z niepokoju, gdyż
rzeczy które już człowiek posiada, najczęściej nie można mu już odebrać,
jednak wymogi konsumowania stają się coraz większe, gdyż, produkty
już spożytkowane bardzo szybko tracą swoją funkcje zaspokajania po-
trzeb i pragnień31. Ludzie żyjący w konsumpcjonistycznym świecie widzą
konsumpcję jako metodę na wszelakie kłopoty, ponieważ wystarczy tyl-
ko nabyć odpowiedni produkt bądź skorzystać z danej usługi aby mieć
złudne uczucie pokonania tego problemu32.

Nowocześni konsumenci powinni posiadać dewizę mówiąco o tym,
iż jest się tym co się posiada i tym co się konsumuje. Dewiza ta ukazuje,
iż człowiek jest nieustannie postrzegany i oceniany przez społeczeństwo
w którym żyje. Za człowieka wartościowego uznaję się taką osobę, która
ma modne i ekskluzywne dobra, a nieinteresującą osobowość i moralnie
zachowania. Najczęściej poddaje się inne osoby ocenie według „Pokaż
mi, co posiadasz, a powiem Ci kim jesteś i ile znaczysz”. W społeczeń-
stwie konsumpcyjnym, społeczeństwo jest, całkowicie oddane konsump-
cji, a wszystkie elementy ożywione i nieożywione traktuje się, jako

29 G. W. Kołodko, Wędrujący świat, wyd. Prószyński i S-ka S.A, Warszawa
2008. s. 139.

30 Z. Bauman, Konsumowanie…op., cit., s. 44.
31 E. Fromm, Mieć czy być?, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań1995, s. 70.
32 Z. Bauman, Socjologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004, s. 221.
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przedmioty konsumpcji, czyli takie, które tracą swoją użyteczność i
atrakcyjność w miarę ich użytkowania33. Ludziom żyjącym w społeczeń-
stwie konsumpcyjnym mówi się, iż konsumpcja jest synonimem sukcesu,
prowadzącym do uzyskania sławy, a ponadto wmawia się im, że posia-
danie i konsumpcja niektórych przedmiotów i odpowiedni styl życia sta-
nowią warunek konieczny do szczęścia34.

Ludzie bardzo często nie analizują tego, czy produkty przez nich
nabywane dobra są im naprawdę konieczne i czy dzięki nim polepszy się
ich jakość życia. Najistotniejszym motywem kupowania nowych produk-
tów jest obecnie potrzeba zaimponowania innym i nazbierania jak naj-
większej liczby dóbr. Bardzo ważne są również miejsca, w których kupuje
się dobra i usługi. Obecnie najczęściej ma to miejsce w wielkich galeriach,
w barach szybkiej obsługi, parkach rozrywki czy hipermarketach. Galeria
handlowe stały się miejscami w których ludzi spędzają całe dnie, jedząc,
odpoczywając i nabywając nowe produkty. Zaspokajają one ludzkie po-
trzeby kontaktu z innymi oraz potrzebę świętowania35. Ponadto rozwo-
jowi konsumpcjonizmu sprzyja promowany kult człowieka, uwielbienie
higieny, zdrowego odżywiania i terapii, a dodatkowo umiłowanie mło-
dego wyglądu, elegancji, męskości bądź kobiecości. Presja ta powoduje
spostrzeganie swojego ciała jako kapitału, inwestycji bądź jako fetyszu
będącego przedmiotem konsumpcji36.

W społeczeństwie nastawionym na konsumpcje występuje margi-
nalizacja i ubliżanie osobom biednym. Ludzie ubodzy są często postrze-
gani przez konsumpcjonistów za osoby bezużyteczne. Nie są oni po-
trzebni w żaden sposób zamożniejszej części społeczeństwa, nikt od nich
niczego nie wymaga, ani do niczego nie potrzebuje. Nikt ich do niczego
nie potrzebuje37.

4. Zagrożenia związane z nadmiernym konsumpcjonizmem
Konsumpcja nie jest niczym złym, gdyż każdy człowiek korzysta z

konsumpcji różnych dóbr i usług. Jednak problem występuje kiedy dla
człowieka konsumpcja staje się najważniejszym celem w życiu, a pra-
gnienie polepszenia warunków egzystencjalnych jest jedyną aktywnością

33 Z. Bauman, Płynne życie, Wyd. Literackie, Kraków 2007, s. 5.
34 Z. Bauman, Konsumowanie… op., cit., s.140.
35 G. Ritzer Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie

MUZA S.A., Warszawa 2004., s. 24.
36 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. …op., cit., s. 169-170.
37 Z. Bauman, Konsumowanie…op., cit., s.136.
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człowieka. Wówczas człowiek wpada w jednostronność i odbiera prze-
kształconą hierarchię wartości, poprzez pryzmat materialnych wartości
oceniając w ten sposób osobowość i zachowania innych ludzi. Zdefor-
mowanie w sferze konsumpcji może dotyczyć przesadnego konsumowa-
nia niektórych dóbr, zbieranie ich ponad realne potrzeby, chęć posiadania
najnowszych i najnowocześniejszych produktów, pomimo tego, iż posia-
dane dobra są dobre i działają bez zastrzeżeń. Wszystko to wpływa na to,
że konsumpcjonizm może przerodzić się w uzależnienie a co za tym idzie
w zniewolenie38.

Konsumpcjonizm w XXI wieku zaczął się rozwijać dzięki takim
czynnikom jak: zwieszenie dochodów na 1 osobę, przemiany demogra-
ficzne, duży wybór dóbr i usług o cechach globalnym, ich dowolny prze-
pływ, zwiększenie produktów przetworzonych, coraz mniejszy cykl życia
produktów a ponadto możliwość kupowania na kredyt. W rezultacie
liczba ofert produktowych i konsumpcji zwiększa zużycie wody, energii
elektrycznej, marnuje się coraz więcej jedzenia oraz zwiększa się ilość
odpadów39.

Zdaniem Z. Baumana w ponowoczesnym etapie rozwoju, ludzie
nie potrzebują masowo przemysłowej siły roboczej, ani też armii z wybo-
ru, lecz potrzebują społeczeństwa będącego konsumentami. To jak pań-
stwo kształtuje swych obywateli, podporządkowane jest w głównej mie-
rze roli konsumenta40.

Społeczeństwo w XXI weku wielokrotnie musi dokonywać wybo-
rów między wartościami bądź dobrami, przy czym kieruje się przy wy-
borze rozumem, doświadczeniem, a niekiedy i wiarą41. Człowiek który
nie ma żadnych ograniczeń stopniowo wpada w sidła nowej kultury kon-
sumpcjonizmu42.

Niekorzystne zjawiska ekologiczne a także nieprzemyślana działal-
ność człowieka przyczyniają się do powstawania reakcji łańcuchowej,
która zagraża środowisku naturalnemu. Duże tereny uprawnej ziemi
przekształcają się w ziemię jałowe, zagrożone są również obszary leśne.

38 D. Strzyżewska Zagrożenia środowiska wynikające z nadmiernej konsumpcji,
Studia Ecologiae et Bioethicae 7/2, s. 2009, s. 163.

39 A. Dąbrowska, Postawy polskich konsumentów – od konsumpcjonizmu do zrów-
noważonej konsumpcji, „Handel Wewnętrzny”2015/2, s. 91.

40 Z. Bauman, Globalizacja, wyd. PIW, Warszawa 2000, s. 95.
41 M. Rudnicki, Wybrane problemy i dylematy społeczno-ekonomicznego wartościo-

wania relacji człowiek - środowisko naturalne, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 2007,
s. 269-279.

42 A. Gore, Niewiarygodna …op., cit.
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Każdego dnia giną następne gatunki fauny i flory, skażone powietrze,
wada, czy gleba dewastuje środowisko przyrodnicze. Bardzo groźne są
także substancje, które uwalniane do środowiska powodują ostry kryzys
ekologiczny, a także prowadzą bardzo często do katastrofy.

Ponadto skutkami konsumpcjonizmu jest utworzenie produktów
coraz gorszej jakości, gdyż bardziej opłaca się sprowadzić produkty tanie
i słabe jakościowo z terenów Azji czy Chin niż produkować na miejscu
produkty dobrej jakości. Społeczeństwo często nabywa produkty tańsze,
nie zwracając dużej uwagi na ich jakość i świadomość tego, że produkt
ten będzie trzeba wkrótce ponownie wymienić. Konsumpcjonizm prze-
kształcił obraz rodzimych rynków zbytu. Obecnie zdaniem ekonomistów
społeczeństwo należy do globalnego rynku. Prostota w dotarcia do kon-
sumentów wielkich zagranicznych firm, powoduje osłabienie regional-
nych gospodarek, gdyż mają one za małą siłę przebicia w porównaniu do
zagranicznych korporacji. W rezultacie czego krajowe, niewielkie firmy
często bankrutują, nie mając odpowiedniej liczby klientów, rodzinna go-
spodarka przeżywa kryzys, gdyż brakuje krajowych firm, które mogłyby
jej pomóc. Konsumpcjonizm skupia się coraz bardziej na wartościach ma-
terialnych i ciągłym bogaceniu się. Posiada niszczący wpływ na sferę du-
chową jednostki. Wartości prawdziwe tracą na znaczeniu, a na główny
plan wysuwa się pieniądz i przedmioty materialne. Często też konsump-
cjonizm ma negatywne skutki w relacjach międzyludzkich, gdyż czło-
wiek patrzy na drugą osobę przez pryzmat korzyści, a nie jak na partnera
czy przyjaciela43.

Często konsumpcjonizm nazywa się także religią XXI wieku. Za ta-
kim stwierdzeniem przemawia jego definicja przedmiotowa. Religia sta-
nowi relację człowieka dodanej świętości a także sfery boskiej. Z kolei
konsumpcjonizm dysponuje swoimi przedmiotami czci i wyznania, nale-
zą do nich marki, miejsca, usługi czy doznania i przyjemności, które dają
sens ludzkiej egzystencji, oraz stanowią elementy identyfikujące wy-
znawców-konsumentów. Nowa religia konsumpcjonizmu ma także swo-
je święta (np. Walentynki), reklamuje swoje formy oraz metody święto-
wania (np. festyny, imprezy muzyczne). Ma swoich kapłanów i „świę-
tych” (idoli i celebrytów). W konsumpcjonizmie dogmatami są mity, czy-
li: mit awansu społecznego, nieustannej młodości, atrakcyjności fizycznej,
zgrabnej sylwetki, środków finansowych czy uczucia szczęścia i przy-

43 M. Dębek, Konsumpcjonizm jako zagrożenie społeczeństwa XXI wieku [w:]
https://medianarodowe.com/debek-konsumpcjonizm-jako-zagrozenie-
spoleczenstwa-xxi-wieku/ [dostęp z dnia 04.05.2018]
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jemności uwarunkowanego liczbą posiadanych dóbr. Człowiek współ-
czesny chce nieustannie powiększać swoje dobra materialne i hedoni-
styczne, chce dzięki najnowszym technologiom i kanałom komunikacji
być w wielu miejscach jednocześnie44.

Bardzo niebezpiecznym skutkiem konsumpcjonizmu jest zakupo-
holizm polegający na niekończącej się potrzebie kupowania. W sytuacji
osób młodych uzależnienie to dotyka najczęściej dziewczęta. Młodzież
która posiada ograniczone środki finansowe jest w stanie wydać na za-
kupy wszystkie swoje pieniądze, łącznie ze środkami przeznaczonymi na
inne ważniejsze cele. Ponadto osoby takie często się zadłużają i okłamują
biskich aby zdobyć pieniądze na kolejne niepotrzebne przedmioty. Pod-
czas zakupów osoba chora przeżywa stanu euforii, lecz kiedy nie może
nabyć upragnionej rzeczy popada w stan złości i lęku. Kiedy jednak uda
jej się nabyć nową rzecz, przez chwile czuje ulgę, zmniejsza się w niej
napięcie, lecz równocześnie pojawia się przygnębienie i uczucie winy,
gdyż osoba taka zdaje sobie sprawę, że wydała pieniądze na następne
zbyteczne, które jednak jej się nie podobają. W celu zatuszowania swojej
choroby osoba taka chowa zazwyczaj przed bliskimi kupione rzeczy, zda-
jąc sobie sprawę z niewłaściwego swojego zachowania, lecz nie jest w
stanie nad tym zapanować45.

Za źródło zakupoholizmu uznaje się wyuczone w dzieciństwie
zwyczaje wydawania, oszczędzania i zarabiania pieniędzy, stosując je
jako ich nagroda podczas wychowania bądź jako środek do ukazywania
emocji i uczuć. Ponadto bardzo ważną rolę odgrywają mass media, gdyż
występująca na każdym kroku reklama rozmaitych produktów namawia
do ich kupowania oraz konsumpcji. Dodatkowo reklamy kreują ciąg sko-
jarzeń np. między wizerunkiem gwiazd i idoli nastolatków a danym pro-
duktem, który reklama ukazuje. Reklama taka uruchamia w dzieciach
oraz osobach dorosłych potrzebę dotknięcia świata, który jest im obcy, a
w którym marzą być. Dzięki kupowaniu różnych rzeczy sądzą, iż speł-
niają w ten sposób swoje potrzeby emocjonalne. Takie zachowania są
często nieświadomą dla człowieka nagrodą za deficyty i niepowodzenia
w ich życiu46.

44 M. Gruchoła, Konsumpcjonizm — nową religią współczesnego człowieka?,
„Roczniki kulturoznawcze” tom VIII,3 /2017, s. 58.

45 J. Węgrzecka-Giluń, Uzależnienia behawioralne rodzaje oraz skala zjawiska sy-
gnały ostrzegawcze i skutki, wyd. ETOH Fundacja, Warszawa, s. 18.

46 Ibidem, s. 19.
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Zakończenie
Konsumpcjonizm jest zjawiskiem występujący od wieków, jednak sto-

sunkowo niedawno, za sprawą najnowszych technologii rozpowszechnił się
na wszystkie społeczeństwa na całej kuli ziemskiej. Konsumpcjonizm sta-
nowi dla wielu uczonych ideologię, styl życia a nawet religię. Centra han-
dlowe porównywane są do świątyń w których jednostki odnajdują szczęście
i spełnienie. Nieprzerwana potrzeba bycia modnym i posiadania wciąż no-
wych produktów oraz korzystanie z nowych usług staje się niekiedy celem
samym w sobie, dla którego jednostka jest w stanie zrobić wszystko, aby
tylko móc posiadać daną rzecz. Naprzeciw takim pragnieniom przychodzą
liczne placówki finansowe oraz parabanki, które kuszą przyszłych klientów
rożnymi hasłami, kreując niejako rozwój konsumpcjonizmu. Powoduje to
powstawanie wielu niekorzystnych i groźnych zarówno dla jednostki jak i
całego społeczeństwa skutków, które wpływają negatywnie na zdrowie psy-
chiczne człowieka, na całą gospodarkę oraz naturalne środowisko. Kon-
sumpcjonizm mimo wielu negatywnych zagrożeń w dalszym ciągu się roz-
wija i rozszerza na coraz większe grono osób. Jednak póki zjawisko to będzie
niosło ogromne zyski finansowe dla dużych korporacji oraz dla państw nie
zostaną podjęte żadne środki zmniejszające postawy nadmiernego kon-
sumpcjonizmu.

Streszczenie:
Pojęcie konsumpcja wywodzi się od łacińskiego słowa consumptio ozna-

czającego spożywanie, używanie, a także niszczenie dóbr. Konsumpcja w kon-
sumpcjonizmie stanowi wskaźnik jakości życia człowieka w XXI wieku, któ-
ry odczuwa nieustające pragnienie nabywania nowych produktów i korzy-
stania z najnowszych usług. Konsumpcjonizm będący nadmierną konsump-
cją dóbr materialnych i usług, jest wynikiem nierzeczywistych, irracjonal-
nych ludzkich potrzeb. Potrzeby te są złudne i nie posiadają żadnych ogra-
niczeń. Nieprzemyślane, zbyteczne dążenie do ich zaspokajania material-
nych potrzeb przyczynia się do powstawania niekorzystnych skutków eko-
logicznych, społecznych a także i indywidualnych.

Słowa kluczowe: konsumpcjonizm, konsument, dobra materialne,
galerie handlowe, zakupy

Summary:
Consumerism as an expression of freedom in the 21st century
The concept of consumption derives from the Latin word consump-

tio meaning consumption, use and destruction of goods. Consumption in
consumerism is an indicator of the quality of human life in the 21st cen-
tury, which feels a constant desire to buy new products and use the latest
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services. Consumerism that is excessive consumption of material goods
and services is the result of unreal, irrational human needs. These needs
are illusory and have no limitations. Unrequited, unnecessary pursuit of
satisfying material needs contributes to the adverse ecological, social and
also individual effects.

Keywords: consumerism, consumer, material goods, shopping
malls, shopping

Bibliografia:
1. Aldridge A., Konsumpcja, wyd. Sic!, Warszawa 2006.
2. Bartholomew C., Christ and Consumerism: An Introduction, [w:]

Bartholomew C., Moritz T., Christ and Consumerism. Critical reflections
on the spirit of our age, Paternoster Publishing, Carlisle. 1988.

3. Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury,
wyd. Sic!, Warszawa 2006.

4. Bauman Z., Konsumowanie życia, Wyd. Uniwersytetu
Jagielońskiego, Kraków 2009.

5. Bauman Z., Płynne życie, Wyd. Literackie, Kraków 2007.
6. Bauman Z., Globalizacja, wyd. PIW, Warszawa 2000.
7. Bauman Z., Socjologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004.
8. Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, wyd. PWN,

Warszawa 1994.
9. Biuro Informacji Kredytowej [w:] https://www.bik.pl/klienci-

indywidualni/raport-bik [dostęp z dnia 04.05.2018]
10. Bockock R., Consumption, Routledge, London 1993.
11. Bywalec C. , Rudnicki L., Konsumpcja, wyd. PWE, Warszawa 2002.
12. Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, wyd.

PWN, Warszawa 2007.
13. Dąbrowska A., Postawy polskich konsumentów – od

konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji, „Handel
Wewnętrzny” 2015/2.

14. Dębek M., Konsumpcjonizm jako zagrożenie społeczeństwa XXI
wieku [w:] https://medianarodowe.com/debek-konsumpcjonizm-jako-
zagrozenie-spoleczenstwa-xxi-wieku/ [dostęp z dnia 04.05.2018]

15. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, Wyd. Akademickie
Żak, Warszawa 2003.

16. Featherstone M., Koncepcje kultury konsumenckiej, Koncepcje
kultury konsumenckiej, [w:] Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn
B., Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

www.bik.pl/klienci-


145

17. Fromm E., Mieć czy być?, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań1995.
18. Golka M. (red), W cywilizacji konsumpcyjnej, Wydawnictwo

Naukowe UM, Poznań 2004.
19. Gore A., Niewiarygodna prawda, wyd. Sonia Draga, Katowice 2007.
20. Gruchoła M., Konsumpcjonizm — nową religią współczesnego

człowieka?, „Roczniki kulturoznawcze” tom VIII, 3 /2017.
21. Kołodko G. W., Wędrujący świat, wyd. Prószyński i S-ka S.A,

Warszawa 2008.
22. Krajewski M., Co dziś konsumujemy? Socjologia przedmiotów, [w:]

Jawłowska A., Kempny M., Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji
kulturowej, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005.

23. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje
marketingowe, wyd. PWE, Warszawa 2003.

24. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje
marketingowe, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2003.

25. Mróz B., Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we
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Krzysztof Olchawa

Polski Czerwony Krzyż w obronie wolności globalnej

1. Wstęp
„Tutti fratelli” (wszyscy jesteśmy braćmi) - hasło to stało się począt-

kiem dążeń Henryka Dunanta do założenia pierwszej międzynarodowej,
humanitarnej organizacji, niosącej pomoc ofiarom wojen, konfliktów
zbrojnych oraz potrzebującym w nieszczęściach. Do tej pory dotychcza-
sowe wojny i konflikty pozostawiały tysiące ofiar, porzuconych na polach
bitew, które na próżno oczekiwały ratunku. Istniały różnego rodzaju
stowarzyszenia pomocy rannym, lecz były to działania na niewielką ska-
lę, ograniczające się do udzielenia pomocy przez służby wojskowe, słabo
zorganizowane i wyposażone dla własnych oddziałów. Istniały również
tzw. stowarzyszenia kobiet pracujących dla dobra ojczyzny. Były one
zapoczątkowaniem akcji samarytańskich o charakterze świeckim, które
miały nieść pomoc humanitarną dla rannych i poszkodowanych, również
w stosunku do rannych nieprzyjaciół.

Wprowadzenie zorganizowanej pomocy, niesionej przez wyspecja-
lizowane służby na wszelkiego rodzaju polach walk, bitew oraz potyczek
uratowało wiele istnień ludzkich, a niezliczonej rzeszy rannych umożli-
wiło przeżycie i powrót do zdrowia, co w dotychczasowej formie ozna-
czałoby w większości śmierć w okropnych, niehumanitarnych warun-
kach. W następstwie tych działań w kolejnych dziesięcioleciach pomoc
humanitarna przenosiła się na cały glob, rozszerzając swoje cele, poczy-
nając od niesienia pomocy ofiarom katastrof losowych, takich jak trzęsie-
nia ziemi, powodzie, wybuchy wulkanów, tornada, wichury, a kończąc
na stałej pomocy ludności ubogiej, dotkniętej przez los, jak również orga-
nizując międzynarodowy ruch honorowych dawców krwi oraz narządów
niezbędnych we współczesnej medycynie.

Pragnę przedstawić dzieje i historię tej wspaniałej organizacji, która
nie ma sobie równych na przestrzeni jej dotychczasowego istnienia, a jej
działania mają charakter globalny.

2. Powstanie Organizacji Czerwonego Krzyża
Wszystko, co dziś nazywamy Czerwonym Krzyżem miało swój po-

czątek 24 czerwca 1859 r. w bitwie pod Solferino, gdzie wojska cesarza
Austrii stoczyły, trwającą przeszło 15 godzin, bitwę z armią włoską,
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wspieraną przez żołnierzy napoleońskich. Wówczas to 31-letniemu
szwajcarskiemu kupcowi i filantropowi Henrykowi Dunantowi, urodzo-
nemu 8 maja 1828r. w Genewie w domu protestanckiej rodziny kupiec-
kiej, podróżującemu wraz z Francuzem Frédéricem Passy, ukazał się
straszliwy widok ludzkiej tragedii.

Poruszony tym widokiem Dunant, widząc zabitych, a przede
wszystkim tysiące rannych, umierających żołnierzy i bezradne wobec
tego ogromu nieszczęścia służby medyczne, sam postanowił, choć nie
mając przygotowania medycznego, pomóc jak największej ilości poszko-
dowanych. Zorganizował w pobliskim kościele prymitywny szpital po-
lowy, w którym opatrywał rannych, często zapisując ostatnie polecania
woli umierających. Namawiał również do takiej pomocy miejscową lud-
ność, w tym głównie kobiety, które choć z oporami, zgadzały się nieść
pomoc, przekonane tłumaczeniami Henryka, że wszyscy ranni żołnierze
cierpią tak samo, niezależnie od tego, do jakiej armii należą, jakiej są na-
rodowości, wyznania czy jaki mają kolor skóry.

Te przerażające doświadczenia i obrazy spowodowały, że po 2 la-
tach spędzonych w Paryżu, powrócił do Genewy, gdzie napisał i wydał
książkę pod tytułem „Wspomnienie Solferino”. Niewielka książeczka jest
gorącym przesłaniem człowieka, który swoimi wspomnieniami zamierzał
wzruszyć sumienia władców Europy i zachęcić ich do powoływania sto-
warzyszeń pomocy we wszystkich krajach. Pomoc tą mieliby nieść na
polach walki specjalnie przeszkoleni wolontariusze, używając przy tym
wyróżniającego się znaku, uznawanego powszechnie przez wszystkie
strony konfliktu i dającego gwarancję bezpieczeństwa oraz status pełnej
neutralności w niesionej pomocy.

Dzięki popularności, uzyskanej przez publikację wspomnień spod
Solferino, Dunant powołał wraz z czterema wpływowymi, szwajcarskimi
obywatelami tzw. Komitet Pięciu, który w późniejszym czasie przekształ-
cił się w Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Komitet ten
zyskał ogromne poparcie i rozgłos w całej ówczesnej Europie, w następ-
stwie czego Dunant zainicjował 26 października 1863r. konferencję mię-
dzynarodową w Genewie, w której wzięło udział 16 oficjalnych delegacji
z krajów europejskich oraz wielu obserwatorów z reszty świata.Na tej
konferencji Dunant przedstawił swoje idee, które zostały przyjęte z wiel-
ką aprobatą i w większości oficjalnie zatwierdzono je w formie rezolucji.

Wtedy również przyjęto oficjalny, wspólny znak stowarzyszenia, tj.
czerwony krzyż na białym tle. Zatem za historyczną i oficjalną datą powsta-
nia Czerwonego Krzyża uznaje się dzień 29 października 1863r., w którym
to dniu zostały oficjalnie przyjęte przedstawione wcześniej rezolucje.
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Dalsze działania Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża
miały na celu przekonanie państw o konieczności zapewnienia pomocy ran-
nym żołnierzom, jak i osobom niosącym tę pomoc. Starania te były na tyle
skuteczne, że w roku 1864 doprowadziły do przyjęcia traktatu międzynaro-
dowego, zwanego później konwencją genewską o polepszeniu losu rannych
w armiach czynnych. Dopiero wówczas, po podpisaniu przez wspólnotę
międzynarodową tejże konwencji, znak czerwonego krzyża został uznany
jako prawny symbol ochronny wojskowej służby zdrowia.

Henryk Dunant w roku 1867, odniósłszy niekwestionowany sukces
w działalności humanitarnej, w wyniku poróżnienia się i niesnasek
wśród współzałożycieli Czerwonego Krzyża, zrezygnował z pracy w
Komitecie. Pogorszyła się również drastycznie jego sytuacja materialna,
wiele z jego nowych pomysłów nie znalazło uznania i zrozumienia
przywódców państw europejskich, w związku z czym wycofał się z ak-
tywnego życia społecznego i osiadł w przytułku dla ubogich w małym
miasteczku Heiden w Szwajcarii.

Dopiero 28 lat później, czyli w 1895r., odnalazł go dziennikarz, któ-
ry napisał artykuły o ubóstwie, w jakim żył założyciel Czerwonego Krzy-
ża. Historia tego zapomnianego bohatera poruszyła całą Europę, czego
skutkiem było przyznanie Dunantowi w 1901r. pierwszej Pokojowej Na-
grody Nobla. Niemniej jednak Henryk, zniechęcony i zapomniany przez
tych, którym całe życie służył, nie wyraził chęci do powrotu do życia pu-
blicznego, odrzucając tym samym wszystkie zaszczyty, pozostając w
swoim przytułku w Heiden, gdzie 30 października 1910r. zmarł. Tak
kończy się historia człowieka, który był twórcą największej do tej pory
organizacji humanitarnej na świecie, a sam został na starość opuszczony
przez wielkich tego świata oraz tych, którym poświęcił całe życie, by
ulżyć w cierpieniu1.

3. Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża.
Ze względu na różnice kulturowe i wyznaniowe, cesarstwo oto-

mańskie w roku 1876 podczas wojny rosyjsko-tureckiej, toczącej się na
Bałkanach, zastąpiło czerwony krzyż na białym tle czerwonym półksię-
życem. Za taką zmianą znaku opowiedział się również Egipt, a za oficjal-
ną datę powstania stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca przyjmuje się
rok 1877r.

1 Biuletyn Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwone-
go Krzyża, „Dar krwi”, nr 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 1998-2001,
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Federacja ta skupia głównie państwa muzułmańskie, które pod
swoim sztandarem przez cały czas współpracują z Międzynarodowym
Czerwonym Krzyżem, nie tylko podczas wojen, ale również niosąc po-
moc w czasie pokoju, działając w powołanej w roku 1919 Międzynaro-
dowej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwo-
nego Półksiężyca pod wspólną nazwą - Liga Stowarzyszeń Czerwonego
Krzyża.

Organizacje te działały wspólnie, używając odrębnych symboli, do
konferencji w 1982r., podczas której przyjęły jako swoje godło czerwony
krzyż i półksiężyc na białym tle. Ruch ten w istocie nie jest jedną jednolitą
organizacją, lecz tworzy go kilkanaście niezależnych organizacji, jednak-
że wszystkie są zjednoczone w jednym ruchu pod wspólnymi zasadami,
mają te same cele, posiadają wspólne symbole. Zrzeszają na całym świe-
cie kilkadziesiąt milionów wolontariuszy, którzy chronią ludzkie zdrowie
i życie, zapewniają szacunek ludzkiej istocie, łagodzą cierpienia oraz nie
uznają dyskryminacji, polegającej na uprzedzeniach narodowościowych,
klasowych, wyznaniowych czy politycznych.

W niektórych krajach (m.in. Izrael) działają również federacje takie
jak Czerwona Gwiazda Dawida, która do roku 2006 była jedynie obser-
watorem, a obecnie jest pełnoprawnym członkiem Federacji i Ruchu. Ko-
lejnym znakiem Krajowej Federacji Stowarzyszenia w Iranie, jest Czer-
wony Lew i Słońce, który po roku 1980 zastąpiono w większości krajów
islamskich Czerwonym Półksiężycem.

Pracowano nad koncepcją wprowadzenia nowego znaku, który nie
byłby kojarzony religijnie z islamem, judaizmem czy chrześcijaństwem
ani żadną inną religią. Dążono do stworzenia nowego, neutralnego sym-
bolu, który istniałby w prawie międzynarodowym. W wyniku tych prac
powstał znak Czerwonego Kryształu, który dopuszcza wpisanie we-
wnątrz granic własnego państwa w znaku półksiężyca, gwiazdy Dawida,
krzyża lub kombinacji składającej się z powyższych znaków.

Wszystkie te federacje, działając pod wspólną egidą i misją Czer-
wonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, skupiają się na takich pod-
stawowych celach jak rozwijanie pomocy społecznej oraz pracy na rzecz
zapobiegania chorobom, ciągłego szkolenia wolontariuszy w gotowości
do niesienia pomocy, zapewniania ochrony życia i zdrowia, również tego
nienarodzonego, dążenia do zapewnienia poszanowania istoty ludzkiej.
Podczas sytuacji krytycznych, a zwłaszcza konfliktów zbrojnych i innych
zdarzeń losowych, wszystkie te działania mają się odbywać z zachowa-
niem pełnej wolności i godności ludzkiej tak, by nie dochodziło do dys-
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kryminacji dotyczącej w jakikolwiek sposób rasy, przekonań religijnych i
narodowościowych.

4. Powstanie Polskiego Czerwonego Krzyża.
Polski Czerwony Krzyż powstał 14 lipca 1919 roku, jest to oficjalna

data, kiedy to polska organizacja zostaje uznana przez międzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie. Pomimo licznie działających od
lat struktur organizacji humanitarnych w innych krajach, w Polsce nie
mogło nastąpić oficjalne powstanie narodowej organizacji czerwonokrzy-
skiej ze względu na to, iż nie była niepodległa. W owym czasie była to
głównie pomoc walczącym powstańcom podczas wielu narodowościo-
wych zrywów.

Tak więc po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przystąpiono
do formalnego założenia organizacji Czerwonego Krzyża w Polsce, a
rozpoczęło się to z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, które
to 18 stycznia 1919 roku zwołało naradę wszystkich działających na zie-
miach polskich organizacji humanitarnych, kierujących się czerwono-
krzyskimi zasadami. Po opracowaniu statutu oraz projektu działalności
organizacji 27 kwietnia 1919 roku powołano Zarząd Główny stowarzy-
szenia, którego pierwszym prezesem został Paweł Sapieha. Po jego rezy-
gnacji funkcję tę przejęła Helena Paderewska, prywatnie żona znanego na
całym świecie pianisty i wirtuoza – Ignacego Paderewskiego, który wów-
czas pełnił funkcję premiera rządu polskiego.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża z siedzibą w Ge-
newie oficjalnie 14 lipca 1919 roku zarejestrował Polskie Towarzystwo
Czerwonego Krzyża jako jedyną organizację czerwonokrzyską, działającą
na całym terenie I Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Globalna działalność PCK w czasie wojen.
W czasie działań wojennych I Wojny Światowej aktywnie brali w

niej również przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym miej-
scu trzeba od razu nadmienić, iż byli to wolontariusze, sanitariusze, sani-
tariuszki oraz polscy lekarze, którzy uczestniczyli na wszystkich polach
walki w ratowaniu rannych i poszkodowanych. Oczywiście pod oficjal-
nymi nazwami czerwonokrzyskimi państw formacji zbrojnych, w jakich
służyli.

W owym czasie pomimo zaangażowania wielu Polaków, nie mogli
oni działać jako oficjalny Polski Czerwony Krzyż ze względu na brak
polskiego państwa, co było kluczowym warunkiem, by Międzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzyża zalegalizował istnienie narodowej organi-



151

zacji. Dlatego między innymi Polacy, aktywni w austriackim zaborze,
działali w Galicyjskim Towarzystwie Pań oraz równorzędnej organizacji
Dla Panów.

Drugą podobną działającą w tym czasie na terenie zaboru austriac-
kiego organizacją była, utworzona w 1912r., komórka o nazwie Samary-
tanin Polski. Była to organizacja, która miała jako podstawowy swój cel
kształcenie kadr sanitarnych, czyli sióstr pogotowania, lekarzy oraz sani-
tariuszy dla polskiego zrywu narodowego. Formacja ta również zajmo-
wała się opieką nad żołnierzami polskimi, należącymi do formacji pol-
skich pod nazwą Legionów Polskich.

Podobne inicjatywy podejmowali polscy działacze na terenach zaboru
pruskiego oraz rosyjskiego, które jednakże w tych przypadkach spotykały
się z kategoryczną odmową pomocy przez zaborców. Oczywiście nie obyło
się bez wyjątków, kiedy to władze rosyjskie w 1914r. wyraziły zgodę na
działanie na obszarze całego Imperium Rosyjskiego Polskiego Towarzystwa
Pomocy Ofiarom Wojny. Na tym obszarze istniała jeszcze druga podobna
organizacja, założona w Warszawie w 1914r., a był to Polski Komitet Pomo-
cy Sanitarnej.Obydwie te organizacje obejmowały swoją formą pomocy do-
raźnej nie tylko rannych żołnierzy, ale także polską ludność cywilną, wywo-
żoną w głąb Rosji. Były również inne, mniejsze organizacje, działające w
zaborze pruskim i rosyjskim, lecz te nie uzyskały zgody ze strony okupanta
na działalność medyczną i sanitarną.

Zdecydowanie inne możliwości niesienia pomocy mieli polscy
działacze czerwonokrzyscy podczas toczącej się przez wiele lat II Wojny
Światowej na wielu jej frontach, gdyż oni działali oficjalnie pod własnym
sztandarem jako jednostka narodowa, czyli Polski Czerwony Krzyż. Pol-
scy żołnierze zawsze mogli liczyć na towarzyszące im nierozłącznie na
wszelkich frontach i bitwach polskie sanitariuszki oraz lekarzy, m.in.
podczas walk we Włoszech, a zwłaszcza w trakcie słynnej bitwy o Monte
Cassino. W Szwajcarii działało przez całą wojnę Biuro Informacyjne Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, które prowadziło rejestrację oficerów, dosta-
jących się do niewoli i przebywających w obozach jenieckich, głównie na
terenach Niemiec, Związku Radzieckiego czy też internowanych w pań-
stwach bałtyckich lub bałkańskich, np. na Węgrzech.

Komórki Polskiego Czerwonego Krzyża, działające poza granicami
naszego kraju, zajmowały się także pozyskiwaniem i gromadzeniem in-
formacji o wszystkich żołnierzach, tak tych poległych, zaginionych czy
rannych. Na podstawie posiadanych przez te formacje dokumentów o
miejscach przebywania takowych polskich jeńców, organizowano im
wysyłkę paczek żywnościowych oraz lekarstw.
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Bardzo istotną i ważną rolę odegrało zaangażowanie wolontariuszy
Polskiego Czerwonego Krzyża w powojennej historii wolnej Europy i
świata. Mam tu na myśli oczywiście różnorodną działalność i pomoc,
jaką nieśli działacze czerwonokrzyscy podczas katastrof losowych, eko-
logicznych czy też powstałych w wyniku działań zbrojnych.

6. Działalność PCK w kraju.
Pierwsze oficjalne działania Polskiego Towarzystwa Czerwonego

Krzyża były podyktowane sytuacją materialną i społeczną, istniejącą w
naszym społeczeństwie po zakończeniu I Wojny Światowej, jak również
w początkach niepodległości i budowy wolnej, niepodległej Ojczyzny. W
tamtym czasie odrodzona Polska, mimo oficjalnego pokoju, musiała się
borykać przez prawie dwa lata, z Rosją bolszewicką, która stwarzała za-
grożenie suwerenności naszych granic, prowadząc działania wojenne w
formie tzw. wojny manewrowej.

Przez ten czas Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża musiało
organizować pomoc w formach najbardziej pilnych, przede wszystkim
organizowanie szpitali czy domów ozdrowieńców – dziś moglibyśmy je
nazwać sanatoriami dla żołnierzy i ofiar cywilnych. W dziedzinie szpitali
ogromne zapotrzebowanie było na oddziały epidemiologiczne, w związ-
ku z szerzącymi się różnego rodzaju epidemiami, będącymi skutkiem
braku higieny i ogólnego zubożenia społeczeństwa. Wiele sił wolontariu-
szy absorbowała również pomoc dla uchodźców, którzy byli skutkiem
przymusowych deportacji.

Rok 1921 był rokiem, który związał znaczne siły Polskiego Towa-
rzystwa Czerwonego Krzyża poprzez konieczność opieki nad kilkuty-
sięczną falą uchodźców w związku z majowym wybuchem powstania
śląskiego. Również w tym roku rozpoczęto tworzenie młodzieżowych kół
Polskiego Czerwonego Krzyża.Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu
o ich ogromnym wkładzie w niesienie pomocy ofiarom i poszkodowa-
nym podczas wydarzeń, towarzyszących zamachowi stanu, dokonanego
przez marszałka Józefa Piłsudskiego w maju 1926r.

Wówczas marszałek Piłsudski, niezmiernie zadowolony z ogromu
pracy, jaką wykonał Czerwony Krzyż na rzecz żołnierzy, wypowiedział
znamienne słowa: „Ranny i chory żołnierz - to sierota wojskowy. Wcho-
dzi nagle jako odpadek wielkiej produkcji wojennej, do bezdusznej,
skomplikowanej maszyny, bezsilny, zdenerwowany, często bezwolny.
Trzeba włożyć duże wysiłki, aby w tej maszynie pracowało serce mat-
czyne, które więcej kocha właśnie to dziecko, które jest nieszczęśliwe i
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zbolałe, a więc nieużyteczne dla pracy i w tym leży szczytne i wielkie
zadanie Czerwonego Krzyża podczas wojny”2.

Warto wspomnieć, że praca wolontariuszy w tamtym okresie nie
przypominała warunków pokojowych, jakie dziś by się nam nasuwały z
punktu widzenia ludzi, żyjących w czasach współczesnych. Ludzie, któ-
rym udzielano wtedy pomocy byli poodrywani od swoich rodzin, w
większości w ciężkiej traumie powojennej. Najszybciej pomagano dzie-
ciom, którym szukano rodziców, a tym, które ich straciły, znajdowano
rodziny zastępcze. Dla dorosłych ogromnym problemem było duże bez-
robocie, spotęgowane niezliczoną rzeszą zdemobilizowanych żołnierzy,
którym były potrzebne specjalistyczne przychodnie, gdyż ludzie ci wra-
cali z wieloma chorobami zakaźnymi.

W roku 1927 zmienia się na stałe nazwa organizacji, jaką była Pol-
skie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, na obowiązującą do dziś formę –
Polski Czerwony Krzyż. Za sprawą wydanego rozporządzenia prezyden-
ta Rzeczpospolitej na mocy ustawy nadawało PCK uprawnienia stowa-
rzyszenia wyższej użyteczności. Dekretem tym prezydent obejmował
również patronat nad PCK z postanowieniem, iż w razie jakichkolwiek
działań wojennych organizacja będzie podlegała ministrowi spraw woj-
skowych.

Zadania, jakie przewidywała wyżej wspomniana ustawa, polegały
w przypadku działań wojennych na opiece nad żołnierzami poszkodo-
wanymi, w pierwszej kolejności na udzielaniu im pomocy bezpośredniej
z jakże ważnym zapisem, że tej pomocy należy udzielić niezależnie czy
poszkodowani żołnierze należą do armii własnej lub sprzymierzonej, lecz
również do wojsk nieprzyjacielskich.

Przejęcie Polskiego Czerwonego Krzyża pod oficjalne skrzydła pań-
stwa polskiego pozwoliło rozszerzyć działalność programową poprzez
organizację szkoleń sanitariuszy, tworzenie drużyn ratownictwa me-
dycznego, a przede wszystkim gromadzenie sprzętu do ratownictwa
medycznego, zaopatrzenie magazynów w żywność na terenie wszystkich
podległych oddziałów, działających na terenie całego kraju.

Kolejną istotną datą dla organizacji jest 1935r., kiedy to powstaje
pierwszy ośrodek przetaczania krwi w Łodzi wraz z centralną stacją wy-
padkową. Wydarzenia te są początkiem jakże dziś istotnej działalności
Polskiego Czerwonego Krzyża, jaką jest honorowe krwiodawstwo. W
roku 1939r. Polski Czerwony Krzyż liczył w swych szeregach prawie mi-

2 Marszałek Józef Piłsudski o misji Czerwonego Krzyża. Jestem R., „XIX”, nr
5-6 ,1939, Zbiory Lubelskiego ZO PCK w Lublinie



154

lion członków, z czego znaczną większość stanowiła młodzież wolonta-
riacka, skupiana w wielu centralnych ośrodkach w Polsce.

7. II Wojna Światowa.
W chwili wybuchu II Wojny Światowej Polski Czerwony Krzyż

dysponował prawie dwustoma szpitalami, zarządzanymi i podległymi
sobie. Były to placówki, udzielające wszechstronnej pomocy o zróżnico-
wanym charakterze, istniały również polowe punkty sanitarne, które
posiadały mobilne zespoły.3 Jednakże początek działań wojennych, a
zwłaszcza strategia Niemców, polegająca na ostrzeliwaniu transportów
drogowych, linii kolejowych, a przede wszystkim ewakuującej się w róż-
ny sposób ludności cywilnej. Metoda ta była pogwałceniem wszelkich
praw wojennych, w szczególności zawartych w konwencjach genew-
skich. Postawiło to Polski Czerwony Krzyż w sytuacji dotąd niespotyka-
nej i niewyobrażalnej, gdyż dotychczas nie zdarzyło się, by agresor ata-
kował szpitale czy też transport sanitarny, oznaczony widocznym zna-
kiem czerwonego krzyża, który to miał gwarantować bezpieczeństwo
osobom działającym pod tym symbolem.

W większości polskich miast szpitale i punkty pomocy medycznej z
dniem agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęły swoje funkcjo-
nowanie w systemie nadzwyczajnym, była to pomoc rannym żołnierzom,
jak również osobom postronnym. Działalność ta była prowadzona przez
wielu lekarzy, siostry PCK, jak też wolontariuszy cywilnych przez cały
okres okupacji. W ten sposób udało się udzielić pomocy wielu żołnie-
rzom, jak i ofiarom cywilnym, w tym w dużej mierze narodowości ży-
dowskiej, której organizowano lewe dokumenty. Przez tą formę działań
udało się uratować kilkuset Polaków narodowości żydowskiej przed
wywozem do obozu zagłady i nieuchronną śmiercią.

Po rozpoczęciu działań wojennych w 1939r. Minister Spraw Woj-
skowych za zgodą i aprobatą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego
Krzyża i Półksiężyca powołał drugi, niezależny od działającego w oku-
powanej Polsce, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża siedzibą
mieszczącą się w Paryżu, którą w późniejszym czasie przeniesiono do
Londynu. Zarząd londyński tworzył polskie delegatury czerwonokrzy-
skie. W wielu krajach całej Europy, jak i poza Europą, obejmując swoją
działalnością wszystkie ośrodki, skupiające ludność polską, oferując
wszechstronną pomoc potrzebującym, m.in. w załatwianiu dokumentów,

3 A. Pankowicz, W służbie bliźniemu, Album 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, Herausgeber, Kraków 2009.
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przez pomoc doraźną, a przede wszystkim współpracowały z licznymi
delegaturami innych krajów, służąc pomocą w odnajdowaniu zaginio-
nych ofiar wojny czy też ludności cywilnej.

Najgorsza sytuacja była z Polakami, którzy znaleźli się na terenie
Związku Radzieckiego, gdyż nie istniała możliwość zagwarantowania im
jakiejkolwiek pomocy, ze względu na to, że kraj sowiecki nie był na tamte
czasy sygnatariuszem konwencji genewskich. Przez taki stan rzeczy były
ogromne trudności z uzyskiwaniem jakichkolwiek informacji o areszto-
wanych Polakach i wywożonych w głąb terytorium ZSRR.

Nawet tak dziś drażliwa i ciągle aktualna sprawa mordów katyń-
skich była już wówczas poruszana przez ówczesnego prezesa PCK Pana
Wacława Lacherta, który na bieżąco zorganizował i delegował komisję
techniczną, która w ramach pracy Biura Informacji dokonywała identyfi-
kacji pomordowanych, odnotowując to w dokumentach, w oparciu o któ-
re wydawano zaświadczenia rodzinom zabitych.

Ludność żydowska stanowiła nie tylko społeczność prześladowaną
przez hitlerowców, ale również była zaangażowana osobiście w pomoc
osobom poszkodowanym przez najeźdźcę, a to m.in. przez wielu wyso-
kiej klasy specjalistów z różnych dziedzin medycyny, pracujących w licz-
nych placówkach szpitalnych, prowadzonych przez Polski Czerwony
Krzyż.Działania takie doprowadziły do rozdrażnienia okupanta, który
dokonywał masowych aresztowań oraz łapanek ulicznych, w które wpa-
dało wielu wolontariuszy PCK-owskich, najbardziej spektakularnym ak-
tem represji było spalenie przez Niemców głównej siedziby PCK w War-
szawie wraz z aktami, m.in. z bezcennymi dokumentami katyńskimi.

Komisja Polskiego Czerwonego Krzyża, składająca się z fachowców
technicznych oraz lekarzy z zakresu medycyny sądowej z Warszawy,
Lwowa oraz Krakowa prowadziła prace przy ekshumacjach ofiar w Ka-
tyniu do 10 czerwca 1943r., a następnie w dalszym ciągu współpracowali
z Instytutem Medycyny Sądowej w Krakowie, przez co w latach 1944-
1945, po wkroczeniu wojsk Armii Czerwonej, zostali umieszczeni przez
sowietów na liście osób szczególnie poszukiwanych przez NKWD.

Czerwony Krzyż w czasie wszystkich działań wojennych oraz po-
wstańczych był zawsze na pierwszej linii walki. Jego personel, w tym
pielęgniarki PCK, pracowały w niezwykle trudnych warunkach polo-
wych, w których niosły pomoc rannym, a także same oddawały krew
oraz organizowały jej zbiórkę, narażając się przy tym okupantowi, gdyż
Niemcy stosowali zasadę rozstrzeliwania personelu wolontariackiego
oraz dobijania rannych, którym te osoby pomagały.
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„Ludzie ludziom zgotowali ten los”4 – wówczas słowa nieznane,
dziś obrazujące nam ogrom okrucieństwa, za pomocą którego naród
niemiecki dążył do dominacji w świecie. W kontekście tego całkowitego
zezwierzęcenia, traktowania się rasy niemieckiej jako lepszej od innych i
dążenia do całkowitego unicestwienia rasy żydowskiej jako tej gorszej,
mamy przykład dominacji chorego umysłu jednego człowieka, który
strachem, terrorem i przemocą podporządkował sobie tak wielu ludzi.

8. Czas stabilizacji powojennej i okres socjalizmu.
Pierwsza działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w powojennej

Polsce wiązała się przede wszystkim z szeroką, rozwiniętą pomocą w
odnajdowaniu bliskich zaginionych, wyrabianiu nowych dokumentów
tożsamości, rozdawano paczki żywnościowe, odzież i posiłki. Do nor-
malnego funkcjonowania powróciły należące do organizacji i prowadzo-
ne przez nią szpitale, lecznice oraz punkty sanitarne. Polski Czerwony
Krzyż zainicjował również powstanie działającego do dziś Pogotowia
Ratunkowego, jak również uruchomił stacje krwiodawstwa aktualnie
obecne w całym kraju.

Po wyzwoleniu zasadniczo nastąpiła pozorna stabilizacja, której
namiastkę miał zapewnić utworzony Rząd Jedności Narodowej, którego
celem było zapobieganie konsekwentnej sowietyzacji kraju. Jednak ten cel
nie został osiągnięty i jak się później okaże wojska sowieckie przez wiele
dziesiątków następnych lat będą nasz kraj okupowały, a aparat bezpie-
czeństwa Związku Radzieckiego wraz z NKWD będzie skutecznie inwi-
gilował i prześladował społeczeństwo polskie.

Pomimo zakończonej wojny jej skutki usuwaliśmy jeszcze przez
kilka lat i z zadaniem tym musiała sobie poradzić czerwonokrzyska or-
ganizacja. W Polsce rozpoczęła się gruntowa przebudowa gospodarki, a
właściwie jej odbudowa poprzez odgruzowywanie zrujnowanych miast,
fabryk, szkół, szpitali czy też budynków użyteczności publicznej.

Tworzono placówki opiekuńczo-sanitarne, które łączyły w sobie
funkcje kilku podmiotów takich jak noclegownia, przychodnia lekarska,
miejsce, w którym wydawano posiłki czy też wydawano niezbędną
odzież. Przez te punkty przewinęło się w krótkim czasie wiele milionów
potrzebujących jeńców wojennych, więźniów obozów koncentracyjnych
oraz pracy, uchodźców, repatriantów.

Postępowano tak aż do roku 1951, kiedy to na pierwszym powo-
jennym zjeździe dokonał się swoisty zamach stanu na ówczesne władze

4 Z. Nałkowska, „Medaliony”
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PCK-owskie, gdyż po nowych wyborach, przeprowadzonych w kontro-
lowany i zaplanowany sposób, w nowych władzach nie pozostał nikt z
działaczy okresu międzywojennego, a całe kierownictwo spoczęło w rę-
kach lewicy.

Pomimo różnych zawirowań społecznych w Polsce, które były
prowadzone pod dyktando Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Pol-
ski Czerwony Krzyż postrzegany był jako orędownik wszystkich ludzi,
dotkniętych przez los i oczekujących pomocy. Autorstwa czerwonokrzy-
skich działaczy jest powołanie punktów opieki nad chorym w domu. Sys-
tem zapoczątkowany w latach 70-tych, który do dziś dnia skutecznie
sprawdza się w nowej rzeczywistości XXI wieku.

Znaczącym przełomem w powojennej historii Polskiego Czerwonego
Krzyża był zorganizowany w roku 1989 Krajowy Zjazd Delegatów, który
odbył się w niedługim czasie po czerwcowych wyborach do Sejmu i Senatu,
rozpoczynających ustrojowe przemiany w Polsce. Zmiany te wiązały się
również z reorganizacją na wielu kluczowych stanowiskach organizacji
czerwonokrzyskiej, gdyż w wielu rejonach wycofały się tzw. osoby promi-
nentne, czyli ludzie pełniący swoje funkcje z nadania partyjnego.

Jednakże z rozpoczętą reformą przemysłu polskiego i polskiej go-
spodarki upadał szereg zakładów pracy, będących szerokim zapleczem
dla struktur PCK, a przede wszystkim stanowiły źródła finansowania
istniejących na terenie działania tych zakładów klubów Honorowych
Dawców Krwi.

9. „Dar krwi darem życia w imię Boże” – św. Jan Paweł II
Niekwestionowanym autorytetem dla całego świata, który przy-

czyniał się do rozwoju krwiodawstwa w sensie globalnym, ale przede
wszystkim dla nas - Polaków, był święty Jan Paweł II, który wyrażając się
z ogromnym uznaniem o polskich krwiodawcach użył takich słów: „Dar
krwi darem życia w imię Boże”. Słowa, które tak wiele razy towarzyszyły
krwiodawcom, jako hasła wielu akcji pobierania krwi. Polacy, wdzięczni
Ojcu Świętemu, w 1999r. ofiarowali mu statuetkę Orła Życia.

Oficjalne wsparcie dane przez głowę Kościoła katolickiego umożli-
wiło i umożliwia nadal szeroki dostęp do ludzi dobrego serca, którzy za
sprawą komunikatów, odczytywanych przez duchownych w parafiach,
jak i też poprzez plakaty, umieszczane za ich zgodą przy kościołach pol-
skich, przysparza wielu nowych krwiodawców, w szczególności uczest-
ników specjalnych akcji, organizowanych ze względu na wydarzenia
losowe.
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W tym miejscu nie sposób nie przytoczyć słów Ojca Świętego Jana
Pawła II: „Szczęśliwy z tego, że dane mi było wyrazić Wam moje uznanie
i przekazać zachętę, byście kontynuowali podjęte dzieło, proszę Boga,
który jest „bogaty w miłosierdzie”, by błogosławił tym wszystkim, którzy
w służbie Czerwonego Krzyża, na podobieństwo miłosierdzia chrześci-
jańskiego, umieli osobom uciśnionym okazać i wywalczyć dla nich sza-
cunek i poświęcenie, które nasz rozdarty i pełen cierpień świat czynią
bardziej ludzkim. Proszę też Boga, by natchnął takimi uczuciami coraz
większą liczbą naszych współczesnych. Oby ludzkość mogła lepiej sły-
szeć wezwanie, którym tak głęboko przejęty był Henryk Dunant: „Jeste-
śmy wszyscy braćmi”5.

Streszczenie:
Najistotniejsze w działalności czerwonokrzyskiej to pomoc obec-

nym ofiarom, choć nie są głównie ofiary konfliktów zbrojnych, lecz ofiary
współczesnego systemu na świecie. Z jednej strony mamy do czynienia z
sytuacją ogromnego rozwoju gospodarczego, postępu technologicznego,
a z drugiej z plagą głodu, który dziesiątkuje niezliczone rzesze ludzi, nie-
koniecznie na kontynencie afrykańskim czy ubogich krajach, to zagad-
nienie dotyczy już nawet krajów bardzo dobrze rozwiniętych, gdzie elity
żyją na ponadprzeciętnym poziomie. We wszechobecnym wyścigu do
dobrobytu ogólnoświatowego zapominamy, że wielu z naszych bliźnich
potrzebuje podstawowych elementów, niezbędnych do przetrwania, a
często marnowanych przez bogate społeczeństwo. Kolejnym współcze-
snym zagrożeniem, z którym walczy Polski Czerwony Krzyż wraz z or-
ganizacjami międzynarodowymi, jest plaga chorób i epidemii.

Polski Czerwony Krzyż w swojej historii przechodził wiele razy
metamorfozy lub też zmieniał swoje kierunki działań, w zależności od
okresu, w jakim działał oraz warunków obszarowych. Priorytetem w jego
działaniach zawsze było niesienie pomocy potrzebującym, bez względu
na jego status społeczny, wyznanie czy kolor skóry. Tak naprawdę dziś
Polski Czerwony Krzyż jest tą organizacją, do której może się zwrócić
każdy człowiek, każdy Polak, gdy zawodzą wszelkie inne instytucje i
urzędy do tego przeznaczone.

Organizacja Czerwonokrzyska w Polsce tworzyła się w bólach,
gdyż było to zaraz po I Wojnie Światowej, w której ludność całego świata
doświadczyła wiele cierpienia i traumatycznych przeżyć. Wydarzenia te

5 Wystąpienie Jana Pawła II z dnia 15 czerwca 1982r. podczas wizyty złożonej
w Komitecie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie
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niosły ze sobą ból, dramaty rodzin, narodów, zaś okres, który nas dzielił
od kolejnej tragedii światowej był wyjątkowo krótki. II Wojna Światowa
odsłoniła przed ludzkością, co potrafi zrobić jeden człowiek drugiemu,
pokazała zachowania, które do tej pory nie miały miejsca w historii.

Naszym podstawowym celem, dla którego służymy społecznie pod
sztandarami Polskiego Czerwonego Krzyża, będącego zarazem częścią
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Półksiężyca, jest postępować
zgodnie z mottem, które służyło naszemu założycielowi Henrykowi Du-
nantowi i stanowi element oficjalnego hymnu czerwonokrzyskiego: Tutti
fratelli – wszyscy jesteśmy braćmi.

Słowa kluczowe: Polski Czerwony Krzyż, pomoc humanitarna,
wojna, zagrożenie, bezpieczeństwo

Summary:
The most important thing in the Red Cross activity is to help the

current victims, although they are not mainly victims of armed conflicts,
but victims of the contemporary system in the world. On the one hand,
there is a situation of huge economic development, technological
progress, and on the other with the scourge of hunger, which decimates
countless people, not necessarily on the African continent or poor coun-
tries, this issue applies even to very well developed countries, where the
elite live on above average level.

In the ubiquitous race for global prosperity, we forget that many of
our neighbors need the basic elements necessary for survival and often
wasted by a rich society. Another modern threat with which the Polish
Red Cross fights together with international organizations is the scourge
of diseases and epidemics. In its history, the Polish Red Cross has under-
gone many metamorphoses or changed its directions of action, depend-
ing on the period in which it operated and the area conditions. The priori-
ty in his actions has always been to help those in need, regardless of his
social status, religion or color. In fact, today the Polish Red Cross is an
organization that can be visited by every person, every Pole, when all
other institutions and offices assigned for this purpose are turned down.

The organization of Red Cross in Poland was formed in pain, as it
was immediately after the First World War, in which the entire world's
population experienced a lot of suffering and traumatic feel. These events
brought with them pain, dramas of families and nations, while the period
that divided us from the next world tragedy was exceptionally short.
World War II revealed to mankind what one man can do to another,
showed behaviors that have not happened in history so far.
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Our primary goal, for which we serve socially under the banner of
the Polish Red Cross, which is also part of the International Red Cross
and Crescent, is to follow the motto that served our founder Henryk Du-
nant and is part of the official Red Cross organization anthem: Tuttifratel-
li - we are all brothers.

Keywords: Polish Red Cross, humanitarian aid, war, threat, security
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Ruslan Yakovyshyn (Rusłan Jakowyszyn)

Емансипація як чинник свободи в процесі морального
виховання на учнівську молодь Галичини другої половини

ХІХ століття.

Становлення державності в Україні ініціює докорінні
зміни в соціальній сфері, а, відтак, і відродження духовності.
Виховний вакуум періоду перебудови обумовив не лише зміну
ідеалів і цінностей, а й кризові явища в моральному вихованні
у контексті внутрішньої та зовнішньої політики щодо
дотримання моральних норм як в молодіжному середовищі,
так й у суспільстві загалом.

Водночас сучасні соціокультурні процеси засвідчують
негативні тенденції й асоціальні прояви в молодіжному
середовищі. Відтак історико-педагогічне дослідження
гендерного аспекту проблеми морального виховання молоді
шкільного віку розглядаємо як необхідне задля теоретичного
осмислення з подальшим практичним застосуванням його
здобутків у вихованні сучасних учнів.

Мета статті
проаналізувати особливості становлення та розвитку

морального виховання учнівської молоді Галичини другої
половини ХІХ століття та гендерного аспекту як невід’ємної
складової цього процесу задля з’ясування значущості
педагогічного досвіду досліджуваного періоду в сучасних
умовах. Теоретичну основу публікації становлять праці
сучасних дослідників з питань становлення і розвитку
національного шкільництва Галичини другої половини ХІХ
століття (Т. Завгородня, І. Курляк, Б. Ступарик та ін.);
підготовки вчителів до морального виховання учнів у
навчально-виховному процесі (М. Барна, Г. Васянович, Н.
Сабат); діяльності церкви та її впливу на розв’язання завдань
морального виховання молоді (В. Іванишин, І. Климишин, В.
Мокрий та ін); діяльності громадських та добродійних
товариств Галичини в царині національно-духовного
відродження українців (І. Андрухів, Г. Білавич, Ж. Ковба та ін.);



162

морально-релігійного виховання особистості на засадах
християнського вчення (А. Вихрущ, О. Вишневський, Л. Геник,
І. Мищишин, Ю. Щербяк).

Науковий аналіз і осмислення визначених у дослідженні
питань розглядаємо за важливі та актуальні завдання
педагогічної науки, оскільки вони виступають неухильними
джерелами збагачення теорії й практики навчально-виховного
процесу школярів у сучасних умовах.

Перспективними напрямами її подальшого дослідження
вважаємо: наповнення змісту підготовки майбутніх учителів
здобутками теорії й практики морального виховання шкільної
молоді; удосконалення діяльності загальноосвітніх шкіл з
морального виховання учнів; вплив змісту, форм і методів
позашкільних закладів задля системного підходу до об’єднання
різних інститутів формування особистості (з врахуванням
гендерного аспекту) в контексті виховання на основі
християнських цінностей.

Питання жіночого фактору у проблемі морального
виховання учнів  досліджуваного періоду не лише знайшло
своє втілення в педагогічній практиці краю, але й, передовсім,
набуло теоретичного осмислення серед передових галицьких
науковців. Зокрема, на зламі ХІХ ― ХХ століть у педагогічній
науці чіткого систематизованого вигляду набули засади
виховного процесу, одна з яких декларувала,  що  виховання
повинно  бути: пристосованим до особливостей статі ― будова
жінки є відмінною від будови мужчини, різні життєві завдання
вказують на те, що виховання дівчат повинно ґрунтуватися на
дещо інших засадах (в порівнянні із виховними компонентами
у навчанні хлопців).

Тему взаємозв’язку між батьками і дітьми обґрунтовують
особливості виховного впливу окремо на доньку і на сина,
оскільки конституція їх тіла та духовна структура вельми різні,
що спонукало науковців Галичини другої половини ХІХ
століття сформувати гнучку систему виховних впливів у сім’ї.

Що стосувалося виховання дівчини, то педагоги того часу
керувалися народним висловом: яка донька, така була мати!
Справедливість цієї думки підтверджували наукові
дослідження, котрі обґрунтовували тезу про перманентний
моральний вплив матері на духовний розвиток дитини.
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Тому не дивно, що вже з перших днів появи на світ дитини
її вихованням переважно займалася саме мати. Звідси робився
висновок, сформульований у вигляді поради: “Задачею кождого
народу повиннобы бути – старати ся передовсђмъ о выхованє
добрыхъ матерей” [3, 173]. Розвиваючи таку тезу, її
продовженням, на нашу думку, варто вважати пропозицію про
ознайомлення дівчат у сільських і п’ятикласних міських школах
“зъ постепеннымъ розвоємъ людского тђла и душђ, зъ головными
засадами педагогіи” [1, 66].

Не викликає сумніву також думка про те, що першою
ознакою почуття честі у дівчини є сором’язливість. Не менш
важливою видається теза про те, що саме в нахилах дитини
закладені основи майбутнього духовного виховання. Адже
природа вважалася джерелом першого пізнання Бога. Подібне
дослідження завершувалося підсумковим твердженням щодо
виховання майбутньої жінки: “Побожність є правдивою
знаменитою окрасою кожної женщіни” [8,167].

З огляду на вищенаведену думку, доцільним є
представлення наступної програми виховної праці з дівчатами,
яка належала до переліку заходів, що були проведені класними
керівниками і пов’язані з позакласною роботою з учнями.
Організатори програми радили виховну працю проводити в
двох групах. Гаслом цієї програми було вдосконалення
поведінки і вироблення в учениць вміння співіснувати з
людьми. Праця над подібною програмою дозволила
диференціювати її на такі компоненти:

• Зовнішня культура: гігієна тіла і одягу; естетика одягу з
дотриманням міри; спосіб відношення до колег; ознайомлення
з основними товариськими формами стосунків.

• Духовна (внутрішня) культура: подолання
непунктуальності, несумлінності і недостатньої  витривалості,
заздрості та пліткування; обговорення сутності приязні та
дружби; встановлення обов’язку вдосконалення приятельки і
самої себе за допомогою попередніх рис.

• А засобами досягнення цих положень вважалися: екскурсії
з метою розваги, декламування, розповіді, імпрези [17, 8].

Дослідження гендерного аспекту в моральному
становленні підростаючого покоління Галичини дає змогу
твердити наступне: оригінальною формою позашкільної
діяльності, що була важливим компонентом у системі
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виховання, варто дефініювати так зване “Товариство
Вакаційних Осель”, завдання якого полягало в тому, щоб:
“Перенести дітвору на час в ясні сонячні кімнати, дозволити
дихати свіжим повітрям, надати дітям здоровий харч, помогти
їх фізичному розвитку” [6, 3].

Щодо вирішення цього питання у Галичині, то у Львові
Польське товариство педагогічне в 1883 році заснувало першу
оселю для хлопців, а наступного року на оселі почали висилати
дівчат. З огляду на проблему морального виховання школярів,
цікавим є детальніший погляд на так званий “Регулямін”
(розпорядок денний): “Діти вставали о 7 годині ранку,
одягалися та, після спільної молитви, йшли снідати.
Пересічний день проходив у ”гімнастичних іграх, забавах в
парку, купелях, співі, а в непогоду ― у написанні листів,
виконуванні ручних робіт, читанні книжок та товариських
забавах” [6, 9].

Вагомою складовою системного підходу церкви до
гендерного аспекту проблеми морального виховання молоді
Галичини другої половини ХІХ століття була благодійна і
навчальна діяльність церковних братств. Мета подібних
організацій визначалась наступним чином: “взаимно
вспамагати ся въ житью религійномъ, старатися о церковь
свою, и спамагати бђдныхъ ведля можности” [13,694].

Так до структури братства св. Миколая входило об’єднання
сестриць. Воно мало на меті: “…примножувати хвалу Божу,
сприяючи прикрашенню церкви і подаючи допомогу
українським дівчатам в Перемишлі” [2,12]. До обов’язків
Сестерства цього братства належали такі: бути присутнім на
церковних богослужіннях, сприяти в діяльності прикрашення
церкви, “подавати помôчь требуючимъ дђвицямъ и чувати надъ
ихъ богочестивимъ воспитаніємъ” [14,37].

Наступною організацією, яка діяла в контексті
покращення релігійно-моральної атмосфери серед молодого
покоління на теренах Галичини, були Марійські Дружини.

Дружинники зобов’язані були раз на тиждень сповідатися
і щомісяця причащатися, щодня слухати Службу Божу,
відмовляти вервицю, а після шкільних лекцій “сходитися на 15-
хвилинну застанову й гутірку” [7,24]. У неділю вони слухали
духовну промову, а після обіду відвідували хворих або
здійснювали інші милосердні справи.
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Початки Марійського руху в Галичині нерозривно
пов’язані з особою найбільшого подвижника св. Унії київського
митрополита Йосифа-Велямина Рутського, який був першим
українським Дружинником Марії [7,35].

Логічним схематичним підсумком сказаного вище
вважаємо своєрідний перелік добрих справ християнського
милосердя для душі і тіла ближнього під назвою: “Кодекс
доброчинної діяльності дружинників”:

“Грішника навернути; голодного нагодувати; неука
навчити; спрагненого напоїти; у сумніві порадити; нагого
зодягнути; подорожнього в дім прийняти; сумного потішити;
кривду терпляче зносити; недужому послужити; за живих і
померлих помолитися; в’язня відвідати; образу з серця
прощати; померлого поховати” [19, 117].

Аналізуючи тему навчальних закладів, що існували при
церковних інституціях, не можна не згадати про школу дівчат
при Яворівському монастирі. Новий етап в існуванні цього
закладу бере свій відлік від 1848 року, коли монахині почали
займатися вихованням і освітою дітей у релігійно-моральному
дусі. Діти у школі вчилися читати, писати і рахувати, а також
“где-якихъ ручныхъ робôтъ” [4, 214]. Крім того, при школі було
утворено “конквікт”, у якому мешкали діти з дальніх
місцевостей. Цей навчальний заклад у другій половині ХІХ
століття нічим не поступався йому подібним, що існували у той
час в Галичині. І навіть мав свої переваги: дівчата отримували
там освіту й відповідне виховання, навчалися засадничих
аспектів свого обряду, через посередництво рідної мови
виховувались у дусі поваги до свого народу, вправлялися у
вивченні французької мови, в мистецтві малювання, співів, гри
на фортепіано, гітарі та різних корисних “женьскихъ
роботахъ” [4, 215].

Для діяльності з організації педагогічним керівництвом
процесу морального виховання учнів Галичини потрібна була
відповідна підготовка тих осіб, які планували стати справжніми
вчителями. Тому як актуальне у другій половині XIX століття
постало питання щодо утворення і функціонування
спеціальних закладів для підготовки вчителів.

Наявність гендерного аспекту в зазначеному вище
питанні засвідчує наступне: відбулися окремі зміни в
організації підготовки учительок. Розпорядженням від 10
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листопада 1856 року Міністерство віросповідань і освіти
дозволило створити “препаранди” при деяких жіночих
школах. Однак на теренах Східної Галичини жіноча
“препаранда” відкрилася лише у 1869 році.

Варто зауважити, що в навчальних закладах для
підготовки вчителів жіночої статі вивчалися такі предмети:
Закон Божий, наука навчання та виховання і її історія,
граматика, наука природи, писання, креслення, співи, наука
домашнього господарства, чужі мови, жіночі ручні роботи,
тілесні вправи [12, 58].

Підготовка вчителів-жінок мала проводитись як в
навчальних закладах, так і на окремих курсах. Навчання було
безкоштовним. Вступники в заклади з підготовки вчителів
повинні були мати 15 років, бути фізично здоровими,
морально непорочними і мати відповідну освітню підготовку,
рівень якої визначався вступними екзаменами.

Однак настав той момент, коли організовувати і надалі
підготовку вчителів тільки у “препарандах” стало недоцільно.

Тому за прикладом західноєвропейських країн
(Німеччини, Швейцарії, Франції) створювались педагогічні
“сіменища”, або “воспіталіща”. Щоправда у Східній Галичині
це були фактично гуртожитки-інтернати, котрі відкривалися
на кошти архієпархії і призначалися для утримання й
виховання здібних, але бідних учнів-препарандистів.

Не можна не згадати того факту, що, крім учительських,
котрі утримувались коштами уряду, існували ще приватні
семінарії, переважно жіночі [15, 10-11]. Наочним прикладом
останнього твердження була приватна вчительська семінарія
Василіанок в м. Яворові. Завданням її було: “виховання таких
вчительських сил, котрі, на підставі свого загального і фахового
знання, чи з огляду на своє виховання і характер, зможуть,
відповідати завданням, поставленим перед народним
вчителем... в Галичині” [20, 18]. З огляду на дослідження
проблеми підготовки вчителя (в тому числі й жіночої статі) до
керівництва процесом морального виховання учнів доцільним
вважаємо витяг кількох пунктів з “Шкільного порядку” цього
навчального закладу:

“§ 36. Заклад неустанно повинен мати на увазі майбутній
фах своїх вихованок як вчительок молоді і люду в цілому.
Істотним завданням цієї семінарії є виховання кандидаток в



167

любові до вітчизни, вироблення в них самодіяльності мислення
і чину.., а в загальному ― готовності до життя, вірного
обов’язкам, опартого на релігійно-моральній підставі” [16, 54].

Зважаючи на дані архівних джерел, можемо
стверджувати, що учительський корпус у звітний період
нараховував у загальному 5.420 осіб (не враховуючи катехитів
та учителів надобов’язкових предметів). З-поміж них 3.803
учителі чоловічої і 1.617 жіночої статі [11, 360]. Якщо
конкретизувати, то, наприклад, в 1889/90 шкільному році
кількість вчителів на постійному місці роботи визначалася в
межах 2.186 осіб чоловічої статі і 536 – жіночої. Число вчителів,
що тимчасово займали свої посади, відповідало таким
показникам: 1.244 мужчин і 677 жінок [5,37].

У розрізі гендерного аспекту проблеми морального
виховання підростаючого покоління вартим уваги є досвід
організації і діяльності в Галичині різноманітних  добродійних
товариств. У другій половині ХІХ століття на загальних зборах
“Руської Школи” була затверджена ухвала про заснування
товариств, які “опіковувались би бідною молоддю” [10, 58].

У Галичині було кілька подібних організацій. Для них
сейм ухвалював щорічну субвенцію. Наприклад, товариство
“Шкільна поміч” мету власної діяльності визначало так:
“Запомагати шкôльну молодђжь убогу, учащаючу до школы
вправъ зъ русскимъ выкладовымъ языкомъ” [3, 86].

Організація під назвою “ Общество русскихъ Дамъ во
Львôвђ”, заснована в 1878 році, поставила собі за ціль:

1) “Старатись о пріукрашеніе  Успенской  Церкви  якъ и о
пôднесеніе  блеска  церковного обряда;

2) допомагати убогимъ  русскимъ дђвчатамъ въ
образованіи и вообще творити  милостыню;

3) старатись о храненіе церковныхъ праздниковъ и
русского нрава въ своихъ домахъ” [9, 110].

Реалізацію поставлених завдань товариство планувало
шляхом влаштування “товаришескихъ забавъ (вечерниць)
аматорскихъ театральныхъ представленій”, а також воно
“предпринимаетъ добровольныи складчины и другіи мђры къ
пріобрђтенію средствъ, которыи опредђлятся главно на
запомогу для убогихъ русскихъ дђвчатъ въ школахъ и на дђла
милостыни” [18, 6].

Одна з найважливіших проблем у галузі освіти другої
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половини ХІХ століття ― становлення та розвиток
національних шкіл. Тому виникла необхідність створення
потужної організації, яка б професійно займалась справами
українського шкільництва, тим самим реалізуючи невід’ємне
право кожного народу навчатися та виховуватися рідною
мовою. Практично втілити в життя таку назрілу потребу
повинна була установа під назвою “Руське Товариство
Педагогічне”, засноване 29 жовтня 1881 року, яке дбало також
про жіночу освіту: у Львові з 1890 року почала діяти “бурса”
для сільських дівчат. Відносно пізно ця установа зайнялась
організацією приватного шкільництва (1898 рік – перша
українська виділова жіноча школа ім. Т. Шевченка у Львові).

Окрім того, потреба вищої шкільної освіти для галицьких
заможніших дівчат з провінції спонукала товариство з
початком шкільного 1889 року заснувати “дівочий інститут”,
першою “настоятелькою” якого була Юлія Танчаковська.

Висновки
Отже, науковий аналіз виокремленої у публікації

проблеми мав на меті довести важливість гендерного аспекту
як невід’ємної складової процесу морального виховання
учнівської молоді Галичини другої половини ХІХ століття, а
саме: дослідження організаційних структур та зміст діяльності
церковних братств і Марійських Дружин показало, що окремі
відділи цих установ займалися духовною опікою над дітьми,
розповсюдженням релігійної літератури, наданням убогим
родинам матеріальної та моральної допомоги, розміщенням
сиріт у притулках, активними учасниками яких були також
молоді особи жіночої статі.

Крім того, аналіз специфіки функціонування
добродійних товариств краю (“Шкільна поміч”, “Общество
русскихъ Дамъ во Львовђ”) виявив, що організовуючи
театральні постановки, вечорниці, засновуючи “бурси” для
утримання у них бідних дітей, акумулюючи кошти для
допомоги обездоленим представникам підростаючого
покоління, вони практично реалізували задекларовані у своїх
програмних документах напрямки власної праці.

За двадцять років діяльності “Руського Товариства
Педагогічного” у другій половині ХІХ століття цій організації
вдалося зберегти, а пізніше посприяти розвитку української
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школи, покращити долю народного вчительства, серед якого
були також представниці жіноцтва.

Поряд з домінуючим морально-релігійним вишколом у
згаданих вище установах вирішувалися завдання розумового,
естетичного, трудового та фізичного виховання учнів, що, в
кінцевому результаті, виявилося у їх різнобічному та
гармонійному розвитку.

Анотація:
Наукову статтю присвячено історико-педагогічному

дослідженню жіночого фактору у проблемі морального
виховання учнівської молоді Галичини у другій половині ХІХ
століття.

У публікації представлено особливості гендерного
спрямування та характерні ознаки становлення і розвитку
навчально-виховного процесу, що знайшов своє втілення у
практичній роботі різноманітних організацій краю. Зокрема,
охарактеризовано освітню діяльність вітчизняних громадських
(створення українських приватних навчально-освітніх закладів
та проведення ними різноманітних курсів та ін.), добродійних
товариств (організація театральних постановок, вечорниць,
створення “бурс” для бідних дітей, акумулювання коштів для
допомоги обездоленим та ін.), позашкільних закладів
(виникнення додаткових форм організації праці навчально-
виховного спрямування: “вакаційних осель” та ін.), церковних
братств (розповсюдження релігійної літератури, надання
незаможним родинам матеріальної та моральної допомоги та
ін.) щодо виховання молоді шкільного віку (у тому числі й
дівчат) на засадах християнських цінностей.

Ключові слова: моральне виховання, навчально-
виховний процес, позашкільні заклади, “вакаційні оселі”,
церква.

Streszczenie:
Emancypacja jako czynnik wolności jednostki w procesie wychowania

moralnego młodzieży szkolnej Galicji w drugiej połowie XIX wieku.
Artykuł naukowy poświęcony jest historyczno-

pedagogicznym badaniom emancypacji jako czynnika wolności
jednostki w problemie wychowania moralnego uczniów Galicji w
drugiej połowie XIX wieku.
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W tym badaniu naukowym przedstawiono charakterystykę
wolności jednostki w procesie wychowania moralnego i cech
charakterystycznych formacji i rozwoju procesu edukacyjnego
ucieleśnionego w praktyce różnych organizacji Galicji. W
szczególności opisuje działania edukacyjne społeczności lokalnej
(tworzenie ukraińskich prywatnych instytucji edukacyjnych i
szkoleniowych oraz ich różnych kursów), towarzystw
charytatywnych (organizacja spektakli teatralnych, „bursy” dla
biednych dzieci, zgromadzone fundusze na pomoc cierpiącym i
inne), instytucji pozaszkolnych (dodatkowe form organizacji pracy),
bractw religijnych (dystrybucja literatury religijnej, wsparcie
materialne i moralne dla rodzin biednych) odnośnie szkolenia
młodych ludzi w wieku szkolnym (w tym dziewcząt) w oparciu o
wartości chrześcijańskie.

Słowa kluczowe: wychowanie moralne, proces edukacyjny,
placówki pozaszkolne, kościół.
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17.ЦДІАУ у Львові. Ф. 179. ― Оп. ― 3. ― Спр. 337, 18 арк.
18.ЦДІАУ у Львові. Ф. 326. ― Оп. ― 1. ― Спр. 196, 43 арк.
19.ЦДІАУ у Львові. Ф. 417. ― Оп. ― 1. ― Спр. 1294, 72 арк.
20.ЦДІАУ у Львові. Ф. 841. ― Оп. ― 1. ― Спр. 149, 97 арк.
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Sylwia Solarska

Globalizacja zatrudnienia w obliczu rosnącej migracji ze Wschodu.
Wyniki badań pilotażowych wśród studentów podkarpackich uczelni

Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich lat prowadzona jest szeroka dyskusja na

temat dynamicznych procesów globalizacyjnych dotyczących coraz szer-
szych zagadnień praktycznych. Wielu zwolenników zyskuje ona przede
wszystkim w kręgach instytucji międzynarodowych, firm i korporacji,
natomiast istniejące poza nimi organizacje czy grupy społeczne obawiają
się nadal o swoją przyszłość w tej dynamicznej przestrzeni.

Wielu badaczy pozostaje na stanowisku, że w tzw. globalnej go-
spodarce reguły gry są często niezwykle zmienne i mało przejrzyste, co
sprawia, że pogłębia się przepaść pomiędzy bogactwem a ubóstwem spo-
łeczeństw. Problem globalizacji dotyczy również rynku pracy. Jej zasad-
niczym skutkiem w odniesieniu do opisywanego problemu pozostaje
ciągły spadek znaczenia krajowych rynków pracy, co sprawia, że reali-
zowane w skali makroekonomicznej badania w odniesieniu do konkret-
nych państw tracą sens praktyczny bowiem makroekonomia przechodzi
z zainteresowania jednym krajem na rzecz rynków ogólnoświatowych1.

Cel pracy
Niniejsza praca ma na celu przybliżenie problematyki poszerzania

się rynków pracy dla osób przyjeżdzających ze wschodu. W tym sensie
dokonano identyfikacji podstawowych czynników skłaniających ludzi
młodych do przyjazdu do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Doko-
nano zatem próby opisu czynników, motywów skłaniających ich do po-
szukiwania pracy oraz wskazania planów na najbliższą przyszłość.

Metodologia badań
Badanie ankietowe zrealizowano wśród studentów z Ukrainy uczą-

cych się na uczelniach wyższych w Jarosławiu i Rzeszowie metodą kuli

1 D. Kotlorz: Wstęp. [w:] Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Red. D.
Kotlorz. Wyd. UE, Katowice 2011, s. 9-11.



173

śnieżnej2. Na opisywanym terytorium zauważono koncentrację docelowej
grupy badawczej, co pozwoliło na zdobycie szczegółowych danych po-
wiązanych z preferowanymi wzorcami migracji i wyborami na rynku
pracy, w sektorze ludzi młodych, których obecność w przestrzeni pu-
blicznej ma charakter wysoce dynamizujący. Badania zrealizowano jesie-
nią 2017 roku wśród dorosłej populacji osób pochodzenia ukraińskiego.
Łącznie przeprowadzono 123 wywiady, które pozwoliły na konstrukcję
wniosków i opracowanie rekomendacji dla kreowania polityki zatrud-
nienia nie tylko o lokalnym charakterze.

1. Globalizacja zatrudnienia, globalizacja pracy
Globalizacja jak dotąd pozostaje terminem interdyscyplinarnym

oznaczającym wielowymiarowe łączenie się i przenikanie różnorodnych
systemów, rozwiązań prowadzących wprost do stworzenia ogólnoświa-
towych powiązań znoszących istniejące granice, w tym terytorialne,
ogólnospołeczne czy ekonomiczno-finansowe3.

Jej źródeł upatruje się w szybkim rozwoju nowoczesnych technolo-
gii, które prowadzą do intensywnych przekształceń tzw. cywilizacji in-
dustrialnej w cywilizację usługową, której gruntowną podbudową pozo-
staje społeczeństwo wiedzy. W badanym okresie skala tych zmian jest
niezwykle dynamiczna, szczególnie w odniesieniu do rynków pracy –
„zagrożonych lub wybawionych” migracją zarobkową ze wschodu4.

Opisywana problematyka w sensie popytu na pracę w odniesieniu
do jakiejkolwiek grupy narodowościowej (w tym Ukraińców) stanowi w
ostatnim czasie niezwykle częsty temat debat publicznych. Nie opisano
jednak do chwili obecnej jasnej perspektywy jej wpływu na rynek pracy
w sensie pobudzenia procesów imigracyjnych czy też odwrotnie – zmie-
rzającym do ograniczenia jego skali.

Przykładowo T. J. Hatton, wskazuje wprost, że dynamiczny napływ
cudzoziemców na rodzimy rynek pracy jest przyczynkiem do przyrostu
wielkości zasobów pracy i tym samym spadku wynagrodzeń w sektorze,
w którym jest on na bieżąco obserwowany. Może dzięki temu, że w Pol-
sce rynek ten jest silnie regulowany prawem oraz różnicowany przez

2 ang. snowball sampling - rodzaj metody o charakterze nielosowym polegająca
na rekrutowaniu uczestników badania wzajemnie przez kolejnych uczestników.

3 M. Balcerowicz-Szkutnik, Globalizacja i jej wpływ na współczesny rynek pracy –
próba oceny, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach, 242/2015, s. 25-36.

4 M. Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy. Oficyna Naukowa,
Warszawa 2012, s. 137.
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wykształcenie migrantów nie sposób w sposób jednoznaczny określić ich
roli i wpływu w odniesieniu do podjętego tematu rozważań5.

Niewątpliwie jednak wiele problemów dotyczących rozwoju rynku
pracy pozostaje nadal wysoce niepokojących, chociażby taki element jak
sama przyszłość pracy jako takiej, głównie z uwagi na ogromny postęp
naukowo techniczny obserwowany w kontekście rozwoju systemów in-
formatycznych, usprawniania produkcji poprzez jej mechanizację, o czym
szerzej pisze m.in.: J. Rifkin wskazując, że zbliża się wielkimi krokami era
produkcji bez robotników6. Już teraz przeciętny obywatel świata zmienia
pracę wielokrotnie w ciągu swojej zawodowej kariery. Należy zatem
przygotowywać przyszłe pokolenia nie do jednej a wielu karier7. Wydaje
się bowiem, że współczesne organizacje w większym stopniu niż ludzi
potrzebują po prostu nowoczesnych, nowatorskich kompetencji8.

Globalna wizja zatrudnienia jest zatem stosunkowo jasna. W szyb-
kim tempie spadać będzie zapotrzebowanie na niewykwalifikowaną siłę
roboczą, która w przyszłości będzie musiała być po prostu kupowana
tam, gdzie będzie w danym okresie najtańsza dla nabywców9.

Współczesny świat goni za obniżką kosztów i wzrostem zysków
skutkiem zakłóceń na rynku pracy, głównie w odniesieniu do popytu na
pracę. W związku z tym nie sposób obecnie dyskutować z takimi zjawi-
skami o globalnym charakterze jak: bezrobocie, szara strefa zatrudnienia,
korupcja, migracja czy ubóstwo. Obserwowana na każdej płaszczyźnie
funkcjonowania jednostek w społeczeństwie „znieczulica” powoduje za-
nik społecznego zaufania, lojalności względem pracodawcy niszcząc po
części każdy ze społecznych wymiarów pracy jako takiej.

W tym sensie można powiedzieć że istotny i pozytywny wpływ na
rodzimy rynek pracy mają zróżnicowane inwestycje zagraniczne pozosta-
jące w równowadze pomiędzy produkcją a popytem na dane wyroby czy
usługi. To ta właśnie działalność wpływa na budowanie tzw. przewagi
konkurencyjnej wzmacnianej przez posiadany przez te organizacje kapi-

5 M., Piotrowski, A. Organiściak-Krzykowska, Rola cudzoziemców na rynku pra-
cy w Polsce, Studia Prawno-ekonomiczne, t. XCIII, 2014 s. 261–273.

6 J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynko-
wej, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001, s. 264-265.

7 J. Taylor, D. Hardy, Jak efektywnie poszukiwać pracy. Wykorzystanie metody fir-
my, Monster. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 22.

8 M. Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy. Oficyna Naukowa,
Warszawa 2012.

9 J. Wilsz, Implikacje globalizacji dla rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, 197/2014, s. 57-67.
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tał intelektualny wykorzystywany w krajach wysoko rozwiniętych i pro-
dukcji przenoszonej do krajów o niskim potencjale rozwoju z dużymi
problemami powiązanymi z rynkiem pracy (niskie koszty pracy, wysokie
bezrobocie, ubóstwo). Wielu badaczy zwraca również uwagę na fakt, że
globalizacja powoduje rozchodzenie interesów kapitału intelektualnego z
interesami grup o niskich kwalifikacjach zawodowych, które w zasadni-
czym stopniu ponoszą jej konsekwencje o negatywnym zabarwieniu.

2. Ukraińcy na rynku pracy w Polsce
Na podstawie danych statystycznych podawanych przez GUS i in-

ne instytuty badawcze można powiedzieć, że Ukraińcy od lat pozostają
stałymi uczestnikami krajowego rynku pracy. Trudno jednoznacznie
określić ich widoczność w przestrzeni terytorialnej kraju, niemniej jednak
pozostają w większości obcokrajowców, którzy zyskali oficjalne pozwo-
lenie na pracę w Polsce ogółem – ich lokalny rozkład dla roku 2016 poka-
zano na rys.1.

Rys. 1. Pozwolenia na pracę dla obcokrajowców wydane w 2016 roku

Źródło: http://forsal.pl/artykuly/1025184,ukraincy-w-polsce-praca-dla-
ukraincow-1-3-mln-ukraincow-to-za-malo.html., 1.03.201810.

Największa ich liczba zmierza z całą pewnością do centralnych czę-
ści Polski, przede wszystkim z uwagi na wyższy wskaźnik wynagrodzeń.
Sporo osób pozostaje również zatrudnianych w regionach o wysokiej
specjalizacji rolniczej. Proces napływu migracji ze wschodu stał się bar-
dziej dynamiczny po zaostrzeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie w

10 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Analizy i Raporty, Cu-
dzoziemcy pracujący w Polsce - statystyki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Departament Rynku Pracy (2015, 2016), Informacja na temat zatrud-
niania cudzoziemców w Polsce.

http://forsal.pl/artykuly/1025184
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2014r., oraz wzrost bezrobocia na terenie tego kraju ogółem, co wiązało
się ze spadkiem jakości życia ogółem. Prezentowane dane pozwalają jed-
noznacznie stwierdzić, że napływ pracowników podejmujących legalne
zatrudnienie jest coraz silniejszy i szybszy. Podstawowym powodem
przyjazdu do Polski pozostają czynniki ekonomiczne, w tym niskie do-
chody rodziny i bezrobocie. Większość badanych przebywa w Polsce
legalnie, nieliczni prowadzą na terenie naszego kraju własną działalność
gospodarczą. Największa liczba Ukraińców szuka zatrudnienia w sekto-
rze remontowo budowlanym i rolnictwie, co wynika z danych badań
przeprowadzonych na zlecenie NBP11.

Nadal wśród najczęściej poszukiwanych pracowników pozostają
informatycy oraz specjaliści z zakresu motoryzacji i zawansowanych
technologii12. Obserwując współczesny rynek pracy można odnieść wra-
żenie, że mamy obecnie do czynienia z wyraźnym zderzeniem dwóch
odrębnych tendencji z jednej strony wzrostu elastyczności zatrudnienia
głównie względem osób o niskich kompetencjach, które łatwiej zastąpić
innymi oraz retencji zatrudnienia w organizacji przede wszystkim
względem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co skutkuje ich po-
szukiwaniem na międzynarodowych rynkach pracy13.

Ukraińscy migranci stosują różnorodne strategie, które zapewniają
im przetrwanie na tym specyficznym rynku:

- strategia zatrudnienia zgodnie z posiadanym zezwoleniem, naj-
częstsza wśród osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

- strategia zatrudnienia krótkookresowego, typowa dla pracowni-
ków sezonowych w rolnictwie, przy remontach i w budownictwie,

- strategia studencka – umożliwiająca naukę i pracę jednocześnie.
Przewiduje się, że napływ imigrantów również tych ze strony

Ukrainy wpływa w sposób znaczący na wysokość wynagrodzenia za
pracę ogółem14. Niezaprzeczalnie również to oni wykonują pracę, której

11 I. Chmielewska, G. Dobroczek, J. Puzynkiewicz, Obywatele Ukrainy pracujący
w Polsce – raport z badania, NBP, Warszawa 2016, s. 16.

12 E. Świdrowska, Imigranci-absolwenci w oczach pracodawców, [w:] J. Konieczna-
Sałamatin (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z
badań 2014-2015. Wyd. iSEE i Fundacja Nasz Wybór, Warszawa, 2015. s. 237–280.

13 M. Król, Retencja versus elastyczność zatrudnienia (determinanty strategiczno-
kulturowe), Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 1
(23), s. 23.

14 K. Potapenko, Wpływ imigrantów z Ukrainy na stan rynku pracy w Polsce,
[w:] K. Pujer (Red.), Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia, Exante, Wrocław
2016, s. 93-103.
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obywatele nie chcą podejmować lub obniżają płace w branżach nisko-
płatnych do minimum. Dodatkowo pracują dłużej, są gotowi podejmo-
wać dodatkowe zadania w godzinach nadliczbowych za normalną, pod-
stawową stawkę. Wielu z nich bez wahania podejmuje zatrudnienie w
szarej strefie rezygnując ze składek zdrowotnych i ZUS.

Jak pokazuje wiele analiz praktycznych polski rynek pracy wymaga
nadal efektywnych metod rozwoju, sprawdzonych sposobów wdrażania
legalnego zatrudnienia obcokrajowców sprzyjających zwiększeniu liczby
pracowników w sektorach zgłaszających braki personalne. Z całą pewno-
ścią sytuacja demograficzna oraz odpływ obywateli Polski do innych
rynków jest tendencją negatywną.

Na podstawie literatury przedmiotu można powiedzieć, że studia
realizowane na zagranicznych uczelniach z całą pewnością wpisują się
we wszechobecne zjawiska globalizacyjne. Tym bardziej tzw. edukacja
transgraniczna jest w nich obecna. Współczesna młodzież chętnie podró-
żuje, zmienia miejsca zamieszkania w poszukiwaniu lepszej pracy, moż-
liwości rozwojowych, nauki. Ten fakt potwierdzają dane GUS wskazujące
na niezwykłą dynamikę opisywanych procesów.

Rys. 2. Liczba studentów zagran8icznych w Polsce w latach 2000-2017

Źródło : GUS.

W 2017 roku na polskich uczelniach ogółem studiowało łącznie po-
nad 65 tys. obcokrajowców, wśród których ponad połowę stanowiły oso-
by z Ukrainy15. Z danych pochodzących z różnych opracowań statystycz-
nych wysuwa się wniosek, że studentom zależy głównie na zdobyciu
dyplomu zagranicznej uczelni, pragną podróżować i poznawać świat.
Niestety do czasu uzyskania sprawności językowej średnia ich dochodów

15 https://www.kariera.pl/artykuly/35-tys-ukraincow-na-polskich-
uczelniach., 1.03.2018.

www.kariera.pl/artykuly/35-tys-ukraincow-na-polskich-
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nie przekracza 1500 PLN16, co staje się problematyczne przy rosnących
kosztach utrzymania się na studiach17. P. Długosz zwraca uwagę na fakt,
ze w związku z dynamicznie rosnącą liczba studentów z Ukrainy mamy
obecnie do czynienia z tzw. ,,ukrainizacją” polskiego szkolnictwa wyższe-
go18. Ten fakt potwierdzają dane GUS obrazujące liczbę studentów z Ukra-
iny w rozmieszczeniu terytorialnym.

Rys. 3. Rozmieszczenie terytorialne studentów na polskich uczelniach w
roku szkolnym 2016/17.

Źródło: http://upc.kpi.ua/documents/dni_nauky/presentations/06-04-
2017/Siwinski.pdf1.04.2018.

Na terenie Podkarpacia w roku szkolnym 2017/2018 studiowało
łącznie 2835 osoby (z Ukrainy 84,3%), w tym najwięcej na Wyższej Szkole
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – 1500 osób.

Niezaprzeczalnie za istotny czynnik odpowiedzialny za zaistniałą sy-
tuację należy uznać właśnie globalizację i tym samym internacjonalizację
szkolnictwa na świecie, co szerzej opisuje m.in.: B., Siwińska19, wskazując na
łatwiejszy dostęp studentów do uczelni ich przepływ pomiędzy różnymi
placówkami, zmianę polityki szkół wyższych względem obcokrajowców.

16 M. Łysienia, Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2016, s. 100-164.

17 I. Kapera, Motywy wyboru i oczekiwania studentów z Ukrainy wobec kształcenia
na kierunkach związanych z turystyką, Turyzm, 1/2017, s. 19-22.

18 P. Długosz, Zjawisko edukacji transgranicznej na przykładzie ukraińskich studentów
na Podkarpaciu
https://www.ur.edu.pl/file/79298/Ukraińscy+studenci+na+Podkarpaciu-część+I.
pdf.1.03.2018.

19 B. Siwińska, Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyż-
szego w Polsce i w Niemczech, Difin, Warszawa 2014, s. 64-106.

http://upc.kpi.ua/documents/dni_nauky/presentations/06-04-
www.ur.edu.pl/file/79298/Ukrai�scy+studenci+na+Podkarpaciu-cz��+I
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Dane szacunkowe wskazują, że rynek edukacji międzynarodowej,
w tym transgranicznej przynosi gospodarzom spore zyski sięgające w
wymiarze globalnym około 80-90 miliardów dolarów rocznie. W RP ich
wkład w rozwój gospodarki wynosi łącznie około 100 milionów euro na
rok. Dla wielu uczelni obcokrajowcy stanowią sposób na przetrwanie na
rynku, co wiąże się z rozkładem demograficznym społeczeństwa polskie-
go. Wszystkie uczelnie, głównie te zlokalizowane najbliżej granicy reali-
zują szerokie programy promocyjne na rynkach wschodnich zachęcające
młodych ludzi do podjęcia edukacji i poszerzania swoich kompetencji.

3. Studenci z Ukrainy na podkarpackim rynku pracy
Przeprowadzone badania dowiodły, że studenci przyjechali do Pol-

ski przede wszystkim w celu zdobycia dyplomu, z nadzieją uzyskania
bynajmniej dorywczego zatrudnienia umożliwiającego samodzielne
utrzymanie się – rys. 4.

Rys. 4. Motywy podejmowania nauki w Polsce
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Źródło: Opracowanie własne.

A- Skończyć studia i mieć wykształcenie, dyplom,
B- Poznawać świat i nowych ludzi,
C- Studiowanie daje możliwość zdobycia lepszej pracy w całej Europie,
D- W Polsce jest bezpieczniej, czuję się pewniej,
E- Mogę uczyć się i pracować, być samodzielny,
F- Uczelnia jest blisko mojego domu, mogę odwiedzać rodzinę kiedy chcę,
G- Łatwiej się usamodzielnić, sprawdzić swoje możliwości,
H- Pozostałe.

Młodzi ludzie są otwarci, chcą poznawać świat, zwiedzać – 55%.
Większość wybrała taką lokalizację nauki z uwagi na bliskość domu ro-
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dzinnego (około 200km), co pozwala na zachowanie aktywnych kontak-
tów z rodziną i przyjaciółmi.

Z uwagi na zdecydowanie wyższe koszty utrzymania studenci są
zmotywowani do podjęcia zatrudnienia. Ich aktywność na lokalnym ryn-
ku pracy jest bardzo widoczna, szczególnie w branżach usługowych.
Młodzi ludzie podejmują najchętniej pracę w handlu detalicznym i hur-
towym, lokalnej gastronomii i gospodarstwach domowych –rys.4.

Rys. 5. Branże zatrudniające studentów z Ukrainy na Podkarpaciu
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Źródło: Badanie własne

Badani zapytani o podstawowy cel przyjazdu do Polski wskazywali
na naukę i pracę jednocześnie - 55%, która prócz samodzielności pozwala
uniezależnić się od rodziny przy jednoczesnym udzielaniu jej wsparcia
finansowego. Jedynie nauka to cel przyjazdu dla 30% respondentów, na-
tomiast przy zastosowaniu strategii studenckiej dla 10 % badanych praca
pozostaje podstawowym motywem przyjazdu. Pozostali wskazywali
inne jednostkowe motywacje.

Spośród 55% osób aktywnych zawodowo większość usiłuje godzić
studia z pracą podejmując zajęcia dorywcze 34%, pozostali mają stałe
zajęcie, głownie z uwagi na zaoczny lub wieczorowy charakter studiów.
Ta specyfika nie pozwala im zatem w znacznej większości podjąć żadne-
go stałego etatu. Studenci zaoczni i wieczorowi pracują średnio 40 godzin
tygodniowo, dzienni poniżej 30 godzin tygodniowo. Należy przy tym
zaznaczyć, ze ogólna średnia liczba godzin pracy migrantów to 54 godzi-
ny tygodniowo. Średnia uzyskiwanych zarobków utrzymuje się na po-
ziomie najniższej płacy. Badani w stopniu zasadniczym sami się utrzy-
mują na realizowanych studiach. 60% nie może liczyć na wsparcie ze
strony najbliższych, dlatego praca i stypendium naukowe pozwala im
przetrwać w tym trudnym okresie.

Interesujące z punktu widzenia analizowanego rynku pracy pozo-
stają dalsze plany badanych studentów, którzy w większości uczą się
języka i chcą tutaj pozostać na stałe – 35%. 20% planuje utrzymanie relacji
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z Polską w charakterze stałej współpracy, dla pozostałej grupy studia
stanowią odskocznię do podróży w kierunku Europy Zachodniej.

Jak prognozuje wielu badaczy w tym sensie może sprawdzić się
prognozowana teza, że obecność tak dużej, liczby aktywnych młodych
osób ze wschodu może złagodzić efekty tzw. drenażu mózgów i prowa-
dzić do wytworzenia endogennych czynników rozwoju, czy tak się jed-
nak stanie trudno jednoznacznie ocenić. Najwięcej aktywnych specjali-
stów z Ukrainy wyemigrowało właśnie do Polski, która z kolei w sposób
dynamiczny traci swoich, na rzecz Europy Zachodniej. Doświadczenia
własne jak również wyniki zrealizowanych badań dowodzą, że respon-
denci bardzo często mają problemy komunikacyjne, językowe, nie mówią
sprawnie po polsku(co trzeci badany), co w znacznym stopniu utrudnia
im zdobycie lepszej, bardziej płatnej pracy. Boją się również korupcji i
szarej strefy, nauczeni doświadczeniem z własnego kraju zmierzają do
ustalenia jasnych uczciwych zasad i określenia właściwych, zgodnych z
prawem warunków zatrudnienia. Zdecydowana większość badanych
72% wskazała na wysokie koszty utrzymania jako czynnik zmuszający
ich w pierwszej kolejności do podjęcia jakiejkolwiek pracy w celu utrzy-
mania się na studiach i zapewnienia podstawowych środków do życia.

Zakończenie
Podsumowując należy podkreślić, że obserwowana od kilku lat

specyficzna sytuacja demograficzna w Polsce wpływa w sposób zasadni-
czy na aktywność polskich uczelni na wschodzie w celu przyciągnięcia
studentów zagranicznych. Kolejnym czynnikiem z całą pewnością pozo-
staje również wszechobecna globalizacja oraz szeroko opisywana w lite-
raturze przedmiotu internacjonalizacja szkolnictwa wyższego na świecie.
Uzyskany w ten sposób łatwy i szybki przepływ ludności, wdrażanie
wielu programów międzynarodowej wymiany, w znacznym stopniu dy-
namizuje opisywany proces. W związku z opisywanymi problemami
koniecznością pozostaje monitorowanie tej specyficznej grupy – poznanie
oczekiwań, motywów ich działania oraz realizacja takiej polityki, która
pozwoli w sposób aktywny zatrzymać ich w branżach, które cierpią na
niedobory zatrudnienia. Jest to tym bardziej istotne, że ponad połowa
obcokrajowców uczących się w Polsce to właśnie osoby zza wschodniej
granicy – Ukraińcy. Mimo obserwowanych w niektórych sektorach luk
daje się je w sposób właściwy zniwelować właśnie dzięki ich obecności.
Szukając pracy studenci korzystają z doświadczeń starszych kolegów i w
zasadzie bazują przede wszystkim na nieformalnych kanałach odnajdując
się w tzw. drugorzędnym rynku pracy, głównie fizycznej. Biorąc pod



182

uwagę ich możliwości i kwalifikacje prowadzi to wprost do „marnotraw-
stwa mózgów”.

W celu wzajemnego rozwoju obu krajów proponuje się realizację
kilku ważnych postulatów zmierzających do aktywnej likwidacji szarej
strefy, w celu poprawy bezpieczeństwa zatrudnienia i wprowadzenia
atrakcyjnych ubezpieczeń dla obcokrajowców. Działania te wymagają
akcji informacyjnych, rozwiniętej polityki migracyjnej opartej o jasne
wymogi, wprowadzenie kar dla nieuczciwych pośredników, uproszcze-
nie procedur prawnych w zakresie pozwoleń na pracę.

Wiadomo, że zasadniczym przejawem globalizacji rynków pracy
pozostaje znane zjawisko rywalizacji o talenty, co jest tak pożądane w
rozwiniętej gospodarce. Z perspektywy Polski zatrzymanie absolwentów
jest bardzo istotne, tym bardziej, że ludzie młodzi są grupą wysoce dy-
namiczną, mobilną i aktywną. Z całą pewnością nie będą czekać na ruchy
rządu w kierunku budowania polityki zachęt.

Spadek liczby osób aktywnych zawodowo i wzrost liczby osób sta-
rych przy ciągłym odpływie specjalistów nie daje optymistycznych pro-
gnoz. Patrząc z takiej właśnie perspektywy, można powiedzieć wprost,
że aktywna imigracja z Ukrainy stanowi pewnego rodzaju szansę dla
Polski i w wymiarze całościowym pozostaje zjawiskiem wysoce pożąda-
nym. Koniecznością polityki migracyjnej, która nie ma obecnie jednorod-
nego charakteru musi być aktywne i twórcze wykorzystanie tego specy-
ficznego potencjału.

Wśród konsekwencji negatywnych, które obecnie nie są tak bardzo
popularne jest wysoka chłonność gospodarki na pracowników o niskich,
podstawowych kwalifikacjach, która zagraża wytworzeniu polityki rów-
nowagi. Polska coraz bardziej uzależnia się od napływów migrantów ze
wschodu, co w długiej perspektywie może doprowadzić do recesji go-
spodarczej i zachwiania bezpieczeństwa publicznego.

Streszczenie:
Na przestrzeni ostatnich lat prowadzona jest szeroka dyskusja na

temat dynamicznych procesów globalizacyjnych, w tym również tych
dotyczących nauki i pracy osób młodych uznawanych za mobilne, ak-
tywne i poszukujące nowych wyzwań. W niniejszym artykule poruszono
kwestię poszerzania się rynków pracy dla osób przyjeżdzających ze
wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem studentów z Ukrainy, po-
dejmujących naukę i pracę na Podkarpaciu. Uzyskane wyniki pozwoliły
stwierdzić, że studenci ze wschodu muszą podejmować różnorodną ak-
tywność zawodową w celu utrzymania się na studiach w sposób samo-
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dzielny. Często nie uzyskują żadnego dodatkowego wsparcia ze strony
swojej najbliższej rodziny, natomiast sami wspomagają ją w miejscu za-
mieszkania (Ukraina). Zapytani o problemy na rynku pracy wskazują na
wysokie koszty utrzymania się w Polsce, zwracając uwagę na szarą strefę
zatrudnienia jako źródło potencjalnych niebezpieczeństw. Wiele osób z
uwagi na niski stopień znajomości języka przedstawia problemy komu-
nikacyjne, co utrudnia im znalezienie lepszej, bardziej atrakcyjnej pracy.
Niemniej jednak po skończeniu studiów planują tutaj pozostać i realizo-
wać się zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami lub wyjechać na zachód w
poszukiwaniu swojego miejsca.

Słowa kluczowe: globalizacja zatrudnienia, studia za granicą, mi-
gracja młodych.

Summary:
Globalization of employment in the face of growing migration from the

East - results of pilot studies among students of Podkarpackie universities
In recent years conducted a broad discussion about the dynamic

processes of globalization, including those relating to science and the work
of young people are considered mobile, active and looking for new
challenges. This article deals with the widening of labor markets for people
coming from the East, with special emphasis on students from Ukraine,
enrollment and work in the Carpathian mountains. The results revealed that
students from the East must take diverse professional activity in order to
keep on studying independently. They often do not receive any additional
support from their immediate family, but they support it in their own place
of residence (Ukraine). When asked about problems in the labor market
point to the high cost of living in Poland, noting the gray area of
employment as a source of potential dangers. Many people, due to their low
level of language skills, present communication problems, which makes it
difficult for them to find a better, more attractive job. Nevertheless, after
graduation, they plan to stay here and follow their qualifications or go west
in search of their place.

Keywords: employment globalization, cross-border education,
youth migration, life plans,
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Wiesław Setlak

Wolność a państwo i wolność w państwie

1. Introdukcja
Wolność jest miarą funkcjonalności państwa i jednym ze wskaźni-

ków legitymizacji tej instytucji w społeczeństwie. Kategorię wolności ko-
jarzy się z warunkami sprzyjającymi aktywności jednostek w działaniach
na rzecz państwa. Dlatego też w konstytucjach państw współczesnych
ustrojodawcy oferują cały katalog praw, wolności i obowiązków człowie-
ka i obywatela, ograniczanych wyłącznie w warunkach stanu nadzwy-
czajnego, jak stan wojenny, stan wojny, stan oblężenia (w Republice Fran-
cuskiej) stan tymczasowy (w Republice Czeskiej) czy brytyjskie martial
law. Wolność nie jest jednak mimo swej wszechobecności w doktrynach
politycznych i prawnych, filozofii i filozofii politycznej rozumiane jedno-
znacznie. Dzieje tej kategorii są w istocie konfrontacją dwóch potężnych
formacji doktrynalnych: liberalizmu i konserwatyzmu, przy czym chrze-
ścijańską koncepcję wolności (w aliansie z przymiotem odpowiedzialno-
ści) można tutaj sytuować w funkcji, nazwałbym to mediacyjno-
interwencyjnej, gwarantującej względny porządek aksjologiczny w świe-
cie różnorodnych poglądów na kwestię relacji między wolnością a celami
politycznymi organizacji państwowej.

Zwolennicy liberalizmu są skłonni, choć w ostatnich dekadach rza-
dziej niż kiedykolwiek wcześniej absolutyzować wolność, czyniąc z niej
rudymentarną wartość i ontyczny wręcz warunek sprawiedliwości i
praw naturalnych realizowanych przez państwo. Natomiast konserwaty-
ści są w swych poglądach bliżsi idei wolności osobowej, odpornej na
wszelkie reżimy polityczne, niepoddającej się manipulacji tak łatwo jak to
ma miejsce w przypadku wolności absolutyzowanej dzięki umocowaniu
w aksjologii zakładającej więź człowieka z transcendencją w państwie
respektującym personalistyczny wymiar istoty ludzkiej. Wolność może
być darem, można jednak ów dar zmarnotrawić, przed czym przestrzegał
ks. Józef Tischner w Nieszczęsnym darze wolności. Szansa na ocalenie
etycznie, a nie woluntarystycznie pojmowanej wolności może urealnić się
w państwie demokracji kontrolowanej przez mechanizm regulacyjny po-
legający na porządku wartości równorzędnych. W takim porządku wol-
ność nie będzie wyniesiona ponad sprawiedliwość czy równość, co za-
grażałoby anarchią w stosunkach społeczno-politycznych i degradacją
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moralną społeczeństwa, w którym wszyscy ze sobą, świadomie bądź nie-
świadomie rywalizują, czyniąc to pod „zardzewiałym” już mocno szyl-
dem wolności spacyfikowanej przez narastającą zależność człowieka od
sił rządzących „globalna wioską”.

Celem artykułu jest zarysowe pokazanie najistotniejszych momen-
tów i uwarunkowań rozwoju poglądów próbujących określić istotę fe-
nomenu wskazanego w tytule niniejszej wypowiedzi.

2. Państwo i wolność a nihilizm prawny
Próby zrozumienia, czym jest państwo, jaka jest jego geneza czy

charakter władzy działającej w jego imieniu, podejmowane są od zarania
dziejów ludzkości. Współcześnie „pojęcie państwa odnosi się do władzy
politycznej sprawowanej przez rząd i system instytucji politycznych, któ-
re służą organizowaniu działań zbiorowych za pomocą podporządkowa-
nego im aparatu administracyjnego”20. Państwo w takim rozumieniu za
pomocą systemu prawnego dokonuje „reglamentacji” wolności jednostki
w ramach tzw. przymusu prawnego, egzekwowanego za pomocą mniej
lub bardziej represywnych przepisów prawa. Jeśli żyjemy w państwie
przyjmującym zasadę racjonalności prawa, możemy łatwo zgodzić się ze
stoickim poglądem, „że człowiek dobry i rozumny jest wolny nawet w
kajdanach […]”21. Trudno o takie stwierdzenie w warunkach np. państwa
totalitarnego, w którym jednostka, a tym bardziej osoba, pozbawiona jest
jakiejkolwiek sposobności wyartykułowania swego indywidualnego je-
stestwa pod rygorem utraty wolności lub nawet życia. Totalitarny system
prawa programowo tłumi wszelkie przejawy dążenia do wolności poli-
tycznej22 i osobowej. Mamy tutaj do czynienia z wyjątkowo drastycznym

20 G. L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do nauki o państwie i
prawie, MORPOL, Lublin 2000, s. 23. Autorzy wskazują, że w przestrzeni dziejowej
rozmaicie tłumaczono pochodzenie państwa, zajmowano różne stanowiska wobec pro-
blemu legitymizacji władzy, niejednakowo postrzegano funkcje państwa, za które władza
ma być odpowiedzialna. Ibidem.

21 K. Magill, Wolność dobra i rozumu, [w:] Encyklopedia filozofii, t. 2, red. T. Honde-
rich, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 982.

22 Wolność polityczna jest kategorią odnosząca się zarówno do prawa jednostki do po-
dejmowania decyzji i zachowań zgodnych z własną wolą, jednakże realizowaną w ramach
systemu prawnego, ekonomicznego i politycznego, co oznacza zgodę na postępowanie wedle
reguł i suwerenności państwa. K. Dziubka, Wolność, [w:] Leksykon politologii wraz z anek-
sem: partie, parlament, wybory, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo „atla 2”,
Wrocław 1996, s. 440. Tak rozumiana wolność nie może być w pełni woluntarystyczna, skoro
nadrzędnym celem państwa jest zachowanie bytu wspólnoty politycznej będącej głównym
składnikiem systemu politycznego. Jednostka absolutyzujaca indywidualistycznie pojmowaną
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przejawem nihilizmu prawnego, notabene obecnego nie tylko w totali-
tarnych systemach politycznych. Andrzej Kobyliński pisze:

Zdaniem wielu myślicieli, nasza epoka jest czasem nihilizmu praw-
nego. Zajmowanie się tym fenomenem nie oznacza stwierdzenia, że pra-
wo się skończyło, ale że jego sens, jego relacja do sprawiedliwości oraz
jego cel są bardzo mocno kwestionowane, że stanowiska radykalnie nihi-
listyczne ujmują prawo jako czystą nadbudowę – rzeczywistość tworzoną
przede wszystkim przez władzę i wolę mocy. Współczesny nihilizm
prawny stanowi powrót do koncepcji Trazymacha z Chalcedonu, jednego
z pierwszych sofistów, o którym pisze Platon w swoim dziele Pań-
stwo.Trazymach dowodził, podobnie jak dzisiejsi reprezentanci nihilizmu
prawnego, że prawa i wartości nie pochodzą ani z natury, ani od bogów,
ani z rozumnego ustanowienia, lecz wyrażają jedynie interes tego, kto ma
władzę23.

W państwie, którego system prawny jest „zainfekowany” wpły-
wami nihilizmu prawnego, człowiek czuje się wolny tylko wówczas, gdy
będzie potrafił posłużyć się mechanizmami obronnymi – stworzyć iluzję
wolności. Nihilizujące prawo, skądinąd dziedzictwo normatywizmu
prawnego Kelsena, dla którego moralność niekoniecznie współdziała z
prawem, powoduje częściową, niekiedy też całkowitą depersonalizację
człowieka pozbawionego jednego z dwóch według świętego Tomasza z
Akwinu atrybutów statusu osoby. Drugim jest zdolność do poznawania,
który to przymiot również może być ograniczony przez nihilizujące pra-
wo przez chociażby utrudnienia w dostępie do edukacji czy oficjalną
bądź „cichą” cenzurę, jak to miało miejsce w PRL. Akwinatapodkreślał

wolność byłaby niezdolna „do podejmowania wspólnych przedsięwzięć politycznych, do
zbiorowej aprobaty politycznego podziału pracy oraz do wytwarzania niezbędnego potencjału
poparcia dla sprawujących władzę”. T. Łoś-Nowak, Wspólnota polityczna, [w:] Leksykon
politologii wraz z aneksem: partie, parlament, wybory, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wy-
dawnictwo „atla 2”, Wrocław 1996, s. 449.

23 A. Kobyliński, Od normatywności w wersji słabej do nihilizmu prawnego, [w:] P.
Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, O normatywności w etyce, Wydawnictwo
WAM. Akademia Ignatianum, Kraków 2015, s. 264. Do czołowych przedstawicieli dzi-
siejszego nihilizmu prawnego należy NatalinoIrti (Uniwersytet Rzymski), który utrzymu-
je „za Kelsenem, że prawo może de facto czynić to, co chce, jest w stanie zawrzeć w
sobie jakąkolwiek treść. W koncepcji nihilizmu prawnego mamy połączenie poglądów
Kelsena i analiz włoskiego filozofa Emmanuela Severiona na temat nihilizmu i fenomenu
techniki”. Ibidem, s. 265. Nihilizm prawny jest zjawiskiem, które dowodzi kryzysu prawa
wynikającego między innymi z błędnych koncepcji człowieka, a także pochodzenia spo-
łeczeństwa i państwa. K. Stępień, Błąd antropologiczny w dziedzinie prawa, [w:] Błąd
antropologiczny, red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza
z Akwinu, Lublin 2003, s. 281.
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ścisłość korelacji miedzy opatrznością i roztropnością. Jego zdaniem „nie
ma cnoty kardynalnej roztropności bez prowidencji rozumianej jako
przewidywanie i rządzenie, ale również nie może być opatrzności bez
roztropnego przewidywania”24. To stwierdzenie jest dosyć charaktery-
styczne dla racjonalizmu św. Tomasza – jeżeli człowiek pragnie być wol-
nym, to nie uczyni tego wyłącznie sumptem własnym, musi zawierzyć
nie tylko Opatrzności Bożej, ale i opatrzności ludzkiej, której intencje bę-
dą dlań czytelne, jeśli zdobędzie się na wysiłek rozumności. Idąc dalej,
można z Tomaszowej koncepcji wyinterpretować tezę o konieczności
racjonalnego korzystania z wolności dzięki roztropności i opatrzności,
wartości pozostających ze sobą w korelacji na wzór „sprzężenia zwrotne-
go”25. Tylko w taki sposób osoba ludzka może dać skuteczny odpór nihi-
lizmom, w tym politycznemu i prawnemu.

3. Państwo i wolność według świętego Augustyna
Św. Augustyn
był jednym z fundatorów myśli chrześcijańskiej, zalicza się go do

grona Ojców Kościoła, aczkolwiek jego poglądy wywodzą się w dużej
mierze z kultur pogańskich26. Św. Augustyn swoją koncepcję państw wy-
prowadził z analizy miejsca człowieka w procesie dziejowym. Zanim
przedstawił swoją koncepcję antropologiczną w dziele De civitate Dei
(Państwo Boże), „przeszedł długą drogę myślową, rozważając kwestie
etyczne wynikające z refleksji antropologicznej. Można mówić tutaj o

24 P. S. Mazur, Ku realizmowi w opatrzności ludzkiej, [w:] Błąd antropologiczny, red.
A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin
2003, s. 274.

25 W tradycji grecko-chrześcijańskiej żywotną jest teza, że człowiek jest w istocie
wolny i racjonalny. W refleksji filozoficznej starożytnych Greków człowiek był ujmowa-
ny jako czystka kosmosu i podlegał kosmicznym koniecznościom (ananke) oraz losowi
(moira). Racjonalność ludzkiego postępowania sprowadzała się do podporządkowania
uniwersalistycznemu ładowi, była też „równoznaczna ze zniesieniem wolności indywi-
duum”, dodam, że na rzecz wolności wspólnotowej w związku z wykształceniem się
niezależnych od siebie miast (polis). Por. T. Buksiński, Z historii problematyki, [w:]
Wolność a racjonalność, red. T. Buksińki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1993, s. 5.

26 Największy wpływ na świadomość filozoficzna św. Augustyna z Tagasty miały mani-
cheizm i sceptycyzm – systemy filozoficzne, które zdołał jednak przezwyciężyć. Por. T. To-
masik, Filozofia średniowieczna, [w:] Słownik myśli filozoficznej, red. M. Siwiec, Wydawnic-
two PARKEDUKACJA, Bielsko-Biała 2008, s. 113. Także por. P. Brown, Augustyn z
Hippony, tłum. W. Radwański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993; A. Tropé,
św. Augustyn, tłum. J. Sulowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987; J. Salij, Roz-
mowy ze świętym Augustynem, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1997.
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swoistej transmisji w horyzontalnym wpierw, a później już wertykalnym
porządku intelektualnym tych treści, które złożyły się na syntezę dziś
nazywaną filozofią historii czy też historiozofią św. Augustyna”27. Augu-
styńska antropologia z implikacjami historiozoficznymi prowadzi myśli-
ciela z Tagasty do przekonania, że skoro plan historyczny wypełnia wal-
ka państwa Bożego (civitas Dei) z państwem świeckim (civitas terena), to
istnieją też w zasadzie dwa społeczeństwa, z których tylko jedno, powo-
dowane miłością Boga i człowieka, doprowadzi do ustanowienia pań-
stwa Bożego – „państwa wiecznej szczęśliwości, jaką się będzie cieszył
lud wybranych”28. Atrybutem człowieka szczęśliwego jest wolność, której
św. Augustyn poświęca sporo uwagi. Jest to w jego antropologii zagad-
nienie kluczowe.

Św. Augustyn stawia granicę pomiędzy kategoriami „wolności wo-
li” i „wolności”. Wolna wola (liberum arbitrium) jest wolnością ujmowaną
ontologicznie, to integralny składnik rozumnej natury człowieka, coś or-
ganicznego. Natomiast wolność (libertas) jest wewnętrzną autonomią
ludzkiego ducha, nabywaną w konsekwencji moralnego wysiłku, wyma-
ga samoopanowania i samosterowalności. Wolność woli jest darem od
Boga, zaś wolność autonomii jest człowiekowi „zadana”. Dodajmy, że
„wolność woli oznacza dla św. Augustyna zdolność autodeterminacji […]
konsekwencją czego jest odpowiedzialność za popełnione czyny”29. Wol-
ność woli jest wyrazem łączności z Bogiem, zatem wartością, za którą
można zapłacić nawet życiem ziemskim tocząc walkę ze skłonnością do
grzechu, albowiem, jak powiada św. Augustyn, „lepsze jest bojowanie z

27 W. Setlak, Antropologia i historiozofia Aureliusza Augustyna. Kilka uwag o istocie
myśli historiozoficznej doktora Kościoła i jej kulturotwórczej mocy, „Studia Redemptory-
stowskie. Pismo naukowe warszawskiej prowincji redemptorystów” 2017, nr 15, s. 75.

28 T. Płużański, Aureliusza Augustyna pierwszy system filozofii chrześcijańskiej, [w:]
T. Płużański, Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa. Od starożytności do okresu
oświecenia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, s. 58. Agnieszka
Kijewska podkreśla wpływ św. Augustyna na myśl nowożytną wskazując, że „elementy
Augustyńskiej filozofii można odnaleźć w nauczaniu Kartezjusza, Malebranche’a czy
Pascala. W czasach nowożytnych Augustyn zainspirował między innymi Maurice’a
Blondela i wielu innych, stając się w ten sposób prawdziwym mistrzem chrześcijaństwa”.
A. Kijewska, Augustyńskie dziedzictwo, [w:] Przewodnik po filozofiiśredniowiecznej. Od
św. Augustyna do Joachima z Fiore, red. A. Kijewska, Wydawnictwo WAM, Kraków
2012, s. 38.

29 S. Kowalczyk, Filozofia wolności. Rys historyczny, Redakcja Wydawnictw Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, s. 31 i 33.
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nieprawościami, niż niewola bez żadnego nawet pomyślenia o odzyska-
niu wolności”30.

Czytając o wolności woli w dziele De duabusanimabus (O dwóch du-
szach) św. Augustyna zauważamy, że uwaga myśliciela

Zostaje skierowana na niepodleganie przez wolę jakimkolwiek
przymusom. Wola jest charakteryzowana jako „niczym nie zniewolone
poruszenie duszy”. Przeciwieństwem wolności woli jest więc przymus,
który odbiera możliwość wyboru. Konieczność praw przyrody, którym
podlega człowiek, nie musi być równoznaczna z przymusem, gdyż pod-
porządkowanie tym prawom nie pozbawia człowieka możliwości wyra-
żenia na nie zgody, czy też autodeterminacji. Wolność woli jest zatem
rozumiana jako możliwość wyboru (podjęcia decyzji, powstrzymania się
od działania) miedzy dobrem a złem. Jako, iż człowiek zawsze wybiera
miedzy dobrami, z których niektóre okażą się złem, to jest to wybór pole-
gający na rozróżnieniu dóbr. Wola zatem jest nieustannie nastawiona na
poszukiwanie i realizowanie dobra, nawet, jeśli okaże się ono dobrem
pozornym. To niesamowite wręcz nakierowanie woli na dobro nie może
być niczym zakłócone i należy do samej natury woli31.

Państwo Boże wykreowane przez św. Augustyna miało być pier-
wotnie metaforą Kościoła zmagającego się na przełomie późnej starożyt-
ności i średniowiecza z mnożącymi się w całym Imperium Romanum
heretykami32. Niektóre interpretacje relacjicivitas Dei – civitas terena kieru-

30 Święty Augustyn, Państwo Boże, t. 2, tłum. ks. W. Kubicki, Wydawnictwo HA-
CHETTE Polska, Warszawa 2010, s. 672. Zwolennicy metafizycznej koncepcji wolności
utrzymują, że nie istnieją takie prawa w sferze rozumu czy ciała, albo ich obu, które by w
sposób totalny przesądzały o ludzkich wyborach i działaniach, albowiem „wolność meta-
fizyczna wymaga nie tylko nieistnienia takich praw, ale także naszej władzy decyzji, jaką
drogą potoczy się przyszłość”. R. C. Weatherford, Wolność dobra i rozumu, [w:] Ency-
klopedia filozofii, t. 2, red. T. Honderich, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Poznań 1999, s. 982.

31 R. Misiak, Wolność woli w ujęciu św. Augustyna i Schopenhauera, [w:] Wolność w
epoce poszukiwań, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika, Toruń 2007, s. 163. Jednakże, zdaniem Jerzego Kochanowicza, człowiek
ma prawo pytać o to „czy Bóg nie mógłby stworzyć ludzkiej […] wolności w takiej for-
mie, aby nie zawierała ona […] możliwości wyboru dobra i zła”. J. Kochanowicz, Uwagi
na temat koncepcji wolności w chrześcijaństwie, [w:] Wolność w epoce poszukiwań, red.
M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
2007, s. 262.

32 W opinii Malcolma Lamberta niektóre zjawiska powstające w zderzeniu stosunków
ekonomicznych, społecznych, politycznych, zbyt pochopnie są kwalifikowane przez
historyków herezji jako odstępstwa od wiary. Były to niekiedy uwarunkowane konkretne
sytuacje, anomalie ortodoksji. Realnie niebezpieczne dla katolicyzmu herezje pojawiły
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ją uwagę na stosunki Państwo-Kościół, inne szukają w historiozofii św.
Augustyna analogii z późniejszą dialektyka Hegla i jej spirytus movens –
duchem dziejów. Inspiracja manichejska jest jednak widoczna mimo zde-
cydowanego odcięcia się Aureliusza Augustyna od jądra tej doktryny.
Św. Augustyn, trzeba dodać, rozporządzał umysłem na tyle otwartym,
powiedzielibyśmy dzisiaj – mobilnym, aby często kwestionować to, co
wcześniej był skłonny akceptować, stąd wielość modyfikacji w jego dzie-
łach. Nomadyczny umysł doktora Kościoła domagał się sam od siebie
nieustającego rewidowania wszystkich niemal ustaleń. jeśli jednak final-
nie pozostał przy ortodoksji zadeklarowanej po konwersji, do której naj-
bardziej przyczyniła się jego matka św. Monika i  niekonwencjonalny
biskup Mediolanu św. Ambroży, to zawdzięcza to swojej ludzkiej
opatrzności i roztropności oraz danej od Boga wolności wyboru. Przyna-
leżność do Państwa Bożego jest wynikiem świadomego, bo wspartego
zdolnością poznania (rozumem) i wolną wolą, wyboru pomiędzy dobrem
a złem. Taki wybór jest możliwy również w warunkach państwa pojmo-
wanego jako organizacja społeczno-polityczna funkcjonująca na zasadach
wyznaczonych przez doktrynę liberalizmu albo konserwatyzmu. Nieza-
leżnie od fundamentów doktrynalnych ustrój polityczny oferujący zbyt
mały albo przesadnie duży zakres wolności stanie się w końcu „ustrojem
zwyrodniałym”, jak to określał Arystoteles. Może nie istotą, ale z pewno-
ścią jednym z czynników silnie antagonizujących doktryny liberalizmu i
konserwatyzmu jest spór o istotę i zakres wolności. Znajduje to przełoże-
nie na różnicę w statusie człowieka (jednostka czy osoba?) i stosunki poli-
tyczne w danym państwie poprzez dezinterpretację bądź scalanie wspól-
noty politycznej.

4. Wolność w państwie liberalnym
„Państwo liberalne” to pojęcie oznaczające związek organizacji

państwowej z doktryną liberalizmu. Liberalizm (łac. liberalis – dotyczący
wolności; liber– wolny) to określenie myśli społeczno-politycznej i reali-
zującego ją ruchu politycznego, który kształtował się od XVII stulecia w
tych państwach, w których przemiany ogólnocywilizacyjne doprowadzi-
ły do wyodrębnienia się mieszczaństwa i burżuazji, czyli w Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Stanach Zjednoczonych. Nie był to jeszcze liberalizm aż tak

się dopiero w XII wieku. Zob. M. Lambert, Herezje średniowieczne. Od reformy grego-
riańskiej po reformację, tłum. W. J. Popowski, Wydawnictwo MARABUT, Oficyna
Wydawnicza VOLUMEN, Gdańsk-Warszawa 2002, s. 13 i nast.
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wielonurtowy, jak współcześnie33, choć zarysowały się pewne podziały
rzutujące na proces historycznego rozwoju doktryny. Niezależnie od róż-
nic, wspólnym celem liberałów było „rozmontowanie” feudalnych sto-
sunków społecznych i sankcjonującego je prawa. Za pioniera myśli libe-
ralnej zgodnie uważa się Johna Locke’a, zaś za klasyków w jej wczesnych
stadiach takich myślicieli, jak: Benjamin Constant, Jeremy Bentham,
Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill34.

Liberalizm polityczny Johna Locke’a rozwinął w swej doktrynie
twórca do dzisiaj stosowanej w praktyce ustrojowej koncepcji „trójpo-
działu władz” Charles Louis Montesquieu (Monteskiusz). W życiu poli-
tycznym powinna być jego zdaniem realizowana zasada umiarkowania,
jako że wolność polityczna najwydatniej rozwija się w warunkach „rzą-
dów umiarkowanych” lepiej niż w innych reżimach politycznych. Monte-
skiusz dowodził że wolność „to prawo czynienia wszystkiego tego, na co
ustawy pozwalają. Twierdził, że poszanowanie prawa jest nie tylko gwa-
rancją wolności, lecz w równym stopniu bezpieczeństwa jednostki”35.
Człowiek w państwie prawa może mieć rękojmię wolności politycznej
pod warunkiem przestrzegania pochodzącego z umowy społecznej. W
tradycji kontraktualistycznej, którą  zapoczątkowali John Locke iJean Ja-
cques Rousseau, nie funkcjonuje instytucja podobna polskiemu liberum
veto, zatem ustawy werbalizujące jej rudymentarne treści nie mogą być
uchylone z woli jednostki. W takich okolicznościach jednostka czy nawet
jakaś większa grupa społeczna może odczuwać niedosyt wolności, a na-
wet kontestować obowiązujące prawo normatywne w formie np. obywa-

33 Dlatego dzisiaj częściej mówi się, jak zauważa Edward Olszewski, o liberalizmach,
i dodaje, że „liberał nie ma światopoglądu, nie ufa wszechogarniającym systemom filozo-
ficznym, świadomie wybiera eklektyzm”. E. Olszewski, Liberalizm, [w:] Mała encyklo-
pedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2001, s. 177.

34 Ibidem. Wymienieni uczeni działali głównie w XIX wieku, który uchodzi za „wiek
liberalizmu”. To wówczas, w dyskursie politycznym Europy i Stanów Zjednoczonych,
myśl liberalna ewoluowała w trzech kierunkach: liberalizmu klasycznego, liberalizmu
konserwatywnego i liberalizmu społecznego. Z. Rau, Liberalizm, [w:] Doktryny politycz-
ne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 15.

35 K. Dziubka, Liberalizm, [w:] Leksykon politologii wraz z aneksem: partie, parlament,
wybory, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo „atla 2” Wrocław 1996, s. 189
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telskiego nieposłuszeństwa, domagając się przy tym często demokratyza-
cji prawa36.

Z powyższego wynika, że liberalizm niekoniecznie oznacza demo-
krację. Tak więc teza o nieistnieniu tożsamości miedzy liberalizmem a
demokracją, którą sformułował Friedrich August von Hayek, wydaje się
być ze wszechmiar słuszna. Raymond Aron odnosząc się do tej myśli
stwierdza, że liberalizm jest koncepcją dotyczącą celów i ograniczeń wła-
dzy, demokracja zaś jest koncepcją związaną ze sposobem wyłaniania
tych, którzy władzę sprawują. Logika liberalizmu prowadzi do demokra-
cji za pośrednictwem zasady równości wobec prawa37. Ale demokracja,
aby być rzeczywistą, wymaga poszanowania wolności osobistych, wol-
ności wyrażania swoich poglądów i dyskusji, wolności stowarzyszania
się i wolności zgromadzeń. Wybory nic nie znaczą, jeśli nie zawierają
możliwości wyboru. […] Demokrację uznaje się za stabilną, kiedy jej
prawomocność akceptuje masa ludności i kiedy jest wystarczająco sku-
teczna. Owa skuteczność wymaga z kolei, by ze współzawodnictwa partii
wyłoniła się względnie stabilna większość, wspólna wola ucieleśniona
przez ludzi38..

Człowiek w państwie demokratycznym jest zabezpieczony w
swych podstawowych prawach. Dzięki odpowiadającemu zasadom
sprawiedliwości systemów prawa może czuć się bezpieczny. Bezpieczeń-
stwo najczęściej jest kojarzone ze stanem braku zagrożenia dla zdrowia,
życia, majętności i wolności w różnych jej wymiarach. Niestety najbar-
dziej zagrożona jest – w warunkach postępującej sekularyzacji wolność
duchowa. Patrząc na ten problem z chrześcijańskiej perspektywy antro-
pologiczno-aksjologicznej, można śmiało powiedzieć, że wolność ducho-
wa najbardziej zależy od tego, kto z niej rezygnuje powodowany moty-
wacją hedonistyczną bądź podobną albo indyferentyzmem religijnym
prowadzącym do dehmunaizacji człowieka, czyli godzącego w samą jego
istotę. Żadna bowiem wolność polityczna czy wolność oferowana przez
tzw. rynek, gdzie można ponoć w pełni swobodnie korzystać z wolności

36 R. Aron, Esej o wolnościach, tłum. M. Kowalska, Fundacja ALETHEIA, Warsza-
wa 1997, s. 132. Autor stawia pytanie: „Czy wolność polityczna zdefiniowana w taki
sposób jest dziś zwycięska czy zagrożona”. Ibidem.

37 Zasada równości wobec prawa dotyczy prymarnie prawa do sądu, które wywodzi
się z prawa rzymskiego i było związane miedzy innymi z kształtowaniem się zasad i form
postępowania cywilnego, procesu kognicyjnego i sądownictwa polubownego. K. Grajew-
ski, Prawo do sądu, [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, red.
A. Szmyt, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2010, s. 386.

38 R. Aron, Esej…, s. 132.
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ekonomicznej, nie zastąpi wolności duchowej. Tak więc wolność ta zależy
też od państwa i wytwarzanego przez nie klimatu aksjologicznego.

Być może jest nieco racji w twierdzeniu, że „pojęcie wolności samo
w sobie jest wewnętrznie sprzeczne, jest myślą nie do pomyślenia. Być
wolnym to znaczy pozbawionym więzów, a być pozbawionym więzów…
to nie istnieć. Bo istnienie można definiować jako uwikłanie”39. W hory-
zoncie myślowym wyznaczonym przez chrześcijańską koncepcję wolno-
ści integralnie związanej ze zdolnością do komunikowania się z trans-
cendencją, nie będziemy mówić o uwikłaniu, a jeśli już, to weźmiemy
pod uwagę perspektywę przełamania wszystkiego tego, co czyni nas
niewolnymi, pozostającymi na łasce państwa. W człowieku wiary, jak
dowodził Gabriel Marcel, są wielkie zasoby nadziei, które człowiek może
wykorzystać dzięki opatrzności, o której mówi św. Tomasz z Akwinu, że
jest atrybutem człowieka. Pojęcie opatrzności człowieczej koresponduje z
tajemnicą Opatrzności Bożej, jest jej siłą rzeczy niedoskonałą repliką. Sko-
ro jednak pozostaje w kręgu Bożej prowidencji, to nawet tę relatywną
niedoskonałość można przetworzyć w energię kształtującą wolność także
w warunkach niesprzyjającego owej wolności państwa.

Mówiąc o relacji człowieka (jednostki, obywatela) z państwem i je-
go znaczeniu w tym państwie, określanym zakresem przysługujących mu
wolności, należy podkreślić istnienie powiązań pomiędzy państwem
etycznym (może nim być np. demokratyczne państwo prawne40) a etyką
obywatela przejawiającą się w lojalności wobec państwa i jego praw. To,
że lojalność reprezentuje się poprzez spełnianie obowiązków, nie oznacza
osłabienia pozycji człowieka w państwie, nie oznacza też nieistnienia w
państwie przestrzeni wolności. Immanuel Kant dowodził, że wyróżni-
kiem pola rozumu praktycznego jest wolność wynikająca z poczucia

39 P. Skudrzyk, Wolność – wartość nie najwyższa, [w:] Wolność w epoce poszukiwań,
red. M. Szulakiewicz, Z. Korpus, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, To-
ruń 2007, s. 69. Autor powołując się na Hegla dodaje, że wolność to zrozumienie ko-
nieczności, to nieprzymuszone chcenie samemu tego, co mamy moralny przymus mieć.
Ibidem, s. 69-70.

40 Państwo prawne uważane za doktrynalne zaprzeczenia państwa policyjnego (np.
monarchii absolutnej). Teoretycy państwa i prawa postulowali, aby władza interwenio-
wała – także w sferę wolności –w ramach obowiązującego prawa stanowionego. Dopiero
w pierwszej połowie XX wieku pojawił się w doktrynie wymóg wykazania się podstawą
prawną (związany z zasadą legalizmu). Odtąd tworzenie prawa miało przebiegać w spo-
sób odpowiadający ładowi konstytucyjnemu danego państwa. H. Izdebski, Fundamenty
współczesnych państw, Wydawnictwo Prawnicze „Lexis Nexis”, Warszawa 2007, s. 93.
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obowiązku, sprowadzającego się ostatecznie do wrodzonego człowieko-
wi zmysłu moralnego”41.

Z kolei inny wybitny umysł idealizmu niemieckiego, Friedrich Geo-
rg Wilhelm Hegel, z wolnością utożsamia ideę woli. Wola podlega pra-
wom rozwoju dialektycznego, toteż przechodzi przez:

−fazę prawa abstrakcyjnego, które wytwarza własność i to
wszystko, co z nią związane,

−fazę moralności, gdzie wola zwraca się ku samej sobie i odkrywa
wolność,

−fazę obyczajowości, gdzie wola staje się zbiorowością rozwijającą
się w kolejne formy społeczne, jak: rodzina, gmina i państwo42.

Według Hegla cała rzeczywistość stanowi przejaw ducha absolut-
nego, którego przejawem najwyższym jest państwo. Państwo to najwyż-
szy szczebel ustroju społecznego. Jednostka ludzka oraz społeczeństwo
są powiązane z sobą tezą i antytezą, co oznacza, że wzajemnie się negują.
Uzgodnieniem w tej syntezie jest państwo, zaś przyjęcie przez Hegla „za-
sady sprzeczności między jednostką i społeczeństwem i uznanie w pań-
stwie czynnika jednoczącego doprowadziło do wniosku, iż to państwo
stanowi realizację jednostki i społeczeństwa”43.

Ale jak w państwie, które jednoczy ludzi, realizować można to, co
osobne, indywidualne, niemające głębszych powiązań z kolektywizmem?
Tak rozumianą wolność Hegel objaśnia: „Dla podmiotu, który w tym, co
stanowi istnienie jego wolności, występuje z istoty jako coś szczegółowego,
właśnie ze względu na to istnienie jego wolności istotnym celem i przeto

41 J. R. Błachnio, Historia filozofii państwa i prawa, Wydawnictwo Akademii Bydgo-
skiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 113. Franciszek Ryszka zauważa, że
„pojęcia wiążą się w nauce Kanta ściśle z jego nauką o moralności”. F. Ryszka, Doktryny
doby porewolucyjnej: od Kongresu Wiedeńskiego do Wiosny Ludów, [w:] J. Baszkiewicz,
F. Ryszka, Historia doktryn politycznych i prawnych, Państwowe Wydawnictwo Nauko-
we, Warszawa 1984, s. 212. Zdolność rozumu praktycznego do wytwarzania zasad po-
stępowania to według Kanta przejaw autonomii woli, która w jego pojęciu przesądza o
godności człowieka. R. S. Downie, Kontrolowana etyka, [w:] Encyklopedia filozofii, t. 1,
red. T. Honderich, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 424.

42 J. R. Błachnio, Historia filozofii…, s. 116.
43 Ibidem, s. 116-117. Hegel w Filozofii dziejów pisał: „Państwo jest abstrakcją i real-

ność – w sobie ogólną tylko – posiada w obywatelach, ale jest rzeczywiste […]”. Cyt za:
ibidem, s. 117. Hegel uważał, że chrześcijaństwo przynosiło świadomość i wolność
wszystkim ludziom. A. Sikora, Hegel, czyli odyseja świadomości, [w:] A. Sikora, Spo-
tkania z filozofią, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1983, s. 324.
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obowiązkiem powinien być jego własny interes i pomyślność”44. W filozofii
Hegla ten postulat nie jest niemotywowanym aksjologicznie manifestem
egoizmu czy egocentryzmu albo paradygmatu, który już po śmierci nie-
mieckiego idealisty miał rozwinąć w dosyć wpływowy kierunek myśli
„kwalifikowanej” amerykański filozof William James. Kwestia ta jest
bardziej złożona; aby ją pojąć należy odwołać się do przekonania Hegla,
że jakakolwiek rzeczywistość ideacyjna, tj. odwołująca się do idei, nie
może faktycznie istnieć poza świadomością.

Świadomość podlega prawom dialektyki rozwoju i może być mo-
dyfikowana dzięki mocy poznania nazywanej przez Kanta rozumem
praktycznym. Rozumność i opatrzność nie prowadzą zatem do negacji
wolności, ale nakazują racjonalne z niej korzystanie, w ramach państwa
czy poza jego reżimem. Historia dostarcza wielu przykładów na to, że
totalna realizacja wolności przynosi zniewolenie, gdyż skłania do burze-
nia istniejącego porządku w imię nowych idei czy bliżej nieokreślonej
przyszłości. Wystarczy wspomnieć tylko rewolucję francuską45 czy so-
wiecką. W tradycji chrześcijańskiej wolność jest, czego Hegel nie do-
strzegł, łączona z Prawdą. Prawdą jest to, co wynika z polecenia Bożego,
ale nie z rozkazu. Jeżeli człowiek zrozumie polecenie Boże, co Adamowi i
Ewie nie było dane, to owo w dużej mierze dobrowolnie podporządko-
wanie się intencji Stwórcy będzie „pierwszym wspólnym aktem Bożej
aktywności i ludzkiej wolności zdolnej opowiadać się za tym, co praw-
dziwe”46. Heglowskiego „ducha dziejów” nie można traktować jako hi-
postazy chrześcijańskiego Boga. Nie wchodzi on bowiem w relację dialo-
giczną z człowiekiem. Jego sprawczość ogranicza się do formowania

44 G. W. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, tłum. F. Nowicki, Państwowe Wy-
dawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 507. Warto zauważyć, że Hegel przydaje zbyt dużą
rangę wartościom związanym z ludzkim ego. Podobnie zresztą absolutyzuje z punktu widze-
nia swej indywidualistycznej metafizyki, widzą „we własnej doktrynie […] ostatni, najwyższy
szczebel rozwoju myśli ludzkiej”. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku
i współczesna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 19.

45 Rewolucja francuska miała u swych ideologicznych podstaw dogmatykę manife-
stowaną w deklaracji: „wolność – równość – braterstwo”, jednak w praktyce okazało się,
że cała triada znalazła swoje zaprzeczenie z braku racjonalności, tak przecież hołubionej
w dobie oświecenia. Włoski badacz Luigi Mezzadri zwraca uwagę, że inspiratorzy rewo-
lucji odwoływali się początkowo do chrześcijańskiego sacrum. Szybko jednak – może z
braku racjonalności – stali się twórcami „najbardziej antychrześcijańskiego i opartego na
prześladowaniu reżimu w historii”. L. Mezzadri, Rewolucja francuska a Kościół, tłum. E.
Łukaszyk, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 7.

46 M. Grabowski, Historia upadku. Ku antropologii adekwatnej, Wydawnictwo
WAM, Kraków 2011, s. 192.
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świadomości w ciągu historycznym, a ludzką – znów odwołam się do
koncepcji św. Tomasza z Akwinu – autodeterminację zastępuje w hegli-
zmie racjonalizacja. Konsekwencją takiego ujęcia będzie twierdzenie He-
gla, że „tylko tam jest historia, gdzie jest wolność i negowanie bytów”47.
Hegel ma, jak sądzę, na myśli wolność myślenia, a umysł wolny w jego
wizji to taki, który niejako „programowo” wszystkiemu zaprzecza w dą-
żeniu do „testowania”, weryfikowania, niezależnie od wyrazistości prze-
słanek, które by takie operacje uzasadniały. Hegel jest jednak przekona-
ny, że racjonalizacja może przejawiać przede wszystkim w negacji, że jest
warunkiem pierwszym rozwoju wszechrzeczy, a może nawet linearności
biegu dziejów48, jako że cały szeroko rozumiany rozwój zależy od aktyw-
ności „ducha dziejów”, który wolność jednostki sprowadza do wyborów
rozumu. Może dziwić, że Hegel w swej deklaratywnej metafizyce zdaje
się podążać Parmenidesową „drogą mniemań”, bo przecież nie jest to
„droga prawdy”49, skoro cała jego dialektyka powstała w oderwaniu od
głębszego namysłu nad ontologią prawdy. Niemniej jednak racjonalizację
procesu dziejowego należy uznać za propozycję filozoficzną o dużejran-
dze dla późniejszej (postheglowskiej) refleksji nad znaczeniem historii dla
świadomości kolektywnej i samoświadomości jednostek. Niemiecki filo-
zof Herbert Schnädelbach podkreśla, że system Hegla to jedna wielka
spekulacja, dzieło niedyskursywnego intelektu (intelectusarchetypus), za-
tem na swój sposób „ortodoksyjne”, a już  z pewnością hermetyczne. To
rodzaj filozofii absolutnej, zdolnej, by „językowo eksplikować siebie tylko

47 T. Buksiński, Postmodernistyczna historia, czyli koniec rozumu i wolności, [w:]
Wolność a racjonalność, red. T. Buksiński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1993, s. 39.

48 Zgoła inne stanowisko zajmuje Henri Bergson jako autor idei „nieciągłego postę-
pu”. Według Bergsona, „filozofia historii […] operującą kategoriami historyczności czy
historyzmu, próbująca dociec logicznych mechanizmów zawiadujących dziejami i roz-
wojem społecznym, zakładała zazwyczaj pewną – choć mniej lub bardziej konsekwentną
– linearność procesów wytwarzania nowych jakości jednostkowych i kulturowych oraz
nowych przestrzeni społecznych. Bergsonowska kategoria >nieciągłość< to antyteza
>linearności<, propozycja filozoficzna, z jaką nikt wcześniej nie wystąpił”. W. Setlak,
Idea nieciągłego postępu w filozofii historii Henri Bergsona. Konfrontacje i recepcja,
[w:] Historia•Interpretacja•Reprezentacja, t. 3, red. L. Mokrzecki, M. Brodnickie, J.
Taraszkiewicz, Wydawnictwo AthenaeGedanenses, Gdańsk 2015, s. 147.

49 Por. S. T. Kołodziejczyk, Nieobecność jako kategoria metafizyczna i epistemolo-
giczna, [w:] Metafizyka obecności, red. A. Bobko, M. Kozak, Wydawnictwo Naukowe
Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2006, s. 37. Autor dodaje, że fundamentem
„drogi mniemań” jest różnica pojmowana jako przeciwieństwo tożsamości. Ta „różnica
obejmuje zarówno strukturę bytu (byt samoróżnicujacy się), jak i relację miedzy bytem i
myśleniem, a wreszcie bytem i prawdą”. Ibidem.
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w każdym punkcie skończonego, ale w sumie niekończącego się, bo osta-
tecznie cyrkulacyjnego dyskursu. Ponieważ skończony, dyskursywny
intelekt musi dokonywać spekulacji, dialektyka typu Heglowskiego jest
możliwa wyłącznie jako dyskurs”50. W kontekście poglądów Schnädel-
bacha można postawić tezę, że idealizm Hegla jest konstruktem zanadto
abstrakcyjnym. Tak uważali ci myśliciele z jego kręgu, a mam na myśli
przede wszystkim MaxaStirnera, którzy odcięli się od mistrza, najrychlej
dlatego, że w pejzażu filozoficznym epoki zaczęły powracać zwiastuny
pozytywizmu z jego skrajnym jak na owe czasy rozumieniem racjonaliza-
cji dziejów, a w tym aspekcie fenomenu wolności.

O tym, jak Hegel ujmował związek wolności z racjonalizacją, pisze
Tadeusz Buksiński:

Rozwój świadomości wolności ściśle związany jest z procesem ra-
cjonalizacji dziejów. Twórcy i obserwatorzy dziejów dostrzegali w nich
jedynie chaos, wielość, zmienność. Takimi jawią się one na powierzchni.
Ale spoglądające okiem rozumu, poza chaosem można dostrzec porządek
idei. Namiętność, cierpienia, nieszczęścia, praca i walka – w tym walki
miedzy panem a sługą – służą do osiągnięcia celu ogólnego („chytrość
rozumu”), którym jest totalna racjonalizacja, czyli uczynienie czynów
przejrzystymi dla wszystkich. Z biegiem dziejów coraz więcej czynów i
struktur społecznych jest zgodnych z planem rozumu historycznego –
również subiektywnie, intencjonalnie. Wolność namiętności zastępowana
jest przez wolność rozumnego wyboru środków do celów oraz wyboru
samych celów – jako możliwych do realizacji i słusznych w danej sytuacji.
Racjonalność działań jednostkowych zaczyna się pokrywać z rozumno-
ścią rozwoju historycznego51.

Idąc tropem wyznaczonym przez koncepcję racjonalności Hegla
można stwierdzić, że problem racjonalności ma pewne luki. Przykłado-
wo, cele możliwe do realizacji, a prócz tego słuszne w konkretnej sytuacji,
np. poddanego (sługi) czy obywatela w państwie nie zawsze są możliwe
do spełnienia, ani też słuszne. Podobnie można postrzegać cele państwa.
Rzecz w tym, że każde działanie celowe jest weryfikowane przez pry-
zmat wolności. Moim zdaniem, można kategorię wolności łączyć z kate-
gorią powinności i wtedy powstaje wzorzec obywatela praworządnego, o
orientacji legislatywnej, więcej niekiedy, bo etatystycznej. Mówiąc meta-
forycznie, jest to sługa (obywatel) skłonny do ofiary z pewnych należ-

50 H. Schnädelbach, Rozum i historia, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2001, s. 119-120.

51 T. Buksiński, Postmodernistyczna historia…, s. 39.
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nych mu, bo wynikających z prawa naturalnego wolności. Innego rodzaju
sługą (poddanym, obywatelem) będzie ten, kto kwestionuje sens takiej
postawy, a zdarza się całkowita jej negacja wiążąca się z nastawieniem
ultra krytycznym wobec instytucji państwa, właściwym chociażby anar-
chistom (Bakunin, Kropotkin, w pewnym sensie też Hercen etc.) czy nihi-
listom. Otwarty nihilizm wobec państwa manifestował „dezerter” z obo-
zu Hegla, skrajny indywidualista zakładający, że jedynym bytem rze-
czywistym jest wymyślony przez niego Jedyny. Nazywał się Max Stirner.

5. Przypadek Maxa Stirnera
Max Stirner to pseudonim Kaspara Schmidta (1806-1856), niemiec-

kiego filozofa, słuchacza wykładów Hegla, później związanego z  młodo-
heglistami. W swojej głównej pracy zatytułowanej Jedyny i jego własność
Stirner przeprowadza ostrą krytykę zarówno „nowego radykalizmu”
Bauera, Marksa i Feuerbacha, jak i „starej ortodoksji”52. Filozofia Stirnera
została ukształtowana w konfrontacji z poglądami Hegla. Szczególnie
ostrej krytyce poddał Stirner „Heglowską” koncepcję państwa jako po-
średnika między zantagonizowanymi uczestnikami życia społecznego.
Zdaniem Stirner, państwo nie tylko nie likwiduje sprzeczności między
jednostkami, ale przyczynia się do wzrostu napięcia”53. Badając dzieło
niemieckiego filozofa można zauważyć jego silny opór wobec tradycji
kontraktualistycznej; jest bowiem państwo – rezultat le contractsocial
(umowy społecznej), jak chcieli Locke czy Rousseau – niczym więcej, jak
tylko „idolami, czyli funkcjonują ideą, której celem głównym jest podpo-
rządkowanie sobie tych, którzy ją stworzyli. Tymczasem człowiek w pro-
jekcji Stirnera chce się radować wolnością nieograniczoną przez państwo
i prawo, ani też przez innych, czyli idoli, które to określenie odnosi się do
wszelkich urządzeń społecznych. Koncepcja wolności Stirnera wyraża
indywidualizm w skrajnej postaci.

„Ja” to niezbywalny atrybut Jedynego, stanowi jego esencję, jest
centrum, jadrem jego świata, więcej nawet – całego świata. Świat to jego

52 Inwod, Stirner Max, [w:] Encyklopedia filozofii, t. 2, red. T. Honderich, tłum. J. Łoziń-
ski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 882. Lektura dzieła Stirnera nie jest łatwa,
albowiem „Jedyny i jego własność widziany jako tekst, nieprzesłonięty z góry narzuconymi
lekturami, jest pismem wyjątkowo złożonym i wewnętrznie splatanym”. P. Tacik,Sein: dwu-
znaczność bycia własnym a widmo judaizmu, [w:] Max Stirner. Wokół indywiduum, red. K.
Feć, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 137.

53 L. Kusak, MaxaStirnera koncepcja jednostki i społeczeństwa, [w:] M. Stirner, Je-
dyny i jego własność, tłum. J. i A. Gajlewiczowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2012, s. 7-8.
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własność (Eigentum), którą on, właściciel (Eigner)  rozporządza nią wedle
swych pragnień i woli. Własnością Jedynego jest to wszystko, co zdoła
zagarnąć dzięki swojej sile (Macht), (prze)mocy bądź władzy (Gewalt),
możności czy kompetencji (Vermögen). Nie obowiązują Jedynego żadne
prawa (Rechte), albowiem w świecie, w którym panuje siła, silniejszy
zawsze znajdzie usprawiedliwienie (Rechtfertigung) dla swego działania.
Ergo, Jedyny ma zawsze rację i prawo, które sam tworzy po to, by robić
to, na co ma ochotę54. Jest to „prawo Jedynego” i nie ma nic wspólnego z
żadnym stanowionym porządkiem prawnym czy etycznym. Aksjolo-
giczny prymitywizm Jedynego czyni go wolnym od wątpliwości, a tym
bardziej wyrzutów sumienia. Jako potencjalny sługa (poddany, obywatel)
nie mógłby egzystować skutecznie w żadnym państwie, niezależnie od
jego systemu politycznego i formy politycznej.

Stirnerowski Jedyny ma zawsze rację, albowiem dla Stirnera racja
Jedynego i racja wynikająca z prawa to synonimy, jako że to on sam jest
źródłem prawa, którego wszak nie musi przestrzegać. Znać tu wyraźnie
cechy myślenia woluntarystycznego, dzięki czemu można Stirnerowi
przypisywać nomadyzm intelektualny wynikający z impulsywnego ego-
centryzmu, niepotrzebującego „busoli” jakichkolwiek norm, w tym rzecz
jasna norm prawnych narzuconych przez społeczeństwo, a tym bardziej
„społeczeństwo obywatelskie”. Taka formuła jest dla niego czymś nie-
konkretnym, abstrakcyjnym, niepotwierdzalnym ani w drodze analizy
historycznej dziejów państw funkcjonujących wskutek umowy społecz-
nej, ani poprzez obserwację destrukcji urządzeń ustrojowych w epoce, w
której przyszło żyć Stirnerowi. Nomadyzm myślowy autora, można rzec:
stworzyciela Jedynego, wydaje się stanowić nurt bardzo osobny, ale jed-
nocześnie wpisuje się we wszystkie te trendy filozofii społecznej, które
znamionują krach ostatniego systemu filozofii idealistycznej, czyli szero-
ko rozumianego heglizmu. Warto jednak zauważyć, że oponentów He-

54 J. i A. Gajlewiczowie, Od tłumaczy, [w:] Max Stirner, Jedyny i jego własność, tłum. J. i
A. Gajlewiczowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. XXXVIII-XXIX. W
kontekście woluntaryzmu Stirnera można rozważać jego przeświadczenia jako podświadomy
pęd do nawiązania więzi z innymi ludźmi. Maria Szyszkowska pisze: „Pobudką ludzkiego
działania, nie zawsze uświadomioną, jest dążenie do przezwyciężenia osamotnienia. Pozosta-
jąc w izolacji, człowiek odczuwa własną słabość oraz bezsensowność i bezwartościowość
własnego istnienia”. M. Szyszkowska, U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii czło-
wieka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1972, s. 19.
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gla, a co za tym idzie – krytyków „wschodzącego”marksizmu, charakte-
ryzowało różne pojmowanie wolności55.

Max Stirner należał, obok może Johanna Gottlieba Fichtego, do tych
myślicieli, którzy najwyraźniej łączyli wolność ze spontanicznością, czy
swobodną autoekspresją. Negował determinizm, przede wszystkim
sprzeciwiał się „jakimkolwiek ontologicznym ograniczeniom dla ludzkiej
działalności”56. Teza ta nie stanowi w pełni istoty Stirnerowskiego kon-
ceptu wolności. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, jako że
„Stirner w gruncie rzeczy nie wierzy w wolność, jest ona dla niego mira-
żem, fantomem, abstrakcją, ideą, co samo już wystarczy, by z niej szydzić
i ją deprecjonować”57.

Należy też podkreślić, że Stirner przekroczył w swym myśleniu
granice anarchizmu, docierając na pozycje właściwe nihilizmowi. Był to
stan świadomości nieznajdujący umocowania ani w wymiarze racjonal-
nym, ani transcendentalnym (zresztą w stosunku do religii był wyjątko-
wo napastliwy). O takim pojmowaniu wolności nie można mówić języ-
kiem Hegla, że koncentruje się w niej „historyczność samego Absolutu”58.
Stirner zdecydowanie odrzucał determinizm historyczny, zatem koncep-
cja wolności odwołująca się do ewolucji i doktryny liberalizmu nie miała
doń przystępu, nie przypisywał jej też żadnego znaczenia w hipotetycz-
nej przyszłości, w którą zresztą nie wierzył59.

Jestem przekonany, że Stirnerowska apologia wolności „była nie tyle
pochwałą árebours skądinąd atrakcyjnej fikcji, ile próbą ocalenia chociażby
tej jednej idei, mogącej Jedynego uchronić od permanentnej autonegacji.
Według mnie Stirnerowską koncepcję wolności można badać instrumentami
psychoanalizy z wykorzystaniem wiedzy na temat mechanizmów obron-

55 W. Setlak, Max Stirner jako nomada intelektualny, [w:] Max Stirner wokół indywi-
duum, red. K. Feć, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 79.

56 R. Legutko, Wolność, [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wydawnictwo
WAM, Kraków 2004, s. 1187.

57 W. Setlak, Max Stirner…, s. 82-83.
58 M. Siemek, Wolność, rozum, intersubiektywność, Oficyna Naukowa, Warszawa

2002, s. 239.
59 Stirner w swej nihilistycznej obsesji przypomina skrajnie indywidualistyczną kon-

cepcję Friedricha Nietzschego. Autor Tako rzecze Zaratustra i wielu innych wpływo-
wych, ale i, rzec można, „toksycznych”, zwłaszcza dla młodych umysłów dzieł, jest uwa-
żany za nihilistę, ponieważ „kwestionuje wartość takich ideałów, jak prawda i moralność,
atoli czyni on tak, gdyż te przesłaniają inne, bardziej istotne wartości”. R. C. Solomon,
Nihilizm, [w:] Encyklopedia filozofii, t. 2, red. T. Honderich, tłum. J. Łoziński, Wydaw-
nictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 638.
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nych i odwołując się do pojęć psychologii introspekcyjnej”60. Z kolei Karoli-
na Feć stwierdza: „[…] filozofię Stirnera pragnę zaproponować jako szcze-
pionkę przeciwko wszelkim systemom myśli, zmartwychwstającym meta-
narracjom oraz ideologiom, które kryją w sobie zalążki fanatyzmu”61. Maciej
Chmieliński, autor pionierskiej analizy dzieła Stirnera, pisze: „Stirnerowska
wizja jednostki jest moim zdaniem niezwykle aktualna w świecie zdomino-
wanym przez konsumpcyjną kulturę popularną. […] Stirnerowski, subiek-
tywistycznie pojmowany egoizm jest w nim zasadą powszechną. Roman-
tyczny indywidualizm >sprzągł się< dziś trwale z utylitarnym, ekonomicz-
nym podejściem, skutkując konsumpcjonistyczną wizją ludzkiej kondycji, w
której wszystko traktuje się jak potencjalny towar”62. Zdanie przeciwne zgła-
sza ks. Andrzej Kobyliński, który podkreśla rozległość nihilistycznego hory-
zontu autora Jedynego – w jego przypadku „można mówić o nihilizmie reli-
gijnym, duchowym, racjonalnym, intelektualnym”63, a poza tym „wydaje się
– pisze autor – że diagnoza rzeczywistości w wydaniu Stirnera jest dzisiaj
mało aktualna z powodu swej radykalnej ostrości i konsekwencji anarchi-
stycznych”64. Niemniej jednak zasługuje na uwagę jako przykład myślowej
aberracji pozorne samoubóstwienie Stirnera, jak i to, że próbował on z pasją
godną lepszej sprawy wierzyć w to, w co nie mógł uwierzyć. Dodam, że
wykreowany przezeń Jedyny ze swoją opacznie pojmowaną wolnością nie
mógłby być praworządnym obywatelem jakiegokolwiek państwa.

6. Rekapitulacja
Z krótkiej siłą rzeczy i dosyć arbitralnej retrospektywy wynika, że

kategoria wolności pozostawała przede wszystkim w służbie doktryny
liberalizmu, łączącej woluntarystyczne koncepcje wolności z historycz-
nymrozwojem systemów prawa. Wolnośćjest też obecna w doktrynie
konserwatyzmu, z tym, że w tym przypadku pojęcie wolności  rozważa
się najczęściej z punktu widzenia katolickiej koncepcji człowieka – osoby,
poczynając od myśli św. Augustyna, poprzez chrześcijański projekt an-
tropologiczny św. Tomasza z Akwinu do personalizmu i większości kie-

60 W. Setlak, Max Stirner…, s. 83.
61 K. Feć, Czytanie Stirnera, [w:] Max Stirner wokół indywiduum, red. K. Feć, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 46.
62 M. Chmieliński, Max Stirner między utylitaryzmem a romantyzmem, [w:] Max Stir-

ner wokół indywiduum, red. K. Feć, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2018, s. 67.

63 A. Kobyliński, Metamorfozy nihilizmu: od MaxaStirnera do Gianniego Vattima,
[w:] Max Stirner wokół indywiduum, red. K. Feć, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2018, s. 274.

64 Ibidem.
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runków wielonurtowego neotomizmu. Wszelkie obecne w tej wypowie-
dzi uwagi konfrontujące liberalne ujęcia wolności z jej interpretacjami o
proweniencji chrześcijańskiej zdecydowały o zaniechaniu przez mnie
prezentacji funkcjonowania tej kategorii w osobnym rozdziale. Artykuł
stanowi zbiór przyczynków, z których każdy może stanowić bodziec do
głębszej analizy w odrębnej analizie.

Streszczenie:
Wolność może być rozumiana jako zbiór różnych kompetencji po-

zwalających na osiąganie moralnie pozytywnych celów. Takie podejście
do kategorii wolności ma źródło w starogreckim rozróżnieniu ludzi wol-
nych (eleutheroi) od niewolnych, nawiązuje też do antropologii Arystote-
lesa, wedle której człowiek jako byt polityczny (inaczej: „zwierzę poli-
tyczne”) może realizować swoje człowieczeństwo jedynie w życiu zbio-
rowym. Człowiek wolny ma większy wpływ na sferę publiczną niż lu-
dzie bez tego przymiotu, jako że jego sprawności mogą skutecznie kształ-
tować pozytywne relacje w państwie i społeczeństwie. Jest to tzw. wol-
ność pozytywna pozwalająca na realizację tego, co w skali globalnej może
determinować jakość funkcjonowania całego świata, czy wszystkich
państw konstytuujących porządek globalny. Dobrą wykładnią ewolucji
tej postaci wolności jest historiozofia Georga Wilhelma Friedricha Hegla,
której zwieńczeniem jest teza o osiągnięciu na tyle dojrzałej świadomości,
by pozwalała ona na realizację doniosłych celów wskutek aktywności
instytucji państwa. Rozwój ewolucji wolności pozytywnej można prze-
śledzić poddając analitycznemu namysłowi koncepcje wolności obecne
bądź wywiedzione z dzieł Monteskiusza, Edmunda Burke’a, Alexisa de
Tocqueville’a, Carla Schmitta, José Ortegi y Gasseta i innych wybitnych
przedstawicieli filozofii politycznej. Interesujący rezultat badawczy daje
konfrontacja kategorii wolności pozytywnej z koncepcjami kształtującymi
tak zwaną teologię polityczną.

Summary:
Freedom and the state and freedom in the state
Freedom may be understood as a collection of various competences al-

lowing for achievement of morally positive goals. This approach to the cate-
gory of freedom stems from ancient Greek distinction between free people
(eleutheroi) and non-free people. It also refers to Aristotle's anthropology
according to which man as a political being (in other words „a political ani-
mal”) may pursue their humanity only in a collective life. A free man has
more influence on the public sphere than people deprived of this quality as
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his skills may effectively shape positive relations in the state and society. It is
the so called positive freedom allowing for accomplishment of such goals
which on a global scale may determine the functioning of the whole world
i.e. all the countries constituting the global order. A good interpretation of
evolution of this form of freedom is George Wilhelm Friedrich Hegel's histo-
riosophy, whose culmination is the thesis on achieving such mature aware-
ness that it allows one to execute lofty goals through the activity of state in-
stitutions. The evolution of positive freedom may be tracked via an analysis
of the concepts of freedom present in or derived from the works of the fol-
lowing renowned representatives of political philosophy: Montesquieu, Ed-
mund Burke, Alexis de Tocqueville, Carl Schmitt, José Ortega y Gasset and
many others. Interesting findings may be obtained by confronting the cate-
gory of positive freedom with the concepts making up the so called political
theology.
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Joanna Dulewicz

Kategoria wolności w utworach autobiograficznych

Wstęp
Kategoria wolności ma niewątpliwie charakter interdyscyplinarny.

Obecna jest w naukach humanistycznych, w socjologii, psychologii, pe-
dagogice, sztuce, filozofii, teologii, a nawet – niekiedy – w naukach przy-
rodniczych. Jakkolwiek intuicyjne pojmowana, „wolność” należy do po-
jęć niezwykle wieloznacznych, a poszczególne koncepcje wolności wska-
zują na jej różne aspekty i typy.

Celem niniejszej pracy jest refleksja nad ów – jakże złożoną – kate-
gorią wolności: sposobem jej postrzegania oraz przedstawiania w utwo-
rach autobiograficznych. Zacznijmy jednak od kilku kwestii teoretycz-
nych. Kategoria wolności pojawia się we wszystkich nurtach filozoficz-
nych, zaś poszczególne koncepcje wskazują na różne aspekty tejże. Biorąc
to pod uwagę, jak również fakt znaczeniowego bogactwa pojęcia wolno-
ści pojawia się konieczność wyodrębnienia różnych form tej wartości1.

Francuski filozof Paul Foulquiérozgraniczył wolność decyzji (inaczej
wolność wewnętrzną) od wolności działania (inaczej wolności zewnętrznej).
Pierwsza z wymienionych rozumiana jest dwojako, to jest jako wolność woli
wykluczająca determinizm oraz jako wolność będąca w opozycji do deter-
minizmu, ale „uwzględniająca w procesie autodeterminacji motywację
związaną ze światem zewnętrznym”2. W obrębie wolności działania, Foul-
quié wyróżnił wolność fizyczną, psychologiczną, moralną, obywatelską,
polityczną, wolność sumienia i religii oraz myśli i prasy3.

Zarysowany powyżej podział został wzięty pod uwagę w niniejszej
pracy. Przemawia za nim rozbudowana klasyfikacja form pojmowania
wolności (czym koncepcja Foulquié’a odróżnia się od myśli wielu innych
badaczy i filozofów) zarówno w obszarze wewnętrznym, jak i zewnętrz-
nym, która to wydaje się być adekwatna dla analizy tekstów autobiogra-

1 S. Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka: indywidualny i społeczny
wymiar wolności, Sandomierz 2000, s. 10.

2 Tamże, s. 11.
3 Tamże, s. 10.
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ficznych4. W tychże zaś, dziennikach, pamiętnikach, autobiografiach,
opowiadaniach i powieściach autobiograficznych, odsłania się świat we-
wnętrzny autora/narratora oraz widziana jego oczyma rzeczywistość
zewnętrzna. Dzięki zawarciu tak zwanego „paktu autobiograficznego”5

pomiędzy autorem utworu a czytelnikiem, ten pierwszy zaświadcza
swym widniejącym na okładce nazwiskiem, iż przedstawia prawdę, dru-
gi zaś odczytuje dzieło jako niefikcjonalne. Wynika z tego, iż piszący de-
cyduje się, na otwarcie swego wnętrza, podzieleniem się swymi prywat-
nymi odczuciami, spostrzeżeniami, przemyśleniami i refleksjami (auto-
biograficzna postawa wyznania), zrelacjonowanie, opisanie, czy przed-
stawienie pewnej rzeczywistości zewnętrznej (postawa świadka) oraz
wciągnięcie czytelnika w tok tworzącego się tekstu (postawa wyzwania)6.

Biorąc pod uwagę przedmiot niniejszych rozważań warto odnoto-
wać, iż przyjęcie przez autora dzieła jednej z wymienionych powyżej
postaw jest przejawem jego twórczej wolności. Bowiem mimo tego, iż w
każdym tekście autobiograficznym uobecniają się wszystkie trzy posta-
wy, to jednak któraś z nich manifestuje się zawsze silnie od pozostałych:
jedni autorzy skupiają się na przedstawianiu wydarzeń, podczas gdy inni
dokonują interpretacji rzeczywistości, niekiedy czyniąc to w sposób cał-
kowicie arbitralny. Postawa autobiograficzna, będąca wspólną cechą lite-
ratury dokumentu osobistego, wiąże się zawsze z intencją twórcy, jego
wolnym wyborem.

Prześledźmy teraz, jak wzmiankowane powyżej rodzaje wolności
wewnętrznej i zewnętrznej ukazane są różnych utworach autobiograficz-
nych. Zastanówmy się także nad tym, czy przyjęcie przez autora tekstu
określonej postawy autobiograficznej ma wpływ na literacki sposób uka-
zania wartości jaką jest wolność.

Wolność i niewola w oczach dziecka
Zagadnienie wolności dziecka wydaje się być tematem szczególnie

trudnym. Osoby niepełnoletnie podlegają bowiem władzy rodzicielskiej,
która to w pewnym stopniu ogranicza wolność. Podobnie wygląda sytu-

4 Na potrzeby niniejszej pracy koncepcja Foulquié’a została zmodyfikowana
jedynie w kwestii związanej z funkcjonowaniem wolnej woli, którą to autor
określa jako niezróżnicowaną wolność obojętności, co częściowo kłóci się z myślą
chrześcijańską, zgodnie z którą, wolność woli rozumiana jest jako autodetermi-
nizm – i w taki też sposób traktowana jest ona w niniejszym szkicu.

5 Zob. Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu: o autobiografii, Kraków 2001.
6 Zob. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwa-

nie, Kraków 2000.
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acja w przypadku placówek szkolnych czy wychowawczych. Narzucane
przez nie ograniczenia odbierane być mogą przez dziecko jako pozba-
wianie go wolności. Jednakże, jak wiadomo, wszelkie ograniczenia wol-
ności dziecka związane są w tych przypadkach z troską o jego bezpie-
czeństwo i właściwy rozwój. Inaczej jest w przypadku, gdy wolność
ograniczana jest, bądź zabierana pewnej grupie ludzi, której przedstawi-
cielami są także dzieci. Zwykle ma to miejsce w przypadku polityki ukie-
runkowanej na pozbawienie praw mieszkańców określonych terytoriów
(na przykład podczas okupacji) lub represji. Jak wykazuje analiza narracji
autobiograficznych osób, które jako dzieci zetknęły się z tego rodzaju
sytuacjami, zewnętrzne ograniczenia wolności nie miały silnie destruk-
cyjnego wpływu na zachowanie wolności wewnętrznej. Niekiedy, dzieci
zachowywały nawet większą wolność woli, niż osoby dorosłe.

Przyjrzyjmy się teraz kilku różnym zapisom autobiograficznym
prowadzonym z perspektywy dziecka, a dotykającym kwestii wolności
oraz jej braku. Pierwszym z nich jest książka zatytułowana Nieludzka zie-
mia w oczach dziecka. Jej autor, Andrzej Cisek, inżynier elektroniki me-
dycznej, nie godząc się na podległość ojczyzny wobec ZSRR mieszkał
przez wiele w Stanach Zjednoczonych. Tam, wraz ze swą rodziną, anga-
żował się w działalność niepodległościową: prowadził dom otwarty dla
polskiej opozycji, działał w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz
założył i przez pewien czas koordynował działalność stowarzyszenia
Americans for Independent Poland.Cisek jest także autorem tekstów au-
tobiograficznych: Wspomnienia z beztroskich lat, W klatce, Beztroskie lata
1946 – 1956 oraz historycznych:Kłamstwo Bastylii: szkice o wydarzeniach i
ludziach Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Książce Nieludzka ziemia w oczach dzieckatraktuje o deportacji rodzi-
ny Cisków do Rosji na początku drugiej wojny światowej. Autor miał
wówczas niespełna dwa lata. Na zesłaniu spędził sześć lat. Wydawać by
się mogło, iż małe dziecko nie było w stanie w pełni zrozumieć wyda-
rzeń, w których zmuszone było uczestniczyć. Cisek zrelacjonował je jed-
nak w utworze w sposób, w jaki je zapamiętał. Co więcej, zasygnalizo-
wana w tytule perspektywa małego chłopca sprawia, że opisywane wy-
darzenia zyskują dodatkowy emocjonalny ładunek. Dramatyczne losy
polskiej rodziny (jednej z wielu doświadczających trudów zesłania na
Syberię) przedstawione są bowiem jako coś zwyczajnego, jako codzien-
ność dziecka, które nigdy wcześniej nie doświadczyło życia w pełni wol-
nego. Tekst nie jest jednak wiwisekcją chłopięcej emocjonalności, prze-
ciwnie – autor przyjmuje głównie postawę świadka. Dzięki temu zabie-
gowi ukazana w tekście codzienność „nieludzkiej ziemi” zderzona zosta-
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je z wrażliwością czytelnika i jego wiedzą o problemach deportowanych
Polaków. Jak pisze krytyk literacki Jacek Trznadel, to wszystko:

(…) daje szczególną formę opowieści: skupionej na realiach, jakby
pozbawionej komentarza, ukazującej tylko fakty, co zamiast odejmować
opisom znaczenia, jeszcze je pogłębia, gdyż rzeczy najokrutniejsze są tu-
taj ujrzane jako zwykłe. To właśnie – bez żadnych dodatkowych środków
pisarskich – wyolbrzymia je emocjonalnie. To są – można powiedzieć –
literackie „readymade”, bo tak odbiera rzeczywistość psychika dziecka7.

Książkę uzupełnia opis losów ojca autora, który przeżył także ge-
hennę łagrów, a także informacje o kolejach życia innych zesłańców. Z
utworu Ciska wyłania się zatem nie tylko okrutny i pełen grozy obraz
syberyjskiej codzienności, ale również bardzo autentyczny opis tego, z
czym zmagali się deportowani Polacy.

Spośród wielu różnych problemów, na plan pierwszy wydaje się
wysuwać brak poczucia wolności: obywatelskiej, politycznej, wolności
prasy, wypowiedzi, wolności fizycznej. Braki te zostają jednak ukazane
jako kontrastujące z poczuciem wolności moralnej, ze zdolnością do au-
todeterminacji, dzięki której nawet na „nieludzkiej ziemi” można było
pozostać Polakiem. W tym kontekście, niezwykle znamienne są opisy
tego, jak matka deklamowała utwory Mickiewicza, by dzieci nie zapo-
mniały o dziedzictwie swego narodu. W utworze pojawia się także kwe-
stia wolności sumienia i wolności wyboru. Manifestuje się ona wówczas,
gdy ojciec autora notorycznie odmawia jakiejkolwiek współpracy z so-
wietami, co staje się przyczyną jego dwukrotnego aresztowania.

Wydaje się, iż dominująca w utworze rola autobiograficznej posta-
wy świadka podkreśla kontrast pomiędzy możliwością zachowania we-
wnętrznej wolności w warunkach skrajnego ograniczenia wolności ze-
wnętrznej. Ograniczenie odautorskich komentarzy i skupienie się na
dziecięcym sposobie relacjonowaniu wydarzeń sprawia, iż te nabierają
szczególnie głębokiego znaczenia i wyrazistego charakteru, uwidacznia-
jąc – w dalszej perspektywie – wszelkie opozycje i linie podziałówmiędzy
przestrzeganymi przez bohaterów normami, postawami i wartościami, a
specyfiką świata, w którym przyszło im żyć.

Innym tekstem autobiograficznym, w którym zarysowana powyżej
opozycja manifestuje się bardzo wyraziście są wspomnienia amerykań-
skiego żołnierza, Davida Pelzera, zatytułowane Dziecko zwane "niczym"
czyli Dziecięca wola przetrwania. W tym przypadku także mamy do czynie-

7 J. Trznadel, Okrutny bagaż dzieciństwa (na marginesie książki Andrzeja Ciska),
[w:] A. Cisek, Nieludzka ziemia w oczach dziecka, Kraków 2000, s. 7.
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nia z dziecięcą perspektywą postrzegania wydarzeń. Jednak inaczej, niż
było to w utworze Ciska, w tekście tym autobiograficzna postawa wy-
znania zdaje się dominować nad postawą świadectwa. Skutkuje to mniej
wyrazistą linią podziału pomiędzy kategoriami wolności wewnętrznej i
zewnętrznej.

Autor przedstawia w tekście swe traumatyczne dzieciństwo, pod-
czas którego notorycznie doznawał przemocy – fizycznej i psychicznej –
ze strony matki oraz obojętności ze strony ojca. Wolność chłopca ograni-
czona została do minimum – w domu nie miał prawa odzywać się bez
pozwolenia, nie wolno mu było bawić się z rodzeństwem, musiał wyko-
nywać prace domowe, które niejednokrotnie przewyższały jego siły, nie
dostawał także wystarczającej ilości pożywienia. Przez większą część
dnia, chłopiec był więziony w piwnicy. Odnotowana w tytule książki
dziecięca wola przetrwania piekła domowej przemocy była niejednokrot-
nie – jak autor wyznaje w utworze – osłabiana przez coraz bardziej
okrutne sposoby, w jakie matka znęcała się nad nim. Jego wolność we-
wnętrzna zdeterminowana była najczęściejwalką o przetrwane kolejnego
dnia, stąd chłopiec często oddawał się marzeniom, czy potajemnie czytał
książki, co stanowiło jego formę obrony przez brutalną rzeczywistością.
Pelzer wielokrotnie także przyznaje na kartach swej książki, iż jego we-
wnętrzna wolność także była osłabiana, niekiedy niemal całkowicie zani-
kała. Działo się tak wówczas, gdy psychiczne znęcanie się matki przybie-
rało coraz bardziej wyrafinowane formy, z którymi jego dziecięca psychi-
ka nie potrafiła sobie poradzić. Z czasem jednak, dzięki modlitwie, prze-
strzeń jego wewnętrznej wolności zaczynała się powiększać.

W kolejnej swej książce, będącej kontynuacją wspomnieć z dzieciń-
stwa, zatytułowanej Stracony chłopiec czyli W poszukiwaniu ciepła i miłości-
Pelzer przybliża czytelnikowi inny problem – pojmowanie wolności
przez dziecko. W tekście tym autor - także balansuje pomiędzy postawą
wyznania a świadectwa – opisuje swe dalsze losy, kiedy to przebywa w
pogotowiu opiekuńczym oraz rodzinach zastępczych. Na początku,
uwolniwszy się z piekła domowej przemocy, chłopiec próbuje poczuć
odzyskaną wolność niejako wszystkimi swymi zmysłami: krzyczy z ra-
dości, podskakuje, próbuje jeść posiłki większe, niż faktycznie tego po-
trzebuje. Szybko jednak okazuje się, iż przywrócona wolność zostaje wy-
korzystana przez chłopca w sposób niewłaściwy. Pelzer, uświadomiwszy
sobie, iż nie będzie karany fizycznie, zaczął wdawać się w bójki, kradł,
zaniedbywał szkolne obowiązki. Ulegając destrukcyjnym wpływom grup
rówieśniczych dobrowolnie pozbawiał się wolności wewnętrznej.Z cza-
sem jego zachowanie stawało się coraz bardziej naganne. W rezultacie
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trafił do zakładu poprawczego. Dopiero wówczas, w warunkach ponow-
nego ograniczenia wolności, jednak bez elementów przemocy i znęcania
się, chłopak uświadomił sobie niewłaściwość własnego postępowania.
Zrozumiał, iż wolność nie jest czymś, co człowiek otrzymuje na zawsze,
ale jest wartością, o którą każdego dnia należy zabiegać.Pelzer- stopnio-
wo i nie bez problemów – zaczął więc budować swoje życie: samodzielnie
dokonywać wyborów i brać za nie odpowiedzialność. Nauczył się także –
o czym dowiedzieć się można z lektury trzeciej części wspomnień, pod
tytułemMężczyzna imieniem Dave: opowieść o triumfie i przebaczeniu –iż
wolność działania, choć wyklucza przemoc, nie wyklucza jednak ko-
nieczności.

Kwestia wolności kobiet
Obecnie kwestia wolności kobiet nie wydaje się być już tematem tak

ważkim, jak był on w wieku XIX, kiedy szerzyć zaczynały się ruchy
emancypacyjne. Jednak zarówno lektura kobiecych pism autobiograficz-
nych (autogynograficznych) powstałych w wiekach poprzednich, jak i
tych pisanych współcześnie pozwala na wyodrębnienie kilku sposobów
podejścia do zagadnień związanych z wolnością. Stosunkowo niewielką
grupę stanowią kobiety, dla których wolność fizyczna i obywatelska wy-
dają się być jedynymi pożądanymi formami wolności działania. Mamy
do czynienia także z autorkami, które pojmują wolność jako prawo do
decydowania o samych sobie we wszystkich dziedzinach swego życia,
nawet jeśli wiąże się to odejściem od powszechnie uznanych zasad mo-
ralnych. Istnieją również autobiografki, które domagają się wolności w
sferze fizycznej, psychologicznej, politycznej, wolności obywatelskiej oraz
wolności myśli i wypowiedzi, nie kwestionując przy tym jednak tradycji i
zasad moralnych. Mając na uwadze wielość tekstów źródłowych, w ni-
niejszej pracy zajmiemy się jedynie ostatnią z wymienionych grup.

Przykładem kobiety o tradycyjnych, wręcz konserwatywnych po-
glądach, która jednak dążyła do możliwości decydowania o sobie samej
jest powieściopisarka Ewa Felińska. W trzech tomach Pamiętników z życia
zawarła swoje spostrzeżenia dotyczące sytuacji kobiet przełomu XVIII i
XIX stulecia. Jak zauważa badaczka utworów autogynograficznych, Anna
Pekaniec, Felińska interesowała się przede wszystkim kwestią dostępu
kobiet do edukacji oraz kształtem życia małżeńskiego8. Dla Felińskiej

8 Zob. A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii jest kobieta?: kobieca literatura doku-
mentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, Kraków
2013, s. 295.
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małżeństwo było bowiem kwestią wolnego wyboru. Pisarka nie godziła
się z narzucaniem młodym kobietom tego, kogo mają poślubić. Jak sama
pisała w swym pamiętniku: „cała odpowiedzialność za moje postępowa-
nie ciąży tylko na mnie samej”9. Autorka nie kwestionowała wartości jaką
stanowi związek małżeński, odzwierciedlają to chociażby jej słowa:
„Nigdy pojąć nie mogłam innego szczęścia dla kobiety oprócz tego, które
się czerpie w życiu domowem i w prostych uczuciach serca”10. Chciała
jednak móc decydować samodzielnie o tym, z kim się zwiąże. Co więcej,
chciała zachować odrębność poglądów. Jak dodaje Pekaniec: „Czy to w
dyskusjach salonowych, czy na zesłaniu w głąb Rosji, była otwarta, kry-
tyczna, umiała przeforsować swoje argumenty, popierając ich słuszność
mocnymi dowodami”11. Jak wynika z dalszej lektury pamiętników Feliń-
ska, nie zgadzała się ona z ówczesnym stereotypem kobiety-lalki, to jest
bezwolnej istoty, podlegającej ze wszech stron wpływom innych, której
jedyną ambicją jest troszczenie się o własną urodę. Mimo, iż bardzo ceniła
życie rodzinne, to jednak stała na stanowisku, iż kobieta jest w stanie
spełniać się także poza domem – sama angażowała się projekty związane
z edukacją dziewcząt oraz w działalność niepodległościową.Wolność zaś
pisarka rozumiała nie tylko jako możliwość wypowiadania się, swobod-
nego poruszania się,czy postępowania zgodnie ze swą spontanicznością,
ale przede wszystkim jako wzięcie odpowiedzialności za własne życie.
Przekonuje o tym czytelnika przyjmując najczęściej autobiograficzną po-
stawę wyznania, dzięki czemu pozwala na wgląd we własne myśli, spo-
strzeżenia i refleksje.

Kolejny przykład to wspomnienia publicystki i działaczki społecz-
nej, Lucyny Kotarbińskiej. Wolność pojmowała przede wszystkim jako
wierność młodzieńczym ideałom, czemu dała wyraz w książce zatytuło-
wanej Wokoło teatru. Moje wspomnienia, w której to pisała: „(…) równe
prawa, praca zarobkowa, samodzielność, wszystko to budziło się i nie
mieściło w dotychczasowych o życiu kobiecym pojęciach”12. Słowa te
potwierdzają, iż – w rozumieniu autorki – świadomość swej wewnętrznej
wolności może wpływać na poszerzanie obszaru wolności zewnętrznej,
której granicą jest poczucie odpowiedzialności. We wspomnieniach Ko-
tarbińskiej uwidaczniają się dobrze wszystkie trzy postawy autobiogra-
ficzne, a w perspektywie całego tekstu trudno mówić o zdecydowanej

9 E. Felińska, Pamiętniki z życia, Wilno 1856, t. 3., s. 381.
10 Tamże, s. 315.
11 A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii…, dz. cyt., s. 296.
12 L. Kotarbińska, Wokoło teatru. Moje wspomnienia, Warszawa 1930, s. 21.
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dominacji którejś z nich. Dzięki temu, kategoria wolności przedstawiona
jest w różnym oświetleniu tak, by uwypuklić te jej elementy, które w spo-
sób najbardziej żywy manifestują się w refleksjach autobiografki.

Kotarbińska jest przykładem osoby, która na przełomie XIX i XX
wieku potrafiła nie tylko przełamywać stereotypowy wizerunek kobiety,
ale także godzić życie rodzinne z zawodowym. Oto, jak określa autobio-
grafkę Anna Pekaniec: „Będąc żoną, nie straciła nic z samodzielności,
dbała o dom, ale i spełniała się zawodowo, na przykład pracując jako
nauczycielka w szkole sztuki stosowanej. Jest doskonałym przykładem,
że nawet w małżeństwie, bez szkody dla rodziny, śmiało można było
realizować emancypacyjne pomysły”13. Takie pojmowanie wolności (a w
tym przypadku także emancypacji) wydaje się być ze wszech pożyteczne
nie tylko dla samej Kotarbińskiej, ale także dla rozwijającej się ówcześnie
w Polsce dyskusji nad tak zwaną „kwestią kobiecą”.

Wolność a niepodległość
Zastanówmy się teraz nad jeszcze jednym aspektem wolności, tym

mianowicie związanym z niepodległością narodu. Wydaje się oczywiste,
iż w sytuacji braku niepodległości państwowej, wolność polityczna, oby-
watelska, myśli i prasy, a niekiedy także wolność religii, czy nawet wol-
ność fizyczna zostają zagrożone. Jak jednak wynika z tego, co zostało już
przedstawione powyżej, sytuacja taka nie musi mieć negatywnego
wpływu na wewnętrzną wolność człowieka, ani na jago wolność moral-
ną, czy wolność sumienia.

Do tego rodzaju tekstów, gdzie szczególnie silnie manifestuje się
praca autora na rzecz zachowania wolności wewnętrznej w warunkach
skrajnego ograniczania wolności zewnętrznej zaliczyć można utwór Moje
wspomnienia Jadwigi Pendrowskiej. Autorka, znana powszechnie jako
kurierka oddziału Mariana Langiewicza, postrzegała wolność już nie tyl-
ko w wymiarze indywidualnym (choć niewątpliwie ten także zajmował
w jej refleksji poczesne miejsce, a wiązał się – podobnie jak miało to miej-
sce w przypadku wielu innych kobiet epoki – ze swobodą decydowania o
samej sobie), ale również narodowym. Wydaje się także, iż Prednowska
w ogóle kojarzyła kobiecość z patriotyzmem, a wartości te w poczuciu
wolności właśnie nierozerwalnie się ze sobą splatały14. Biorąc pod uwagę
przedmiot niniejszej pracy, warto szczególnie w tym kontekście przyjrzeć
się postaci autobiografki. Urodzona w 1832 roku, dorastała w atmosferze

13 A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii…, dz. cyt., s. 313.
14 Zob. A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii…, dz. cyt., s. 279 i nast.
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patriotyzmu; ojciec jej, Kajetan Woyciechowski z Łomna, był kapitanem
w wojsku Napoleona oraz uczestnikiem powstania listopadowego. Jako
siedemnastoletnia dziewczyna poślubiła – jak pisała w Moich wspomnie-
niach „jedynie z wyboru serca, mimo oporu mojej matki i mojej rodziny”15

Józefa Prednowskiego, dzierżawcę majątku położonego we wsi Mirzec,
do której w 1863 roku przybył Langiewicz przygotowując powstanie.
Walka narodowowyzwoleńcza tak pochłonęła Prendowską, iż jak odno-
towuje to we wspomnieniach, zaniedbała wiele gospodarskich obowiąz-
ków, a opiekę nad dziećmi scedowała wówczas na matkę. Za udział w
postaniu została aresztowana. Początkowo więziono ja w warszawskiej
Cytadeli, następnie zaś, wraz z mężem, zesłana została w głąb Rosji. Sy-
tuacja ta nie nadwątliła jednak jej poczucia wolności. Jako kobieta wy-
zwolona ścięła włosy, tłumacząc to względami praktycznymi. Jako Polka
nie obawiała się wyrażać sprzeciwu wobec rozkazów strażników.

W utworze Prendowskiej nie dominuje żadna z postaw autobiogra-
ficznych, co - tak jak było to w przypadku omawianego uprzednio tekstu
– pozwala na ukazanie różnych aspektów wartości, jaką jest wolność,
zależnie od tego, który z nich w danym momencie był przedmiotem re-
fleksji autorki. Bycie kobietą, nie wiązało się dla niej z poczuciem ograni-
czenia, braku wolności. Jak wynika z lektury wspomnień, Prendowska
odznaczała się cechą, którą dziś nazwano by asertywnością, wydaje się, iż
potrafiła także do pewnego stopnia manipulować ludźmi16, co w połą-
czeniu z olbrzymim poczuciem wewnętrznej wolności, przekładało się na
poszerzanie pola wolności działania. Autorka była tego w pełni świado-
ma. Jak pisała: „(…) kobieta ma zawsze to, co chce czy umie zdobyć”17.
Pekaniec określa Prendowską następująco: „Matka, bojowniczka, dumna
więźniarka, zaradna towarzyszka męża na zesłaniu, wdowa samodzielnie
wychowująca gromadkę dzieci (umiała i przede wszystkim mogła) wy-
bierać, podejmując trudne decyzje, zakładała, iż poniesie wszelkie konse-
kwencje swoich działań”18. Jak wynika z tego odpowiedzialność po raz
kolejny manifestuje się w autobiograficznych narracjach jako kategoria
nierozerwalnie związana z wolnością.

Kolejny utwór, to wspomnienia pisarki i poetki, Beaty Obertyńskiej
zatytułowane W domu niewoli, które po raz pierwszy zostały wydane w

15 J. Prendowska, Moje wspomnienia, przygot. do dr., przedm., przypisy E. Ko-
złowski i K. Olszański, Kraków 1962, s. 24.

16 Por. A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii…, dz. cyt., s. 280-281.
17 Tamże, s. 253.
18 A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii…, dz. cyt., s. 281.



220

Rzymie w 1946 roku pod pseudonimem Marta Rudzka. Tekst pisany jest
w czasie teraźniejszym, głównie z perspektywy świadka. W pierwszej
części utworu autorka opisuje jak lipcu 1940 roku została aresztowana we
Lwowie. Następnie zaś, po pobytach w różnych więzieniach, trafiła do
obozu pracy w okolicach Workuty, z którego na mocy amnestii zwolnio-
na została w 1941 roku. Nie był to jednak koniec udręki. Przeciwnie, au-
torka (wraz z pozostałymi towarzyszami niedoli) stanęła przed koniecz-
nością zweryfikowania swego pojmowania wolności. Tak opisywała od-
czucia własne i innych ludzi, którzy wsiedli na statek płynący wzdłuż
rzeki Samary, na którym dotrzeć mieli do europejskiej części Rosji: „Choć
jest zimno, mokro i ciemno, człowiek jest tak bezgranicznie szczęśliwy!
Jedzie do Buzułuka, do naszego wojska, jest nareszcie wolny – i nie wie
jeszcze, co znaczy wolność w tym sowieckim ‘raju’!”19. W drugiej części,
co znamienne, zatytułowanej Na tak zwanej wolności, przedstawianiezwy-
kle wyczerpującą tułaczkę po „nieludzkiej ziemi” w poszukiwaniu na
nowo formującej się armii generała Andersa. W tekście tym znów mamy
do czynienia z całkowitym niemal brakiem wolności zewnętrznej i jedno-
cześnie z heroiczną walką w obronie wolności wewnętrznej – w tym
przypadku związanej z pamięcią o prawdzie, o swym pochodzeniu, z
podejmowaniem wyborów na rzecz ochrony godności życia ludzkiego.

Podsumowanie
Jak zostało to wskazane w niniejszej pracy, zagadnienia związane z

szeroko pojmowaną wolnością stanowią przedmiot refleksji wielu auto-
rów tekstów autobiograficznych. Sposób wyeksponowania różnych form
wolności wykazuje związek z przyjętą postawą autobiograficzną. Zna-
miennym wydaje się być także fakt, iż rozumienie wolności jako nieskrę-
powanej swobody niejednokrotnie ma działanie destrukcyjne oraz pro-
wadzi do rozkładu relacji międzyludzkich. Jak wynika z analizy przed-
stawionych powyżej tekstów autobiograficznych, jedynie nierozerwalny
związek wolności i odpowiedzialności jest gwarantem ubogacania życia
własnego i innych. Co więcej, wolność nie jest czymś, co można otrzymać
raz na zawsze, ale jest wartością, która winna podlegać stałej trosce – i to
zarówno w wymiarze osobistym, jak i narodowym.

Streszczenie:
Wolność jest kategorią wieloznaczną, która podlega refleksji bada-

czy różnych dyscyplin. Pojawia się ona także w utworach autobiograficz-

19 B. Obertyńska, W domu niewoli, Warszawa 2005, s. 245.
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nych, a sposób jej wyeksponowania wykazuje związek z przyjętą posta-
wą autobiograficzną. Autorzy w różny sposób postrzegają wartość, jaką
stanowi wolność. Cechą wspólną większości podejmowanych refleksji
jest właściwe wykorzystanie wolności osobistej i jej związek z odpowie-
dzialnością. Częstym motywem jest także walka autora o zachowanie
wolności wewnętrznej w warunkach skrajnego ograniczenia wolności
zewnętrznej.W wielu tekstach ujawniają się również korelacje pomiędzy
wolnością osobistą a niepodległością narodu.

Słowa kluczowe: Wolność, autobiografia, dziecko, kobieta, niepod-
ległość

Summary:
The category of freedom as reflected in autobiography
Freedom is an ambiguous category that constitutes the subject of

reflection of many different researchers and scholars. It also appears in
autobiographical works, and the way of its exposure is related to the
adopted autobiographical attitude. The authors perceive in a different
way the value of freedom. A common feature of the majority of reflec-
tions is the proper use of personal freedom and its relationship with re-
sponsibility. A frequent motive is also the author's struggle to preserve
internal freedom in conditions of extreme restriction of external freedom.
In many texts, there are also correlations between personal freedom and
the independence of the nation.

Key words: Freedom, autobiography, child, woman, independence
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Dominik Fryzel

Poszukiwanie sensu przez bohaterów powieści, a wolność
wyboru pisarza

Wielu bohaterów z powieści doświadcza poczucia tragiczności ży-
cia przy dominującym uczuciu odrzucenia czy wykluczenia. Fatalność i
beznadziejność losu, przeświadczenie o katastrofalnym bytowaniu sta-
nowi jakby niekiedy źródłowe doświadczenie człowieczeństwa1:

Jest coś, co z braku innego określenia nazwiemy poczuciem tragicz-
ności życia, co pociąga za sobą całą koncepcję życia oraz Świata, całą
mniej czy bardziej uświadomioną filozofię. A poczucie to mieć mo-
gą- i mają- nie tylko pojedynczy ludzie, lecz całe narody. Poczucie to
raczej determinuje posiadane idee, niż z nich wypływa, nawet jeśli
później idee te, co oczywiste, oddziaływują na nie, potwierdzając je.
Poczucie to spowodowane może być niekiedy przypadkową choro-
bą, na przykład depresją, lecz kiedy indziej ma charakter w sensie
medycznym- ustrojowy. I, jak zobaczymy, nic nie pomoże tu mó-
wienie o ludziach zdrowych i chorych. Pomijając już fakt, że nie po-
siadamy normatywnego pojęcia zdrowia, nikt nie udowodnił, że
człowiek ma być z natury wesół. Więcej: człowiek przez fakt, że jest
człowiekiem, że posiada świadomość, jest już- w porównaniu z
osłem czy krabem- chorym zwierzęciem. Świadomość jest chorobą2.

Zauważyć należy, że do takich pisarzy zaliczany jest Józef Ignacy
Kraszewski. Kaniowa zezwala, a nawet nakazuje swoim bohaterom na
poszukiwanie sensu rzeczywistości w całym ich bytowaniu na kartach
powieści, przy realności świata i tle obserwacji społecznych. Dotyczy to
zjawiska estetyzacji, rodzącego się szczególnie – według badaczy – w
kulturze współczesnej. Ma to na celu przybliżyć zagadnienia dotyczące
badań (po)nowoczesności3, świadczyć o nienasyceniu nowością, głosić

1 Tragiczność życia, będącą podstawą człowieczeństwa rozwija M. Płóciennik w ar-
tykule Poczucie tragiczności życia jako źródłowe doświadczenie człowieczeństwa w
myśli Miguela de Unamuno, [w:] Studia Sieradzana 2/2012.

2 M. de Unamuno, O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów, tłum.
H. Woźniakowski, Kraków-Wrocław 1984, s. 23-24.

3 J. Antoni J. [Antoni Rolle], Zatarg wołyński 1859 r. Kartka z życia J.I. Kraszew-
skiego, [w:] „Przewodnik Naukowy i Literacki” (dodatek miesięczny do „Gazety Lwow-
skiej”) 1889 XVII, s. 9.
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powszechny niedosyt wrażeń i doznań, by dojść do rozważań dotyczą-
cych egzystencjalnej pustki, niejakim wykluczeniu bytowym, braku sensu
życiowego. Wywnioskować można, iż sam (rzekomo współczesny) pro-
ces estetyzacji służy budowaniu przez współczesnych ludzi sensu życia4,
co podkreślał choćby Wojciech Daszkiewicz:

Istotne w tej kwestii jest uświadomienie sobie celu życia ludzkiego,
który został «przysłonięty» przez współczesną kulturę. Człowiek
nie wie, po co żyje. Następuje jego alienacja, której podstawą jest
zamiana środków na cele. Współczesna kultura promuje takie cele
życia ludzkiego jak: bogactwo, konsumpcja, władza, dominacja. Ja-
ko środki nie muszą być złe, problem pojawia się wtedy, gdy się je
zabsolutyzuje i potraktuje jako cele życia ludzkiego5.

Ów nihilizm, nazywany obecnie już nihilizmem nowoczesności6,
świadczy o kulturowym wyczerpaniu czy o wyczerpaniu w ogóle, nie tylko
całych społeczeństw, ale głównie jednostek. Zatem poszukiwanie sensu,
potrzeba celu i stabilności wynikającej z obowiązku, życia w społeczeństwie,
bycia w świecie, niezbędność akceptacji stają się jednymi z najistotniejszych
celów człowieka. Co więcej – nie tyle stają się, co stały się, zdarzyły, zaistnia-
ły już wcześniej. Jednym z ważnych pisarzy literatury polskiej jest Józef
Ignacy Kraszewski. Fenomenalnie prezentuje ten – rzekomo dopiero teraź-
niejszy – problem. Dzieje się tak choćby w przypadku roztrząsania zagad-
nienia artysty w jego powieściopisarstwie. Współcześnie Krzysztof Teodor
Toeplitz zauważa, że „zanikać zaczęła owa granica dzieląca życie i sztukę,
twórczość i obyczaj, rzeczywistość praktyczną i rzeczywistość imaginacyj-
ną7, co uważa się za rewolucję, która nastąpiła na przestrzeni ostatnich trzy-
dziestu lat”8, gdzie „sztuka spod znaku estetyki – zapominając o granicach

4 A. Jęczeń, Estetyzacja w kulturze współczesnej jako poszukiwanie sensu. [w:] Kultu-
ra – media – teologia nr 2/ 2012, s. 9.

5 W. Daszkiewicz, Rozumienie człowieka a kryzys współczesnej kultury, [w:] Philo-
sophia perennis,
http://www.sapientiokracja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Ite
mid=57 [dostęp z dnia 16.02.2016]

6 Zob. K. Chmielewska, Nihilizm nowoczesności, [w:] Teksty Drugie : teoria literatu-
ry, krytyka, interpretacja nr 3 (135), M. Werner, Wobec nihilizmu. Gombrowicz. Witkacy,
Warszawa 2009, W. Chołostiakow, Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm – kul-
tura wyczerpania?, [w:] Humanistyka i Przyrodoznawstwo 18/2012.

7 K. T. Toeplitz, Kultura w stylu blue jeans, Warszawa 1975, s. 6.
8 A. Jęczeń, Estetyzacja w kulturze współczesnej jako poszukiwanie sensu, [w:] Kultu-

ra – media – teologia nr 2/ 2012, s. 10.

http://www.sapientiokracja.pl/index.php
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sztuki – wciąga całą rzeczywistość w majak i trans sztuki i niejako rzeczywi-
stość zastępuje sztukę”9.

Pomijając omawianie wybranych powieści, czy nakreślenie waż-
nych wątków interpretacyjnych, zmuszając odbiorcę do własnej refleksji,
wspomnę jedynie przy współczesnej metodologii o tematach z Kraszew-
skiego. Dotrzymując słowa nieprzesadnego walczenia o chłopca z Roma-
nowa, jako teraźniejszego twórcę, zwrócę uwagę na wspomniany już fakt
poszukiwania sensu życia i odrzuceniu z tego wynikającym. Sedno trwa-
nia, meritum żywota – jak już zostało powiedziane – stanowią najistot-
niejszy cel człowieka10, gdzie dochodzi do „urzeczywistniania w życiu
wartości”11, skupiając się na kształtowaniu przeżywaniu świata. Wspo-
mnieć należy, iż romantyzm otworzył epokę12, w której sztuka jakby

9 O. Marquard, Aesthetica i anaesthetica. Rozważania filozoficzne, przeł. K. Krzemie-
niowa, Warszawa 2007, s. 8.

10 Zob. V. E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, przeł. A. Wolnicka, Warszawa
2009; Tenże, Homo Patiens, Warszawa 1998; K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowo-
ści. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Lublin 1993; K. Wojtyła, Osoba i czyn
oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.

11 V. E. Frankl, Homo Patiens, przeł. R. Czernecki, Z. J. Jaroszewski, Warszawa
1998, s. 73.

12 Powszechnie wiadomo, że odkąd oczywistość greckochrześcijańskiej tradycji humani-
stycznej została podważona przez rewolucję francuską, pomiędzy nami a tą tradycją pojawił
się dystans — wraz z nim zaś i to, co zazwyczaj nazywamy romantyzmem, czyli uczucie, że
coś utraciliśmy. Tęskniąc można poszukiwać „utraconego”, jednak tradycja ta na zawsze
przestała być niekwestionowanym fundamentem naszego myślenia i odczuwania. Roman-
tyzm i jego ΧΙΧ-wieczne kontynuacje ujawniły też, że wiek XVIII był dla świata Zachodu
ostatnim okresem, który posiadał własny styl. To, co nastąpiło później, było w istocie serią
eksperymentów z historyzmem, czego architektonicznym przejawem są budowle uniwersy-
teckie imitujące gotyckie katedry i stacje kolejowe imitujące romańskie kościoły. Ostatnim
stuleciem o jednolitej ekspresji i tonie był wiek XVIII, a ton ten nadał nowe znaczenie uwraż-
liwieniu na starożytność. To romantycy, zwalczając klasyków, rozwinęli umiejętność odkry-
wania uroku tego, co przeszłe, odległe i obce — średniowiecza, Indii, Chin itd. Hermeneutykę
można zatem definiować jako wysiłek przełamywania dystansu tam, gdzie trudno było o
wczucie się i gdzie niełatwo osiągano zgodę. Przepaść, nad którą należy zbudować most,
istnieje zawsze i właśnie dlatego hermeneutyka zajmuje centralne miejsce w postrzeganiu
ludzkiego doświadczenia. Taka była, w istocie, intuicja Schleiermachera; i on, i jego współ-
pracownicy zapoczątkowali rozwój hermeneutyki jako podstawy, jako zasadniczego aspektu
doświadczenia społecznego nie tylko dla uczonego interpretowania tekstu jako dokumentu
przeszłości, lecz również dla zrozumienia tajemnicy świata wewnętrznego innej osoby. Ta
wrażliwość na odrębność osób, uświadomienie, że ich odmienności nie da się ani zaklasyfi-
kować, ani wyprowadzić z ogólnych zasad czy praw, była znamieniem nowego podejścia do
określoności „innego”. H. G. Gadamer, Hermeneutyka podejrzana, [w:] Pamiętnik Literacki:
czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 83/1/1992, przeł. P.
Czapliński, s. 174.
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ustąpiła miejsca samemu życiu artystycznemu, czyli całkowitej estetyzacji
życia. Procesom tym ulegali i poddawali się ludzie nękani nieustającą
samotnością, esteci, spacerowicze, osoby oddzielone od przedmiotu po-
żądania, odrzucone, wykluczone13. Takimi też tworzył spore grono swo-
ich bohaterów, opierając talent pisarski na obserwacji, sam Kraszewski.
Badacze współczesności, rozważający problem człowieka w świecie, jego
nihilizmu, zachwiania osobowości i poszukiwaniu sensu, podkreślają, iż
osobowościowe aspekty psycho-duchowe są bardzo podobne do tych
dawno już minionych14, mając jednak do dyspozycji rezerwuar środków
– głównie „mediosferę”, by wypełnić ową pustkę15.

Głównym przedmiotem kultu Kraszewskiego był człowiek. Czło-
wiek na tle społecznym, relacje międzyludzkie, indywiduum, masa, lud,
chłop, szlachcic itd. Zajmował go człowiek realny, „człowiek z krwi i ko-
ści, który rodzi się, cierpi i umiera- przede wszystkim umiera który je i
pije, bawi się i śpi, myśli i kocha, człowiek którego się widzi i słyszy: brat,
prawdziwy brat. [...] I ten konkretny człowiek z krwi i kości jest podmio-
tem i zarazem najwyższym przedmiotem wszelkiej filozofii”16.

Poszukiwanie sensu rzeczywistości przez postaci powieściowe dra
Omegi jest tematem niemalże stałym i powszechnym. Bierze się to także z
szerokiego rozumienia aspektów życia ludzkiego, związanych zarówno
ze świadomością, tym co nabyte, jak i naturą, tym co pierwotne. Natura
niezaprzeczalnie stoi na początku drogi do kultury. Taką postawę pre-
zentował także sam Kraszewski. Hołdując ludowości i wiejskiemu byto-
waniu, wyrażał antywilizacyjną postawę, gdzie powracając jakby do raj-
skiego ogrodu, buduje wizję człowieczeństwa jakby od nowa, idąc za
Rousseau (tak jak i jego zdaje się autobiograficzny bohater powieści „Po-

13 S. Gione, Intelektualista, [w]: Człowiek romantyzmu, pod red. F. Fureta, przeł. J.
Ugniewska, Warszawa 2001, s. 252.

14 A. Jęczeń, Estetyzacja w kulturze współczesnej jako poszukiwanie sensu, [w:] Kul-
tura – media – teologia nr 2/ 2012, s. 16.

15 P. Dahlgren, Wstęp, [w:] tegoż, Komunikowanie i obywatelskość, Komunikowanie
i obywatelskość. Mass media w społeczeństwie, czyli atak na system nadawców publicz-
nych. Plotki, sensacje, doniesienia, przeł. Marta Hudak, pod red. C. Sparks, Wrocław
2007, s. 21.

16 M. de Unamuno, O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów, tłum.
H. Woźniakowski, Kraków-Wrocław 1984, s. 5-6. Miguel de Unamuno „nie rozpatruje
człowieka w całkowitej izolacji społecznej [...] jednakże człowiek ów, wbrew naciskowi
autora na jego konkretność „z krwi i kości”, staje się w gruncie rzeczy pustą abstrakcją
ujmowaną w płaszczyźnie jego świata wewnętrznego, rozpatrywaną poza konkretnymi
warunkami społecznymi”. E. Górski, Koncepcja człowieka w filozofii Miguela de Una-
muno, [w:] Studia Filozoficzne, nr 9(118) 1975, s. 126.
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eta i świat”), ujawnia tęsknotę za pięknem przyrody. Tak dzieje się i ze
współczesnym człowiekiem, który odczuwając przesyt kulturą, zwraca
się w stronę natury. Brak autentycznych przeżyć estetycznych, molochu
miasta, pędu cywilizacji i zgubnego rozwoju, wywołują tęsknotę do pro-
stych, najnaturalniejszych stosunków17, które tak doceniał i opisywał Ka-
niowa. Doceniając przyrodę, naturę i wszelako rozumianą ludowość,
piękno z tym związane oraz dobro z tego wynikające, Wołyniak w wielu
swoich powieściach oddawał temu pokłon.

Pragnąc poświęcić się zawodowi literata (wbrew woli ojca), Kra-
szewski zmuszony był gospodarować na wsi Omelno, w powiecie łuc-
kim, którą wydzierżawił w 1837 roku, a do czego zmusiły go niskie do-
chody, a właściwie ich brak, z pisarstwa. W 1840 roku zakupił wieś Gró-
dek, w której mieszkał 8 lat, by później do roku 1853 mieszkać w kupio-
nym sąsiednio Hubinie. Współpracując wcześniej z Tygodnikiem Peters-
burskim, który nie zabierał głosu w sprawie chłopa, Józef Ignacy prze-
szedł pod redaktorską pieczę Edwarda Dembowskiego, by poświęcać się
sprawie ludowej w wychodzącym od 1842 r. Przeglądowi Naukowemu.
Z potrzeby kształcenia dorastających dzieci, Bolesławita przenosi się do
Żytomierza, gdzie oddając się pracy społecznej, w 1856 roku zostaje wy-
brany kuratorem, by zadbać także o pomoc materialną dla niezamożnej
młodzieży. Nie zapominając o sprawie ludowej, w 1858 r. przygotowuje
memoriał dla komitetu obywatelskiego, mającego poświęcić się opraco-
waniu reform kwestii chłopskiej18, gdzie „rozpatrzywszy jak wygląda ta
sprawa pod zaborem pruskim i austriackim, proponuje uwolnienie chło-
pów od pańszczyzny i ułatwienie im nabycia ziemi na własność, tak aby
na roli dziedzica pracował chłop tylko jako swobodny najemca”19. Doma-
ga się całkowitego uwłaszczenia chłopów, projektuje stworzenie „Biblio-
teki Ludowej”, sam pisze dwa tomiki dla chłopstwa (Świat i ziemia oraz
O pracy (1862)), by w ostatnich dniach stycznia 1863 roku, na rozkaz obu-
rzonego działalnością dra Omegi na rzecz ludu margrabiego Wielkopol-

17 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1990, s. 152.
18 Widać było szczere a gorące współczucie dla ludu i znowu bojaźń, aby ta reforma,

tak pożądana i konieczna, nie odbiła się na szlachcie, już podrujnowanej - doszczętną
ruiną. Rozbierając z zajęciem, sumieniem i uczuciem pro i contra sprzecznych zasad i
poglądów, na sformułowanie stanowczych wniosków trudno mu było się zdobyć. Ma się
rozumieć, że uwłaszczenie wydawało mu się najsympatyczniejszym , ale bał się znowu
wypuszczać z rąk podstawę wpływu naszego w kraju, a temu znowu przeczyło uczucie
sprawiedliwości historycznej i społecznej itd. T. Bobrowski, Pamiętnik mojego życia,
oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1979, t. 2, s. 224.

19 J. Kijas, Wstęp, [w:] J. I. Kraszewski, Ulana. Powieść poleska, Wrocław 1951, s. 10.
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ski wyjechać z kraju już na stałe. Nie zapomniał jednak o polskości i pol-
skim chłopie, gdzie przebywając ponownie w więzieniu nie tylko nie
złamał się, ale nie zaprzestał również twórczości pisarskiej, pracując nad
dalszymi powieściami, by przeżyć trzęsienie ziemi we Włoszech, umrzeć
w Genewie i zostać pochowanym w niespełna miesiąc później, 18 kwiet-
nia 1887 roku, na Skałce w Krakowie. Podkreślić należy, że:

Każda jego powieść współczesna, a nawet niejedna historyczna,
przepełniona była tendencyjnością. Piętnował i chłostał wady społe-
czeństwa, upominał się o krzywdę warstw upośledzonych, zwalczał
stare przesądy, tępił ciemnotę i zacofanie. (…) W każdym utworze
rzuca się w oczy realizm Kraszewskiego. Jest on bystrym obserwa-
torem życia, umie podpatrzyć nawet drobne szczegóły wplatając je
umiejętnie w tok opowiadania. Toteż w dziełach jego oglądamy
prawdziwe życie, prawdziwych ludzi, a często nawet prawdziwe
wydarzenia. Autentyzm i dokumentarność – to cecha nie tylko jego
powieści historycznych, ale i współczesnych20.

Powieści ludowe, powstałe w latach 1840-1860, pełne realizmu i na-
sycone ówczesnym kolorytem lokalnych i charakterologicznym stanowią
doskonały dowód na współczesność ich autora. Poruszane wątki ogólnie
ujmując – dotyczące człowieka, jego pozycji, emocji, potrzebie odnalezie-
nia się w świecie, próbie ujęcia estetyzacji rzeczywistości, wartościowanie
oraz wszelkie relacje wynikające z egzystencji ludzkiej, mentalności oraz
funkcjonowaniu w grupie, stanowią nie tylko idealny dokument minio-
nych czasów, lecz doskonale ujmują aktualną tematykę, problematykę
oraz zagadnienia społeczne, psychologiczne oraz socjologiczne.

Z pewnością do nowoczesności i aktualności dzieł Kraszewskiego
po dzień dzisiejszy przyczyniły się także podróże. Chęć wolności, wy-
rwania się ze świata zobowiązań, zasad nieuchronnie nadchodzącej cywi-
lizacji i niekiedy zgubnego rozwoju w stronę dzikiej natury lub szukanie
nasycenia w zupełnie innym miejscu, środowisku, poszukiwanie nie tyl-
ko wrażeń, ale i własnego miejsca w kręgu, otoczeniu, sferze, to zagad-
nienia jakże współczesne dzisiaj21 i jakże dobrze znane Bolesławicie. Tu-

20 J. Kijas, Wstęp, [w:] J. I. Kraszewski, Ulana. Powieść poleska, Wrocław 1951, s. 14-15.
21 Zob. np.: Z. Bauman, O turystach i włóczęgach, czyli bohaterach i ofiarach pono-

woczesności, [w:] J.P Hudzik, J. Mizińska, Pamięć, miejsce, obecność. Współczesne
refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne, Lublin 1997, Z. Bauman, Ponowo-
czesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, O. Czerniawska, Drogi edukacyjne i ich
meandry, [w:] E. Dubas, O. Czerniawska (red.) Drogi edukacyjne i ich biograficzny wy-
miar, Radom 2002.
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rystyka nazywana obecnie dominującą sferą kultury, jak nigdy wcze-
śniej22 (sic!) staje się formą czasu wolnego i jego wypełnianiem, a także
potrzebą wrażeń23. Głód doznań, wszelkich impresji, ciekawość inności,
odmienności, chęć poznania to podstawowe czynniki składające się na
mozaikę doświadczeń podróżniczych, turystycznych, które z pragnień
przeradzają się w doświadczenia autentyczne24. Nazwijmy to – ucieczka
od rzeczywistości – obecna jest również w twórczości Kraszewskiego, a
także pojęcie szeroko rozumianego turysty25. Przykładów nie brakuje.
Stanowią jedynie idealny dowód aktualności pisarza. Kraszewski jakby z
tematyką wybiegł aż dwa wieki! Jakby w swoim geniuszu obserwator-
skim, poświęceniu się studniom nad psychiką ludzką, jej wszelkimi za-
kamarkami, uwarunkowaniom społecznym, tworzył powieści o tematyce
na wyrost, dające się słusznie nazwać współczesnymi.

Kolejnym zagadnieniem jest kult ciała. Nie stanowi to odkrycia ści-
śle teraźniejszego, gdyż sporym nadużyciem byłoby stwierdzenie, iż do-
piero ostatnie lata przyniosły tak dużą estetyzację w tym kręgu, czy na-
wet rytualizację. Jednak badacze dostrzegają istotne procesy zachodzące
w sferze ludzkiej cielesności, jak choćby Anthony Giddens, który uznaje,
iż współcześnie ciało zajęło centralną pozycję w refleksyjnym projekcie
tożsamości jednostki. Ciągła troska o ciało w ramach kultury ryzyka jest
więc niezbywalną cechą nowoczesnych zachowań społecznych26. Jednak
nie tylko ostatnie badania przynoszą taką refleksję. Dominujące poczucie
pustki w odrzuconych bohaterach Kraszewskiego, połączone z narcy-
zmem, prowadzi do braku poczucia bezpieczeństwa, jednoczesnej ochro-
ny intymności przy eksponowaniu poufności cielesnej, uciekając od rze-
czywistości, prowadzące do nie tyle psychicznego, co zewnętrznego sa-

22 A. Jęczeń, Estetyzacja w kulturze współczesnej jako poszukiwanie sensu, [w:] Kul-
tura – media – teologia nr 2/ 2012, s. 12.

23 Zob. A. Wieczorkiewicz, Cały świat w zasięgu smaku. O projektach doświadczeń
kulinarno-turystycznych, [w:] Kultura w czasach globalizacji, M. Jacyno (red.), Warsza-
wa 2004, s. 201-218.

24 Zob. Z. Melosik, Tożsamość all inclusive. Konteksty społeczno-kulturowe, [w:]
Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, J. Drozdo-
wicz, M. Bernasiewicz (red.), Kraków 2010, s. 63.

25 (…) turysta jest nowoczesnym pielgrzymem poszukującym autentyczności w cza-
sach i miejscach możliwie oddalonych od własnej codzienności. Turystów szczególnie
fascynuje prawdziwe życie innych, które jawi im się jako bardziej realne niż ich własne
doświadczenie. J. Urry, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 25.

26 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej no-
woczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 243.
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modoskonalenia27. Kształtowanie ciała tak, by było piękne, niezniszczal-
ne, nie ulegające znakom czasu widoczne jest także w wybranych przeze
mnie powieściach, które poruszają motyw odrzucenia.

Tematem nad wyraz aktualnym jest także zagadnienie śmierci. Kra-
szewski nie szczędzi go w swoich powieściach. Sama śmierć, jako pojęcie
kulturowo znaczące występuje w kontekście innych pojęć, jak choćby
Bóg, miłość, czas. Przy rozważaniu powieści Kraszewskiego z perspek-
tywy przeze mnie obranej, należy wymienić jeszcze odrzucenie. Śmierć
pojawia się przy motywie odrzucenia, wykluczenia, odtrącenia. Do
śmierci doprowadza zarówno sam ów motyw, jak i śmierć staje się jego
przyczyną. Lesław Pytka analizując zagadnienie śmierci, notuje:

Wszyscy ludzie są śmiertelni, ale trudno nam uwierzyć w naszą
osobistą śmierć. Gdyby nie śmierć jako fakt biologiczny, nie byłoby
potrzeby uruchamiania rozmaitych systemów obronnych i kompen-
sacyjnych unieważniających lub neutralizujących naszą śmierć.
Znacznie łatwiej myśleć o śmierciach cudzych. Oswajanie ze śmier-
cią jako nieuchronnością egzystencjalną odbywa się od zarania
dzieciństwa, choćby w postaci lęku separacyjnego dziecka na znik-
nięcie choćby na chwilę jego matki z pola percepcji. W każdym ak-
cie oddzielenia dziecka od matki zawarte są początki samodzielne-
go życia dziecka i groźby jego śmierci. Ba, nawet zwykły sen, w któ-
ry zapada dziecko lub człowiek dorosły, wyłączając tym samym
świadome funkcje psychiczne, może być potraktowany jako rodzaj
„odwracalnej” śmierci. Sen nieprzypadkowo nazywany bywa bra-
tem śmierci. Oddalenie, wyjazd, separacja na dłużej, to także od-
miana umierania dla tego, co tu i teraz. (…)Oscylujemy ciągle mię-
dzy buntem i afirmacją śmierci, między starymi freudowskimi siła-
mi Erosa i Thanatosa. Siły życia i śmierci od samego początku były i
są ze sobą powiązane. Nie chodzi tylko o metaforę, że miłość i
śmierć sprzęgają się w przyrodniczym tańcu „samolubnych genów’.
Idzie o to, że śmierć jest zaprogramowana już na poziomie komór-
kowym, a nie tkankowym czy jeszcze wyższym. (…)Po przejściu
licznych zawirowań poznawczo-emocjonalnych śmiem twierdzić,
być może ryzykownie i brawurowo, że większość znanych mi religii

27 Zob. B. Białecka, Senecofobia. Lęk przed starzeniem, [w:] Imago. Medycyna. An-
tropologia. Psychologia. Prawo 2012, nr 6 (1), s. 44-46, A. Wieczorkiewicz, Lustro iskal-
pel, [w:] Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, W. Godzic, M. Żakowski
(red.), Warszawa 2007, s. 68-69, R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i
refleksja nad sztuką, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 1998, s. 350-351, R. Shusterman,
Sztuka życia a etyka postmodernistyczna, przeł. A. Chmielewski, [w:] Kultura Współcze-
sna 1996, nr 3-4, s. 26-54.
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i wyznań, zaistniała w kulturze ogólnoludzkiej tylko dlatego, że
człowiek odkrył swą śmiertelność, własną skończoność i ograniczo-
ność biologiczną. Faktu tego uznać nie chciał (jako gatunek), dopóki
nie wymyślił mechanizmów redukujących lęk przed ostatecznym
niebytem, póki nie znalazł dróg wyjścia z egzystencjalnego impasu.
Pomogły mu w tym, jakby powiedział Erich Fromm, „rozum i wy-
obraźnia”, będące jednocześnie jego błogosławieństwem i przekleń-
stwem. Rozum wytworzył naukę, technologie szczegółowe i medy-
cynę, w których poszukujemy środków zaradczych i paliatywnych
w obliczu śmierci. Wyobraźnia poszła w kierunku serca, stworzyła
światy wirtualnej sztuki, religii, nieokiełznanej refleksji filozoficznej
i parafilozoficznej oswajającej ten pierwotny „lęk i drżenie” naszych
praojców, wygnanych z epistemologicznego raju. Jednakże w na-
szym europejskim kręgu kulturowym z zagadnieniem śmierci i jej
unieważnieniem najczęściej, jak mi się wydaje, spotykamy się po-
przez wyuczoną optykę religijną, odwołująca się do transcendencji
(wyjścia poza tu i teraz) i transgresji, przekroczenia czegoś, jakiejś
granicy, złamania potoczności i wejścia w sferę sacrum - świętości.
Można przy tym popełnić błąd, w perspektywie religijnej nazwany
grzechem. A najcięższy z nich to grzech śmiertelny. 28.

Motywów i wątków paralelnych można mnożyć i udowadniać nie-
skończenie. Wybrany przeze mnie bodziec nazwania powieści Józefa
Ignacego Kraszewskiego wiruje wokół pojęcia odrzucenia, jako zachwia-
nia równości29. Przy kategoriach z nim związanych, umiejscowić należy
wykluczenie (rozpatrywane w wielu aspektach), które dość niejedno-
znaczne, jednak nad wyraz popularne, zyskuje coraz to większą sławę w
socjologii.

Streszczenie:
Wielu bohaterów w literaturze doświadcza poczucia tragiczności życia

przy dominującym uczuciu odrzucenia czy wykluczenia na różnych aspek-
tach. Dotyczą one zawodów miłosnych, niepowodzenia na tle zawodowym
lub artystycznym, a także odtrącenia na tle społecznym. Fatalność i bezna-
dziejność losu, przeświadczenie o katastrofalnym bytowaniu stanowi jakby
niekiedy źródłowe doświadczenie człowieczeństwa i podstawowe pytanie
humanistyki w metodologii badań literackich na gruncie nie tylko polski.
Józef Ignacy Kraszewski jest pisarzem zapomnianym i niechętnie wznawia-

28 L. Pytka, Śmierć - jako ambiwalencja, wykluczenie i nadzieja..., [w:] Resocjalizacja
Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 2/2011, s. 309-311.

29 J. Bartmiński, G. Żuk, Pojęcie równości i jego profilowanie we współczesnym języ-
ku polskim, [w:] Etnolingwistyka 21/2009.



232

nym. Jednak na przykładzie jego powieści możemy zapoznać się nie tylko z
doskonałym przeglądem historii Polski, lecz także zaobserwować różne re-
lacje społeczne, o czym traktuje ów tekst.

Słowa klucze: społeczeństwo, równość społeczna, grupy społeczne,
inność, wolność

Summary:
Many literary characters experience life as tragic, which is accom-

panied by their feeling of being rejected or excluded in a variety of as-
pects related to love, professional or artistic life as well as that connected
with playing social roles. Fatality, hopelessness and the perception of life
as a catastrophe lie at the centre of human existence and lead to basic
questions in the sphere of humanities. JózefIgnacyKraszewski is a forgot-
ten writer whose books are rarely republished. However, his novels do
not only posses a historical value, but they may also serve as a universal
examination of social relations. This aspect of Kraszewski’s creativity is
the focus of the present paper.

Key words: socjety, social equality, social groups, otherness, freedom
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Karolina Mytkowska

Miłość i wolność w literaturze staropolskiej

Wstęp
Biblia jest dla wielu najważniejszą księgą. To także arcydzieło litera-

tury, stanowiące natchnienie dla artystów i pisarzy. Jest zbiorem różno-
rodnych motywów, które powtarzają się w utworach kolejnych epok.
Możemy zatem postawić sobie pytanie: czego tak naprawdę uczy nas
Biblia? Jakie najważniejsze idee i wartości wynosimy z nauk Starego Te-
stamentu? Cóż, odpowiedź nie jest prosta. Jedni twierdzą, iż możemy
nauczyć się dzięki niej, jak walczyć z grzechem, inni – jak przyjmować
cierpienie. Ja natomiast uważam, że jednym z najważniejszych motywów
opisanych w Starym Testamencie jest miłość.

W potocznymrozumieniu ,,miłością” nazywa się skłonność właściwą
osobie, która przyciąga ją do każdego bytu odbieranego przez nią jako do-
bro, jako ,,dający się kochać”. W ten sposób rozciąga się ona na wszystkie
relacje człowieka – z samym sobą, z przyrodą, z innymi ludźmi, z Bogiem1.
Z kolei Platon w micie opowiedzianym przez Arystofanesa w Uczcie ukazuje
miłość jako tęsknotę jednej połowy za drugą, uzupełniającą2. To właśnie ta
tęsknota za pięknem i cudem ludzkiej miłości stała się kluczem do odczyta-
nia starotestamentowej miłości z Pieśni nad pieśniami.

Niewątpliwie motyw miłości występuje w literaturze od najdaw-
niejszych czasów. Przedstawiciele poszczególnych epok poświęcali jej
mnóstwo uwagi, skupiając się nie tylko na jej pozytywnych aspektach, ale
także na negatywnych.

Pieśń nad pieśniami
W całym Piśmie Świętym znajduje się jedna księga, która dosłownie

rozumiana jest poematem lirycznym o tematyce miłosnej, gdzie pozornie
nie mówi się o Bogu ani o narodzie wybranym i pozornie nie zawiera ona
żadnej myśli religijnej3. Pieśń nad pieśniami, bo o niej tutaj mowa, to seria
lirycznych poematów na temat miłości między mężczyzną a kobietą, obfi-
tujących w obrazy z życia wiejskiego. Jej autorstwo przypisywane jest

1 Encyklopedia chrześcijaństwa, red. H. Witczyk, Kielce 2000, s. 451.
2 Plato, Uczta, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1984, s. 32.
3 K. Bukowski., Biblia a literatura polska, Warszawa 1990, s. 147.
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Salomonowi. Rozpoczyna się ona wyznaniem kobiety – Oblubienicy.
Wychwala ona mężczyznę. Jej słowa są pełne słodyczy i tęsknoty za miło-
ścią swojego ukochanego. Następnie dochodzi do dialogu między kobie-
tami z Jerozolimy a Oblubienicą, podczas którego wyznaje ona, iż porzu-
ciła ,,swoją własną winnicę”4, aby pobiec za swoim umiłowanym, wpra-
wiając przez to w gniew swoich braci5. Potem następuje rozmowa między
narzeczonymi, podczas której ,,najpiękniejsza z niewiast”6 oraz ,,ten, któ-
rego miłuje jej dusza”7 wpadają sobie w objęcia. Zakochani obdarowują
się wzajemnie komplementami pełnymi zaskakujących porównań. Nie
potrafią znaleźć słów, które będą w stanie opisać piękno i wdzięki part-
nera. Warto zwrócić uwagę, na prymat kobiety, w której usta wkłada się
aż dziesięć spośród piętnastu wersetów tego fragmentu. Dziewczyna
skupia się na pachnidłach, napełniających wonią całą tą strofę8. Wspomi-
na nard, mirrę, gałązkę henny, winnice Engaddi. Odpowiedzią na to są
słowa Oblubieńca: ,,oczy twe jak gołębice”9, który to zwrot symbolizuje
wierność, niewinność, czułość, wdzięk i urodę kobiety10. Dając ponownie
wyraz swemu zdumieniu nad pięknem i urokiem Oblubieńca, kobieta
kreśli cudowny obraz kosmicznej wolności miłości. Wydaje się, że ich
domem jest cały świat. Otaczająca ich zieleń jest piękna, podkreśla czy-
stość uczucia. Obcując na łonie natury mogą cieszyć się wszystkim, co
znajduje się w ich pobliżu. Nie są ograniczeni konkretną przestrzenią.
Kontynuując klimat panujący we wcześniejszych opisach sytuacji, zako-
chani pozostają przy obrazach roślinnych, pełnych świeżości i światła.
Kobieta porównuje siebie do narcyza, który postrzegany jest jako kwiat
delikatny, ale wydzielający silny zapach oraz do lilii, słynącej z prostoty i
wyjątkowej, niepowtarzalnej urody. Za pomocą tych szkiców związanych
z kwiatami poeta próbuje uchwycić atmosferę życia, nowości i świeżości,
która jest wspólna poezji miłosnej wszystkich czasów11. Oblubieniec po-
wraca do porównania kobiety do lilii. Jednakże kwiat ukazany jest w tym
obrazie jako ten, który odnosi zwycięstwo nad cierniami. Dość jasno wy-
łania sięto, w jaki sposób mężczyzna myśli o Oblubienicy. To ona jest

4 Biblia rodzinna, red. K. Romaniuk, Kraków 2005, s. 697.
5 G. Ravasi., Pieśń nad pieśniami… jak pieczęć na twoim sercu, przeł. K. Stopa,

Kraków 2005, s. 52.
6 Biblia rodzinna…, op. cit., s. 697.
7 Ibidem.
8 G. Ravasi., Pieśń nad pieśniami …, op. cit., s. 59.
9 Biblia rodzinna…, op. cit., s. 697.
10 Słownik symboli literackich, opr. R. Kuleszewicz, Białystok 2003, s. 68.
11 Ravasi., Pieśń nad pieśniami…, op. cit., s. 63.
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lilią, więc tylko ona ma zapach, świeżość, kolor, delikatność… Jej uroda
przesłania sobą inne kobiety, które można utożsamiać z polem cierni-
stych ostów. Odpowiedzią na to porównanie mogą być słowa Oblubieni-
cy, w których to opisuje swojego ukochanego jako jabłoń wśród drzew
leśnych, cierpkich, ponurych. Umiłowany jest pachnący, obdarzony słod-
kimi owocami, co go wyróżnia. W dalszych wersach kobieta przedstawia
sytuację, kiedy to mężczyzna zaprowadza ją do winnicy, gdzie podnosi w
górę sztandar, symbolizujący zwycięstwo miłości. Jako lekarstwo na swo-
ją chorobę miłosną prosi ona o placki z rodzynkami, które to uważane
były przez ludzi Wschodu za afrodyzjak i wsparcie witaminowe12. Oblu-
bieniec zakazuje ,,córom Jerozolimskim”13 budzenia jego ukochanej.

Pieśń druga rozpoczyna się opisem oczekiwania kobiety na ukocha-
nego. Ma on bowiem przybyć do jej domu po ciemnej nocy oddalenia i
oczekiwania na spotkanie. Oblubienica wysłuchuje jego głosu, który jako
jedyny spośród wielu sprawia, że jej serce zaczyna bić szybciej. Oczekuje
na niego z cierpliwością i spokojem. Jednakże widzi zapadającą, wieczną
i, co gorsza, samotną noc. Jej ręce wyciągają się w poszukiwaniu tego,
którego nazywa ,,umiłowanym swojej duszy”14. Z rozpacząi goryczą
stwierdza: ,,szukałam go, lecz nie znalazłam”15. Nie może już dłużej cze-
kać. Decyduje się na opuszczenie łoża. Czyn ten jest bardzo ryzykowny,
gdyż żadna kobieta nie mogła wyjść sama w nocy z domu. Na swojej
drodze spotyka strażników, którzy nigdzie nie widzieli jej ukochanego.
Gdy ich mija, natrafia wreszcie na Oblubieńca i zaklina, iż nie puści go
dopóki nie zaprowadzi go do swojej matki. Mężczyzna powtarza ,,córom
Jerozolimskim”16, że nie wolno jest im przeszkadzać jego umiłowanej
podczas snu.

W Pieśni trzeciej Oblubienic wychwala poszczególne części ciała ko-
biety – oczy, zęby, usta, policzki, szyję, piersi. Inspirację dla opisania ich
poeta czerpie ze świata pasterskiego: ,,Twoje zęby jak stado świeżo
ostrzyżonych owiec”17. Od opisu twarzy Oblubieniec przechodzi do szyi i
od symboli wiejskich do miejskich: ,,Twoja szyja - jak wieża Dawida”18.
Spojrzenie zatrzymuje się teraz czule i delikatnie na piersiach małżonki,
które przypominają parę koźląt, pasących się na polu lilii. Oblubieniec

12 Ibidem, s. 66.
13 Biblia rodzinna…, op. cit., s. 697.
14 Ibidem, s. 698.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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puentuje: ,,Cała jesteś piękna, umiłowana moja,/wolna jesteś od wszelkiej
skazy”19. W jego monologu pojawia się nowe określenie kobiety jako sio-
stry. Gianfranco Ravasi w książce Pieśń nad pieśniami…jak pieczęć na twoim
sercu podaje, iż nie należy go jednak interpretować dosłownie, lecz raczej
jako fakt, iż kobieta jest dla mężczyzny siostrą, matką, przyjaciółką, cór-
ką, małżonką, gdyż koncentruje w sobie wszystkie możliwe aspekty mi-
łości20. Ten fragment pieśni ukazuje zjednoczenie małżeńskie w całym
swym pięknie fizycznym i duchowym.

Po lekturze tej pieśni można wysnuć wniosek, iż każdy mężczyzna
uważa kobietę, w której jest zakochany za syntezę wszelkiego piękna.
Znajduje w niej wszystko, co może go nasycić. Taka właśnie jest wszech-
ogarniająca siła miłości21.

W Pieśni czwartej kobieta po raz kolejny poszukuje ukochanego. Na-
raża się na niebezpieczeństwo w imię miłości. Dochodzi do spotkania
zakochanych w ogrodzie, gdzie Oblubieniec zostaje ukazany jako pasterz,
zbierający lilie. To właśnie w tym miejscu następuje najpiękniejsze wy-
znanie miłości, ukazujące bezgraniczne oddanie drugiej osobie: ,,Jam miła
mego, a mój miły jest mój”22. W dalszych wersach Oblubieniec znów wy-
chwala piękno swojej przyjaciółki. Kobieta zasypia. Wyobraża sobie, że
spotkawszy swego małżonka przyprowadza go do domu matki, gdzie
oddaje się w jego mądre ręce. Jej sen kończy się wspaniałym portretem –
oboje są teraz w objęciach, pogrążeni we wzajemnej miłości23.

W Pieśni szóstej Oblubienica wyraża swoje uczucie, opowiadając o
nim braciom, którzy naradzają się, co zrobić, gdy ktoś zacznie dopytywać
o siostrę. Zaskakujące są ostatnie słowa wypowiedziane przez kobietę, w
których prosi ukochanego, by zostawił za plecami przeszłość i spotkał tę
miłość, której nigdy nie można definitywnie posiąść. Nie jest ona bowiem
jakąś rzeczą, przedmiotem do trzymania w dłoniach, tylko życiem, rado-
ścią oraz wolnością24. Słowa te ukazują istotę prawdziwej, wiecznej i
szczęśliwej miłości.

Zaprezentowana przeze mnie interpretacja jest tylko jednym z moż-
liwych sposobów odczytania Pieśni nad pieśniami. W Przewodniku po Biblii
Tadeusza Mieszkowskiego czytamy, iż żydzi i chrześcijanie widzieli w

19 Ibidem.
20 Ravasi., Pieśń nad pieśniami…, op. cit., s. 95.
21 Ibidem, s. 100.
22 Biblia rodzinna …, op. cit., s. 698.
23 Ravasi., Pieśń nad pieśniami…, op. cit., s. 124-125.
24 Ibidem, s. 136.
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niej bowiem alegorię miłości Boga do Izraela albo Chrystusa do swojej
Oblubienicy, czyli Kościoła. Taka interpretacja nie wynika jednak z sa-
mych tekstów. Niektórzy widzą także w Pieśni dramat, w którym biorą
udział dwie postacie – Oblubienica i król – Oblubieniec. Jeszcze inni mó-
wią o trzech postaciach: Salomonie, dziewczynie i jej kochanku – paste-
rzu25. Jedno jest pewne – ta wyjątkowa ,,Pieśń niemająca sobie równej”26

opiewa niewyobrażalny cud ludzkiej miłości.
,,Od Pieśni nad pieśniami nie ma nic piękniejszego”27 te słowa Rober-

ta Musila najpełniej ukazują, jak wielkim uznaniem cieszy się ta księga
biblijna. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, iż motyw miłości starotesta-
mentowej, mającej swoje korzenie właśnie w Pieśni Salomona znalazł od-
zwierciedlenie w późniejszych epokach.

Kontynuacje i nawiązania
Medium aevum, czyli wieki średnie są okresem, kiedy to dążono do

porządku, harmonii i syntezy. W Polsce średniowiecznej, podobnie jak w
całej ówczesnej Europie, Biblia była jednym z podstawowych źródeł auto-
rytetów i wzorców w procesie kształtowania się kultury intelektualnej i
artystycznej28. Idzie za tym fakt, iż w wielu utworach epoki średniowie-
cza odnajdujemy echa miłości starotestamentowej.

Pierwszepodobieństwa dostrzegamy już w zabytku polskim zwa-
nym Kazaniami świętokrzyskimi.Kazanie na dzień św. Katarzyny z tego wła-
śnie zbioru rozpoczął autor łacińskim cytatem z biblijnej Pieśni nad pie-
śniami, który pełni rolę ,,tematu”: ,,Surge, propera, amica mea et veni…”,
czyli ,,Wstań, pospiesz się przyjaciółko moja i przyjdź”29. Przytoczone tu
słowa Oblubieńca przyzywającego Oblubienicę interpretuje autor prze-
nośnie, jako wezwanie Chrystusa skierowane do św. Katarzyny, ale i do
każdej ,,duszy zbożnej”30.

Bardzo precyzyjnie oraz zmysłowo określano miłość w jednej z
ksiąg traktujących o tzw. miłości dwornej średniowiecza. Czytamy do-
słownie: ,,Miłość jest to pewne uczucie przyrodzone, pochodzące ze spoj-
rzenia i usilnego rozmyślania nad kształtem płci odmiennej, wskutek
czego pożąda się jej uścisku i dopełnienia w tymże uścisku wszystkich

25 Przewodnik po biblii, red. T. Maszkowski, Warszawa 1996, s. 367.
26 Ravasi., Pieśń nad pieśniami…, op. cit., s. 7.
27 Musil R., Człowiek bez właściwości, przeł. K. Radziwiłł, K. Tuchanowski, J.

Zeltzer, Warszawa 1971, s. 249.
28 Literatura polska. Średniowiecze – renesans,  T. I, red. M. Szulc,  Kraków 2004, s. 40.
29 T. Witczak., Literatura średniowiecza, Warszawa 1990, s.48.
30 Literatura polska…, op. cit., s. 40
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przykazań miłości z obopólnej chęci”31. Z przytoczonej przeze mnie defi-
nicji miłości jednoznacznie wynika, iż współgra ona z ujęciem miłości w
Pieśni nad pieśniami. Skupia się ona bowiem na tych samych aspektach –
poszukiwaniu spojrzenia bliskiej osoby, opisywaniu wdzięków partnera,
a także chęci przebywania jak najbliżej wybranka.

Pragnę teraz zwrócić uwagę na średniowieczne pieśni miłosne.
Niestety nie ma ich dużo. Wprawdzie jeden z Piastowiczów, książę wro-
cławski, Henryk IV Probus, tworzył wiersze miłosne, lecz pisał je po nie-
miecku jako minezenger (piewca miłości). Jedynie kilka drobnych okru-
chów, wplecionych w inne teksty XV – wieczne, czasem nawet religijne
oraz parę listów miłosnych reprezentuje ten dział twórczości. Lecz echa
rycerskiego kultu kobiet docierały do Polski, a niejaki Słota (Złota) w
wierszu pochodzącym z początku XV w. O zachowaniu się przy stole w
prosty, niewyszukany sposób wyraził pochwałę pań32. Właściwą treść
utworu stanowią prawidła dotyczące poprawnego zachowania się przy
stole. Jednakże autor szczególną uwagę poświęca stosunkowi do kobiet,
które należy otaczać wielką czcią. Poeta ukazuje, iż mężczyźni powinni
szanować wszystkie kobiety, gdyż dają one mnóstwo szczęścia i radości:

,,Przetoć je nam chwalić słusza,
W kiem jeść koli dobra dusza.
Boć jest korona czsna pani,
Przepaść by komu, kto ją gani”33

W wierszu tym białogłowe zostały wywyższone, ukazane jako ide-
alne. Takie przedstawienie wybranek serca zgadza się z wizją Oblubieni-
cy opisanej w Pieśni nad pieśniami, gdyż podkreśla, jak ważne są kobiety
w życiu mężczyzn.

Motyw miłości starotestamentowej odnajduję także w epoce rene-
sansu. W potocznym rozumieniu ,,zakochanie” oznaczało okazywanie
sentymentów i względów płci przeciwnej. Wedle zalecanych przez mora-
listów i propagowanych m. in. w literaturze pięknej norm miało wystę-
pować wyłączniew związkach małżeńskich34.

Zbigniew Kuchowicz w książce Miłość staropolska podaje, że Jan Ko-
chanowski pojmował miłość jako potężne uczucie psychiczne ,,parzące ser-

31 Z. Kuchowicz., Miłość staropolska, Łódź 1982, s. 16.
32 K. Krajewski., Piśmiennictwo polskie od średniowiecza  do oświecenia, Warszawa

1978, s. 40-43.
33 Ibidem.
34 Z. Kuchowicz., Miłość staropolska…, op. cit., s. 18.
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ce”, niezależne od woli i rozumu ludzkiego, poddające sobie człowiecze
pragnienia i poczynania. Mistrz z Czarnolasu nie oddzielał ducha od ciała.
Poprzez termin ,,miłość” rozumiał zarówno świat idei, jak i zmysłów35.

Twórca polskiego renesansu udowodnił, iż tematem fraszki może
być wszystko: miłość, pochwała rycerskiej śmierci, dom, sława… Jednak-
że znamienne są słowa Wacława Potockiego, który stwierdził, iż:

,,Jana Kochanowskiego, choć dobre i krzeczne,
Fraszki ktoś cenzurując, twierdzi, że wszeteczne,
Że tylko o miłości”36.

Warto zwrócić uwagę, iż mowa tutaj nie tylko o miłości duchowej,
ale także fizycznej, cielesnej, poruszanej w niektórych utworach poety z
Czarnolasu. Jednak szczególnie ważny jest tutaj ostatni wers podkreślają-
cy, jak wiele uwagi Jan Kochanowskipoświęcił w swojej twórczości na
opisanie czystego, pięknego uczucia towarzyszącego zakochanym.

Przejdę teraz do analizy wybranych przeze mnie fraszek, w których
dostrzegam motyw miłości pochodzący z Pieśni nad pieśniami.

I tak we fraszce Z Anakreonta o incipicie: ,,Próżno się mam odejmo-
wać,/ Widzę, że muszę miłować” podmiot liryczny opisuje swoją walkę z
miłością. Podkreśla jednakże,iż mimo najlepszej zbroi i tarczy uczucie i
tak go dopadło, bo jest silniejsze od wszystkiego. Zwraca uwagę na bez-
sensowne próby ucieczki przed miłością.

Z kolei we fraszce Do Paniej z Ksiąg pierwszych Jan Kochanowski uka-
zał urodę i wdzięki kobiet. Podkreślił, iż można mówić bardzo dużo pięk-
nych słów o płci pięknej, lecz nie da się ich wszystkich opisać, gdyż spoglą-
dając na nie ,,rymów przybywa”37. Podobny pogląd miał Oblubieniec z Pie-
śni nad pieśniami. Mężczyzna opisywał uroki ukochanej używając najbardziej
wyszukanych porównań, lecz wciąż nie był w stanie wyrazić ich słowami.
Ciągle przychodziły mu na myśl nowe określenia Oblubienicy, jednakże nie
potrafił znaleźć takich, które w pełni opisałyby jej urodę.

Kolejną fraszkę Z Anakreonta podmiot rozpoczyna tragicznym wy-
znaniem: ,,Ciężko, kto nie miłuje, ciężko, kto miłuje”38. Stwierdzenie to
podkreśla, jak trudno jest żyć człowiekowi bez miłości. Zwraca także

35 Ibidem, s. 17.
36 Ibidem, s. 19.
37 J. Kochanowski.,  Sobie śpiewam a muzom…, opr. K. Żukowska, Warszawa

1972, s. 16.
38 Ibidem, s. 19.
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uwagę na fakt, iż nie łatwo jest kochać w taki sposób, by to uczucie moż-
na było nazwać prawdziwym i szczerym.

,,Ale to wszystko za jaje/ Kiedy Hanny nie dostaje”39 - słowa te są
podsumowaniem fraszki O Hannie. Ukazany jest w niej świat piękny,
radosny oraz pełen życia, ale tylko wówczas, gdy obok jest ukochana
kobieta. Stwierdzenie to harmonizuje z wizją świata wykreowanego
przez Oblubieńca w Pieśni nad pieśniami. Kiedy widzi Oblubienicę
wszystko wokół wydaje się być bardziej szczęśliwe i kwitnące.

Podsumowaniem opisu uczucia towarzyszącego zakochanym
omówionegow Księgach pierwszych Jana Kochanowskiego jest fraszka O
miłości. Słowa podmiotu lirycznego: ,,Próżno uciec, próżno się przed mi-
łością schronić/ Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić”40 ukazują, jak
bezradny jest człowiek wobec tego silnego uczucia. Poeta odwołuje się
także do bożka miłości Erosa (Amora), który z racji tego, iż ma skrzydła,
bez problemu jest w stanie ugodzić człowieka strzałą rozkochania.

Z kolei w Księgach wtórych czytamy we fraszce Do Jadwigi, jak wiele
cierpienia przysparza nieszczęśliwa miłość. Podmiot liryczny prosi uko-
chaną:

,,Przeto uczyń tak dobrze: albo wróć moje,
Albo mi na to miejsce daj serce swoje!”41

W tych słowach wskazuje na dwie możliwości rozwiązania sytuacji
– albo odkocha się w Jadwidze, albo ona zakocha się w nim. Nie potrafi
już żyć w ciągłej niepewności, gdyż uczucie, jakim darzy ukochaną go
przerasta.

Z podobna sytuacją mamy do czynienia we fraszce Do Han-
ny.Podmiot liryczny prosi dziewczynę o oddanie mu swojego gorącego
serca. Podkreśla, iż diamentowy pierścień, który ma ona na palcu nie jest
nic wart, jeśli nie towarzyszy mu uczucie. Kobieta ukazana jest tutaj jako
przekorna i w pewien sposób przebiegła.

W ślad za Oblubieńcem z Pieśni nad pieśniami powtarza Kochanow-
ski we fraszceDo dziewki, rozpoczynającej się incipitem: ,,A co wiedzieć,
gdzie chodzisz, moja dziewko śliczna”42, jak wiele cierpienia przysparza

39 Ibidem, s. 22.
40 Ibidem, s. 26.
41 Ibidem, s. 28.
42 Ibidem. s. 39
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mu czas, kiedy to nie może się spotkać ze swoją ukochaną. Podkreśla, iż
trapi go ,,tęskność ustawiczna”43, kiedy nie widzi najbliższej.

Motyw miłości starotestamentowej pojawia się także we fraszce Do
Reiny. Podmiot liryczny zwraca uwagę na piękne dłonie kobiety,
wdzięczny wzrok, różane ust. Ukazuje jej piękno zewnętrzne, chwali po-
szczególne części ciała, nawiązując do słów Oblubieńca, które kierował
do swojej ukochanej.

W podobnym nastroju utrzymana jest fraszka Do Magdaleny. Pod-
miot lityczny wskazuje, iż piękno kobiety odbiera mu mowę, nie da się
go wyrazić słowami. Magdalena została wykreowana jako idealna nie-
wiasta, której urody nie można do niczego porównać.

Wybrane przeze mnie utwory potwierdziły, iż motyw miłości staro-
testamentowej, mającej korzenie w Pieśni nad pieśniami znalazł odzwier-
ciedlenie we fraszkach Jana Kochanowskiego. Pragnę jednak zwrócić
uwagę, iż gatunek pieśni także posłużył Kochanowskiemu do podjęcia
problematyki miłosnej. Nawiązując do twórczości Horacego, poeta
przedstawił topos erotyczny ukazujący miłość jako więzienie. Z kolei
odwołując się do Pieśni nad pieśniami opisał urodę ukochanej kobiety
przewyższającą blask słońca i gwiazd, czas rozstania jako okres smutku i
tęsknoty. Tę problematykę zawarł m. in. w Pieśni VII Ksiąg pierwszych.

W Pieśni VIII Ksiąg pierwszych poeta z Czarnolasuukazał, jak wiele
piękna można dostrzec w kobiecie, którą darzy się miłością. W pieśni
dostrzegamy szereg antytez, wśród których dominuje przeciwstawienie
nadziei i zwątpienia. Pojawienie się postaci kochanki wnosi do pieśni
elementy poetyckiego obrazowania, w których dostrzegamy wiązanie
urody fizycznej z wewnętrzną doskonałością44. Poeta z Czarnolasu pisze:

,,Nie tylko- nad insze gładszą się urodziła,
Aleś i zwyczajmi twarzy nic nie zelżyła.
A jako wdzięcznie szarakiem złoto się dwoi
Tak tej szlachetnej duszy w tym ciele przystoi”45.

Motyw piękna fizycznego jako odbicia wewnętrznej doskonałości
znalazł najpełniejszy wyraz w pieśni – akrostychu ,,Kto mi wiary dać nie
chce”46. Jest to mozaika złożona z najbardziej utartych formuł renesanso-
wego erotyku. Wystąpił tutaj motyw kobiety – anioła:

43 Ibidem.
44 J. Kochanowski., Pieśni, opr. L. Szczerbicka-Ślęk , Wrocław 1970 s. 44.
45 Ibidem, s. 20.
46 Ibidem, s. 133.
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,,Taka jeszcze nie była za dawnego wieku,
Aniołowi podobna barziej niż człowieku”47

Poeta nawiązuje do motywu lilii, który pojawiał się także w Pieśni
nad pieśniami podczas określenia Oblubienicy. Jan Kochanowski skupił się
na wyglądzie zewnętrznym ukochanej ukazując go jako idealny. Taki
sposób opisu uroków kobiety dostrzegliśmy już w wypowiedzi Oblu-
bieńca, dla którego wybranka serca ,,wolna była od wszelkiej skazy”48.

Najpełniejszy portret kobiety zawarł Jan Kochanowski w Pieśni
Panny XI, przypisując go Dorocie, imienniczce swojej żony. Wizerunek
kształtuje się jako katalogowe wyliczenie szczegółów urody: włosy,
twarz, oczy, usta, zęby, szyja, piersi. Z pięknem tych elementów kompo-
nowała się idealna całość. Techniką takiego opisu posługiwała się także
biblijna Pieśń nad pieśniami49.

Niewątpliwie motyw miłości starotestamentowej znalazł odzwier-
ciedlenie w twórczości Jana Kochanowskiego. Dostrzegamy szereg podo-
bieństw do biblijnej Pieśni nad pieśniami zarówno w sposobie mówienia o
miłości jak i w opisach ukochanej. Porównując pieśń Salomona oraz
utwory Kochanowskiego można wnioskować, iż miłość wymaga ogrom-
nego wysiłku. Każe pozbyć się egoizmu, zapatrzenia w siebie. Zrozu-
mieć, że jesteśmy po prostu cząstką świata, która potrzebuje bliskiej oso-
by, by móc cieszyć się każdym jej spojrzeniem oraz wspólnie spędzonymi
chwilami.

Miłość w renesansowym, dwornym stylu, lecz dystansującą się od
zbytniej zmysłowości propagował w swym Dworzaninie Łukasz Górnicki.
Dużo uwagi poświęcał amorom50. W Księdze trzeciej stwierdza, iż ,,oko w
miłości wodzem”51. Opisuje moment ,,zarażenia miłością”, do którego do-
chodzi wówczas, gdy wzrok dwojga ludzi napotyka na siebie. Właśnie taki
opis ,,tworzenia się” uczucia potwierdza, iż nie zawsze musimy rozumieć
miłość, potrafić ją logicznie wytłumaczyć i zastosować się do jej reguł.

Barok stworzył jeszcze inny wzorzec – miłości wielkiej, żywiołowej.
Człowiek miał prawo wyboru, był panem swojego losu. Miłość traktował
jako grę, gdyż mógł przewidzieć jej przebieg. Tak pojmowaną miłość
ukazuje Szymon Zimorowic w Roksolankach. Występujący tam
,,Dziewosłąb” głosi pochwałę miłości małżeńskiej, ,,Amora bożego”. Za-

47 Ibidem, s.133-134.
48 Biblia rodzinna …,op. cit., s. 699.
49 J. Kochanowski., Pieśni..,op. cit. s. 45.
50 Z. Kuchowicz., Miłość staropolska, op. cit., s. 126.
51 http://univ.gda.pl/~literat/dworzan/0008.htm [dostęp 05.05.2018].
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uroczenie ukazane jest jako siła niezmierzona, pochłaniająca marzenia,
cele. Z drugiej zaś strony daje radość płynącą z odwzajemnienia. Wizja ta
zgadza się ze sposobem opisu zakochania w Pieśni nad pieśniami. Miłość,
jaka łączy Oblubieńca z Oblubienicą daje im szczęście, pozwala w pełni
cieszyć się życiem.

Z kolei sonet Cuda miłości Jana Andrzeja Morsztyna porusza problem
cierpienia miłosnego i związanego z tym uczuciem paradoksów. Miłość bo-
wiem jest uczuciem bardzo skomplikowanym, co ukazuje podmiot liryczny
poprzez szereg pytań retorycznych, często paradoksalnych:

,,Jak żyję, serca już nie mając?
Nie żyjąc, jako ogień w sobie czuję?”52

Jan Andrzej Morsztyn opiera się w tym utworze na koncepcie, po-
legającym na wykorzystaniu wieloznaczności interpretacji i skojarzeń ze
słowem ,,ogień” (jako żywioł, miłość, cierpienie)53. Koncept pozwala na
sformułowanie poecie puenty: źródłem wszelkich cierpień są piękne oczy
dziewczyny, przed urokiem których nie sposób się wybronić: ,,Ponieważ
wszystkie w oczach u dziewczyny/ Pociechy…”54. Przed miłością nie
broni nawet rozum. Zdrowy rozsądek jest bowiem bezbronny, gdy w grę
wchodzą uczucia:

„Którym kto by chciał rozumem się bronić,
Tym prędzej w sidło z rozumem swym wskoczy”55.

Z kolei Wacław Potocki w wierszu Miłość miłość rodzi daje wska-
zówkę dla wszystkich pragnących poznać, czym jest zakochanie:

,,Kto pragnie być kochanym, niechaj sam wprzód kocha.
A że częstokroć serce językowi przeczy,
Niechaj kocha nie w słowach, ale w samej rzeczy”56

Słowa te można potraktować jako rozwinięcie końcówki wypowie-
dzi Oblubienicy w Pieśni szóstej Salomona. Otóż, zwraca ona uwagę na to,
iż nie należy skupiać się tylko na drugiej osobie. Trzeba umieć cieszyć się
życiem, radością oraz wolnością, czyli korzystać ze wszystkiego, co po-
zwala nam dostrzec różne oblicza miłości.

52 J. A. Morsztyn., Wybór poezji, opr. W. Weintraub, Wrocław 1988, s. 172.
53 Słownik symboli literackich…, op. cit., s. 160–166.
54 J. A. Morsztyn, Wybór poezji…, op. cit., s. 172.
55 Ibidem.
56 http://wiersze.annet.pl/w,,2955 [dostęp 05.04.2018].

http://univ.gda.pl/~literat/dworzan/0008.htm


245

Utwór Daniela Naborowskiego Do Anny należy do grupy eroty-
ków. Głównym środkiem stylistycznym zastosowanym w tym wierszu
jest anafora. Jako jej przykład został użyty wyraz ,,z czasem”, który po-
przedza szereg kolejno wymienianych zjawisk przemijających w ciągu
ludzkiego życia: lata, państwa, dowcip, rozum, uroda, kłótnie i ,,krwawe
boje”. Całe to nagromadzenie rzeczy nietrwałych jest częścią konceptu
opartego na zasadzie kontrastu – powszechnej przemijalności z gorącym
uczuciem podmiotu lirycznego do Anny, które- na przekór wszystkiemu
– nigdy nie ustanie. Podobny wyraz nieprzemijalności uczucia daje Ob-
lubieniec w biblijnej pieśni Salomona. Zaklina, iż jego miłość będzie
wieczna, gdyż ,,tylko jej pożąda”57.

Utwór Kaspra Twardowskiego Pierwsza Strzała Miłości Bożej - Serca
Rozpalenie skupia się przede wszystkim na miłości do Boga. Jest ona bo-
wiem warunkiem zbawienia człowieka. Z wiersza dość jasno wyłania się
przesłanie, iż nie można kochać kogoś, nie kochając Stwórcy. Kasper
Twardowski zwraca uwagę na fakt, iż uczucie to trzeba chronić przed
niebezpieczeństwem, bo jest ono najpiękniejszym doznaniem, jakiego
może doświadczyć człowiek. W utworze pojawia się także motyw ognia,
którego należy utożsamiać z samym Chrystusem.

Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę na epistolarną sztukę miło-
snej. Listy Jana III Sobieskiego do Marysieńki są doskonałym przykładem
na potwierdzenie tezy, iż w uczuciach nie ważna jest odległość, w jakiej
oddaleni są od siebie zakochani. W listach przeplatają się wyznania miło-
sne z relacjami z kampanii wojennych i politycznych, świadczące o este-
tycznej i dwornej kulturze ich autora, oczytanego w ówczesnej literatu-
rze, zwłaszcza romansowej, której stylistykę adaptuje on do własnych
oświadczeń miłosnych, kreując przy tym wybrankę i siebie na wzór boha-
terów literackich. Uczucia Jana Sobieskiego i Marysieńki przetrwały w
słowach przelewanych na papier. Wojenne zawirowania rozdzielały parę
królewską na wiele tygodni. Ich uczucie ocalało, bo codziennie pisali do
siebie listy – pełne czułych, tęsknych słów i troski o sprawy rodzinne. W
liście z 9 VI 1665 r. czytamy, z jak wielkim szacunkiem zwraca się autor
do swojej ukochanej, nazywając ją: ,,największą duszy i serca pociechą”58.
Nadawca zapewnia także, iż ,,ich miłość nigdy nie zmieni się w przyjaźń
i nigdy nie będzie bardziej czuła”59. Słowo ,,przyjaźń” użyte w tym kon-
tekście nie należy jednak rozumieć jako coś negatywnego, lecz raczej jako

57 Biblia rodzinna …, op. cit., s. 700.
58 http://univ.gda.pl/~literat/listys/index.htm, [dostęp 05.04.2018].
59 Ibidem.

http://wiersze.annet.pl/w
http://univ.gda.pl/~literat/listys/index.htm
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więź, stojącą w hierarchii niżej od miłości. Kontynuując rozważania, na-
leży interpretować owe sformułowanie w ten sposób, że miłość, która
łączy Sobieskiego z Marysieńką nigdy nie ustanie.

Konkluzja
Może i świat się zmienia, lecz czy zmienia się miłość? Może i zapo-

minamy w pośpiechu o najważniejszych wartościach, lecz czy one zani-
kają? Modele miłości przedstawione w literaturze poszczególnych epok
są aktualne do dnia dzisiejszego. Uległy jedynie drobnym zmianom,
związanym z otaczającą nas rzeczywistością. W ten właśnie sposób mi-
łość jest potęgą, która czyni świat bardziej ludzkim. Każda miłość jest
piękna i potrzebna człowiekowi, gdyż towarzyszy mu w życiu, które na-
leży odczytywać jako wielką szkołę miłości60.

Omówione przeze mnie utwory potwierdzają, iż motyw miłości za-
czerpnięty z biblijnej Pieśni nad pieśniami znalazł odzwierciedlenie u twór-
ców różnych epok. Pojęcie to posiada tysiące literackich definicji, z któ-
rych każda jest słuszna i prawdziwa. W każdej epoce pojawia się głos w
sprawie miłości. Z czego to wynika? Może dzieje się tak dlatego, że trud-
no jest ubrać w słowa to, jak ważna jest ona w naszym życiu?

Streszczenie:
Miłość i wolność to pojęcia, które nierzadko są ze sobą powiązane. Li-

teratura doby staropolskiej przedstawia różne ich definicje. Twórcy w swo-
ich dziełach bardzo często inspirują się starotestamentową wizją ukazaną w
Pieśni nad pieśniami. Analiza tego dzieła stanowi punkt wyjścia rozważań po
to, by następnie ukazać kontynuacje i nawiązania w tej materii.

Słowa kluczowe: miłość, wolność, literatura

Summary:
Love and freedom are concepts that are often related to each other.

Old Polish literature presents different definitions. The creatorsvery often
are inspired in their works by the Old Testament vision presented in the
Song of Songs. The analysis of this work is the starting point of reflection
in order to then show continuations and references in this matter.

Keywords: love, freedom, literature
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Małgorzata Penińska

Obraz Żyda w dziełach literackich Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Dopowiedzenia1

Wstęp
Ponad dwa miliony Żydów – pisze Marian Fuks – żyło na ziemiach

polskich w ostatnich dziesięcioleciach dziewiętnastego wieku. Ich pozycja
w społeczeństwie – w porównaniu z wiekami wcześniejszymi – wzrosła.
Wielu bowiem Izraelitów prowadziło banki. W Warszawie należało do
nich aż dwadzieścia. Bankierzy przyczynili się znacznie do rozwoju eko-
nomicznego nadwiślańskiego obszaru. Zajmowali się: udzielaniem poży-
czek ludziom, finansowaniem wszelakich przedsięwzięć, dołączaniem się
do rozbudowy krajowej infrastruktury oraz stawaniem się współudzia-
łowcami w przedsiębiorstwach handlowych. Bank chociażby Samuela
Antoniego Fraenkela miał bardzo duży wpływ na gospodarkę nie tylko
Rosji, bo także Królestwa Polskiego. W 1828 roku w znacznym stopniu
uchronił przed bankructwem Bank Polski. Bankier założył między inny-
mi fabrykę sukna w okolicach Powązek. Syn Fraenkela – Antoni Edward
– nie zaniechał prowadzenia działalności bankowej. Miał on tak znaczne
zasługi dla kraju, iż otrzymał tytuł barona w 1854 roku oraz pozwolenie
„[…] na eksploatację lasów i kopalń. Ród Fraenkelów był skoligacony z
rodami Laskich i Goldstandów, którzy także prowadzili rozległe interesy
finansowe i przemysłowe”2.

Twórczość literacka Kraszewskiego nie ukazuje jednak żadnego
żydowskiego bankiera3 a wyłącznie spekulantów handlowych (Hersz ze

1 Niniejszy tekst stanowi kontynuację moich rozważań prowadzonych w ar-
tykule naukowym: „[…] co by Żyd wart był, żeby nie miał policji”. Żydzi w twórczo-
ści literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Świat fundamentalnych zagrożeń, red.
J. Zimny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Ka-
tolickiej, Stalowa Wola 2018, s. 232-253.

2 M. Fuks, Żydzi w Polsce. Dawniej i dziś, Wydawnictwo Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, s. 22-27.

3 Niemniej pojawia się w tekście Kraszewskiego nazwisko bankiera, którego
brzmienie sugeruje Izraelitę:

„– Któż nabywa ten dług? – spytał Zenon.
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Złota i błota), krawców (Chaim z Braci rywali), arendarzy (Aaron Kohn –
Śniehotowie) i lichwiarzy (Szmul z Dziwadeł)4. Różnorodność zawodów i
usług żydowskich w dziełach literackich Bolesławity odzwierciedla real-
ne zajęcia (handel, sprzedaż) oraz działalności usługowo-kredytowe
osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych Izraelitów zamieszkujących ziemie
polskie5. Żydzi nie tylko zajmowali się lichwą i sprzedażą wódki wło-
ścianom, ale także medycyną, stolarstwem, krawiectwem, szewstwem
czy też drukarstwem6. Obecność żydowskich rzemieślników na wsiach
wpłynęła na ukształtowanie dziewiętnasto – i dwudziestowiecznej kultu-
ry ludowej7. Choć Izraelici mieli własne kroje, zdobnictwo oraz ornamen-

– Dawid Salomson z Warszawy, kapitalista… – odparł mecenas. – Zważ pan,
że to nic a nic położenia książąt nie zmienia. Dług pozostaje i przechodzi tylko
na imię innego człowieka […].

– Nie rozumiem – dodał Zenon – a czego nie rozumiem, tego się lękam. Da-
wid Salomson, którego nazwisko dozwala się domyślić przemyślnego bankiera
Izraelity [podkreśl. – MP], musi w tym mieć cel jakiś. To sprawa ciemna”.

O ile brzmienie nazwiska człowieka nabywającego długi ciążące na majątku
Brańskich (Morituri) sugeruje pochodzenie żydowskie mężczyzny, to zawód
wykonywany przez niego nie do końca jest pewny. Mecenas nazywa kapitalistę:
„spekulantem”. Posłużenie się owym wyrazem nie stanowi dowodu na bycie –
w jednej osobie – spekulantem i bankierem. Pierwszy cudzysłów: J. I. Kraszew-
ski, Morituri. Powieść w dwóch tomach, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków-
Wrocław 1986, s. 46; Drugi: Tamże, s. 45.

4 O stosunku Kraszewskiego do Żydów oraz postaciach izraelskich w jego
dziełach literackich (Żydzie, Latarni czarnoksięskiej) pisze choćby: J. Fiećko, Kwestia
żydowska we współczesnych powieściach Kraszewskiego. Latarnia czarnoksięska, Powieść
bez tytułu, Żyd, [w:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego
Kraszewskiego, red. W. Ratajczak, T. Sobieraj, Wydawnictwo Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, s. 233-248; J. Juszkiewicz, Motyw Żyda w
twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Szkic, [w:] Kraszewski i nowożytność. Studia,
pod red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Książnica Podlaska im. Ł. Gór-
nickiego, Białystok 2014-2015, s. 391-401; B. Osmólska-Piskowska, Powstanie
styczniowe w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Toruń 1963, s. 136-137; A. Żyga, Problem żydowski w twórczości J.I. Kra-
szewskiego, „Rocznik Komisji Historyczno-literackiej” 1964, t. 2, s. 139-226.

5 O zawodach Izraelitów oraz usługach wykonywanych przez nich: Zob. Ba-
nasiewicz-Ossowska, Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej,
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2007, s. 157-209; Zob. M. Fuks,
Żydzi w Warszawie. Życie codzienne. Wydarzenia. Ludzie, Sorus, Poznań-Drzewice
1992, s. 27-32.

6 Zob. Banasiewicz-Ossowska, dz. cyt., s. 168-200.
7 Tamże, s. 227.
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tykę, to nie przeszła ich kultura na ludność chrześcijańską8. Przeciwnie.
Izraelici wcielali się – przymusowo bądź dobrowolnie – do większości
narodowej9. Żydzi oddziaływali – w niektórych regionach – na mieszkań-
ców wsi (Lubelszczyzna, Rzeszowszczyzna, Kurpie, Podlasie)10. Za ich
sprawą kufry wyparły skrzynie na wsiach północno-krakowskich a szla-
bany wprowadzono na Lubelszczyźnie11.

Jak wyglądała współpraca Żyda z chrześcijaninem? Jak ubierali się
Izraelici? Jak zachowywali się Żydzi zamieszkujący miasta? Oto pytania,
na które pragnę odnaleźć odpowiedzi w dwudziestu utworach literackich
dziewiętnastowiecznego pisarza – Józefa Ignacego Kraszewskiego12.

Żyd – przyjacielem i wspólnikiem chrześcijanina
Rzadko istniała przyjaźń między Żydem a chrześcijaninem13. Ich

kontakty w małych miasteczkach były przypadkowe14. Gdy zawiązywała
się pomiędzy ludźmi z tych dwóch światów bliższa relacja (towarzyska,
sąsiedzka), to stanowiła ona doskonałą okazję do wzajemnego poznania
się, a tym samym zgłębienia obcej kultury i zwyczajów15. Niekiedy zda-
rzało się, że stosunki między społecznością polską i żydowską owocowa-
ło powstaniem – najczęściej na wsiach – silnej więzi sąsiedzkiej16.

Ludzie cenią osoby podobne charakterem (uczciwością, rzetelno-
ścią) do siebie: „[…] Herszko niepospolitym był człowiekiem, wielkiego
rozumu, wziętości i uczciwości. W handlu drzewem i zbożem dorobił się
był majątku znacznego, i szacowano go na jakie sto tysięcy rubli… Po-
mimo to jeździł biedą, jednym koniem, i pracował po staremu… Czer-

8 Tamże, s. 228.
9 O prawach nakazujących Żydom przystosowanie się (szatami, zarostem) do

wyglądu zewnętrznego większości narodowej: A. Jagodzińska, Pomiędzy. Akultu-
racja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2008.

10 Zob. Banasiewicz-Ossowska, dz. cyt., s. 228.
11 Tamże.
12 Przedmiotem badań czynię dwadzieścia utworów literackich Kraszewskie-

go. Oto one: Bracia rywale, Dziwadła, Hołota, Lalki, Ładny chłopiec, Macocha, Mogil-
na, Morituri, Orbeka, Ostatni z Siekierzyńskich, Pałac i folwark, Ramułtowie, Raptularz
Pana Mateusza Jasienieckiego z oryginału przepisany, Roboty i prace, Syn marnotrawny,
Szaławiła, U babuni, W starym piecu, Złoto i błoto, Złoty Jasieńko.

13 Tamże, s. 129.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże.
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miński lubił Herszka, mógł się nieraz obejść bez niego w swoich han-
dlach, bo pieniędzy miał pod dostatkiem, ale przypuszczając go do spół-
ki, zyskiwał doskonałego kontrolera i nadzorcę, co przy rozlicznych jego
zajęciach nie było do odrzucenia… Hersz więc stawał się wspólnikiem w
spekulacjach Czermińskiego… i obu im z tem dobrze było…”17. Czermiń-
ski (Złoto i błoto) doceniał niepospolite cechy Herszka, który nie przypo-
minał upodobaniami (życie w zbytku; otwartość na handel i współpracę z
chrześcijanami) oraz umysłem niezwykle otwartym na spekulacje („wiel-
kiego rozumu”)18 swych współwyznawców. Oni także dostrzegali inność
Herszka. Wyrzucali mu zbytnie rozmiłowanie w zbytku (posiadanie
pięknie i bogato urządzonego domu) oraz imponowanie innym ludziom
swoim dużym majątkiem. Nie widzieli zdolności dedukcyjnych czy też
matematycznych Herszka, a wyłącznie otaczający go ogromny dostatek.
Rozum („wielki”)19 i charakter („uczciwość”)20 bohatera docenił Czermiń-
ski, biorąc go za wspólnika. W zachowaniu Żyda podobało mu się nieza-
przestanie gromadzenia majątku („pracował po staremu”)21. Pojazd boha-
tera („bieda”)22 oraz wiozący go koń („jednym koniem”)23 robił dobre
wrażenie na szlachcicu, bo pokazywał wewnętrzny stan ducha Żyda. Nie

17 J. I. Kraszewski, Złoto i błoto. Powieść współczesna, t. 1, Nakład Księgarni Gu-
brynowicza i Schmidta, Lwów 1884, s. 42. „Stosunki i zależności w zbiorowo-
ściach tworzą się stopniowo. Zaczynają się one od styczności przestrzennej, co
oznacza, że ludzie najpierw postrzegają się nawzajem i rejestrują cechy oraz wła-
ściwości innych. […] Jedni podobają się nam bardziej, inni mniej, jeszcze inni są
nam obojętni. W ten sposób tworzą się pierwsze styczności psychiczne. Gdy
zainteresowanie jest obustronne, pomiędzy dwoma osobami może się wykształ-
cić styczność społeczna. Polega ona na wymianie pewnych wartości […]. Wza-
jemne oddziaływania prowadzą do wykształcenia się w końcu stałych stosun-
ków społecznych, czyli trwałych układów, które są określone normami i związa-
ne pewnymi obowiązkami”. Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz, Wiedza o społe-
czeństwie. Zakres rozszerzony, cz. 1, wyd. 3 zmienione, Wydawnictwo Pedagogicz-
ne OPERON, Gdynia 2004, s. 11-12. Tematykę styczności (przestrzennej, psy-
chicznej, społecznej) porusza: J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970, s. 158-239.

18 J. I. Kraszewski, Złoto i błoto…, s. 42.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Tamże. Bieda to „dwukołowy wóz bezresorowy o dwóch dyszlach, w Polsce

pop. w XVIII-XIX w.; z łac. biga ‘wóz parokonny’. W. Kopaliński, Biedka, hasło [w:]
Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2003, s. 110.

23 J. I. Kraszewski, Złoto i błoto…, s. 42.
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zmienił go majątek. Nie porzucił on bowiem stałego ekwipażu. Nie za-
przestał zatem pragnienia dorobienia się w życiu jeszcze większych pie-
niędzy („obu im z tem dobrze było”)24. Czermiński doceniał uczciwość
Żyda, czego wyrazem było oddanie mu nadzoru nad swym majątkiem.

Izraelita doskonale rozumiał pana Rakowiec. Uważał się nie tylko
za wspólnika, bo także przyjaciela szlachcica. Zbliżyła ich do siebie po-
dobna ambicja (dorabianie się majątku), charakter (zachłanność) oraz
sposób dedukcji (rozumowanie o pieniądzach). Żyd znał znacznie lepiej
Czermińskiego – można powiedzieć – od rodziny szlachcica. Nie potrze-
bował wielu słów do zrozumienia intencji Czermińskiego. Nie czyniło
mu bowiem trudności odczytanie sensu machnięcia ręką czy nawet spo-
sobu patrzenia właściciela Rakowiec. Czermiński niezwykle rzadko się
odzywał, co mogło znacznie utrudniać prowadzenie z nim interesów
(gospodarczych, finansowych) czy uniemożliwiać – w znacznym stopniu
– prowadzenie konwersacji. Rozmowę ze szlachcicem wypełniała mimi-
ka, do której Hersz – przez lata współpracy – całkowicie się przyzwycza-
ił. Doskonale rozumiał i rozumiał się ze wspólnikiem. Izraelita wiedział
chociażby, że przełożenie rąk z tyłu do góry oznaczało nietroszczenie się
opinią ogółu („Znaczyło to: – Co mi tam – ludzie?”)25, a kiwnięcie ręką na
podawane jedzenie – obojętność na przyniesiony mu potrawy.

Po śmierci Czermińskiego Izraelita jako jedna z nielicznych osób
szczerze żałowała śmierci szlachcica. Znała go doskonale. Mówiła o
szczęściu marszałkowej, której zgon sąsiada przyniósł ocalenie: „Podzię-
kujcie Panu Bogu, że mu życia przykrócił. Teraz to wam otwarcie powie-
dzieć mogę: – chciał z Holmanowa marszałkową wypędzić… bo się bał o
syna…”26. Izraelita nie zdradził – za życia Czermińskiego – planów
szlachcica osnutych wobec mieszkańców Holmanowa. Milczał. Zgon
przyjaciela umożliwił mu wyjawienie tajemnicy. Dopuszczenie do sekre-
tu Hersza stanowi dowód szczególnej relacji panującej między tymi
dwoma mężczyznami. Szlachcic musiał doskonale wiedzieć, że Hersz nie
zdradzi jego planów. Ufał mu. Izraelita nie zawiódł przyjaciela. Troszczył
się o wspólnika. Nie chciał, żeby stracił pieniądze na niekorzystnej trans-
akcji związanej właśnie ze zniszczeniem wrogów chrześcijanina – miesz-
kańców Holmanowa. Żyd trzymał stronę Czermińskiego. Rozumiał po-
budki kierujące przyjacielem. Po śmierci wspólnika wyjawia częściowo
plany szlachcica. Powiedzenie o nich nie stanowi zdrady przyjaciela, a

24 Tamże.
25 Tamże, s. 43.
26 Tamże, s. 150.
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podkreślenie nieznajomości przez bliskich i sąsiadów osoby Czermiń-
skiego. Nikt nie podejrzewał obeznania z krokami domowników głowy
rodziny. Kroki czynione przeciwko marszałkowej (dowiadywania się o
stanie majątku kobiety; działanie przeciwko udzieleniu kredytu kobiecie)
pokazują przebiegłość szlachcica oraz dbałość o rodzinę (pragnienie wy-
swobodzenia się z wpływu mieszkańców Holmanowa na synów; chęć
uratowania majątku z rąk marszałkowej). Żyd domyślał się większości
tychże przyczyn, ale okazał także zdziwienie dobrym rozeznaniem sytu-
acji – majątkowej i finansowej – marszałkowej. Owo zdziwienie można
odczytać również jako zachwyt Żyda nad pomyślunkiem szlachcica.
Izraelita doskonale wiedział bądź domyślał się planów Czermińskiego
względem Holmanowa. Naszykował bowiem dokumenty dotyczące za-
pewne ciążących na tym miejscu długów. Podzielił się nimi ze szlachci-
cem. Pomagał mu zatem nie tylko w sprawach gospodarczych dotyczą-
cych Rakowiec, ale także osobistych. Obaj dobrze na tym wychodzili
(„obu im z tem dobrze było”)27.

Współpraca Polaka z Żydem wzbudzała zdziwienie i niedowiar-
stwo (Macocha):

„– […] Aaron Lewi ma pewnie więcej od nas obojga, a mało mniej od swe-
go pryncypała, handlują razem, na spółkę [podkreśl. – MP].

– Z Żydem? On?
– Ja sądzę, że on by z Tatarem handlował, gdyby zarobku był pewien.
– Aaron ma pewnie dom w miasteczku? – wtrąciła pani Noskowa.
– Ma murowaną kamieniczkę w rynku, a inne domy, większe, w kilku

miastach”28.

Handlowanie Polaka (Salomona Dobka) z Żydem (Aaronem Le-
wim) wzbudza w kobiecie zdumienie („Z Żydem? On?”)29. Zadaje ona
pytanie księdzu kanonikowi („Z Żydem? On?”)30, które dowodzi, że pra-
ca między tymi dwoma narodami była czymś niespotykanym. Ponadto
Polacy uważali pracę chrześcijanina u Żyda za coś uwłaczającego czy też
poniżającego31.

27 Tamże, s. 42.
28 Tenże, Macocha. Powieść z podań XVIII wieku, Ludowa Spółdzielnia Wydaw-

nicza, Warszawa 1990, s. 29.
29 Tamże.
30 Tamże.
31 Jakub Lubliner (Hołota) chciał zatrudnić do swojej córeczki chrześcijańską

nauczycielkę. Ta miała dawać dziewczynce lekcje muzyki. Taką propozycję –
przez starego sługę podkomorzyny – wysunął Izraelita Anieli Zarzeckiej. Boha-
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Aaron Lewi (Macocha), podobnie jak Hersz, przyjaźnił się z chrześci-
janinem. Pilnie obserwował mężczyznę. Starał się odwieść wdowca od
popełnienia życiowego błędu – zawiązania stosunków z wdową – Sabiną
Noskową. Żydowi nie udało się jednak uchronić przyjaciela przed tym
krokiem. Dobek oszalał na punkcie kobiety. Przedłożył Noskową nad cór-
kę – Lorkę. Poślubia Noskową. Małżeństwo przynosi mu odsunięcie się
Izraelity od prowadzenia jego interesów oraz zakończenie wspólnego han-
dlowania. Aaron wolał odsunąć się od przyjaciela niż patrzeć na zaślepie-
nie szlachcica. Nie opuścił go jednak całkowicie. Nie stracił do niego sza-
cunku. Po uwięzieniu bohatera – wszelkimi sposobami – stara się pomóc w
wyswobodzeniu. Oferuje mu: zniszczenie dowodów, schowanie pieniędzy,
umożliwienie ucieczki. Zachowanie Izraelity (pomoc uwięzionemu; szu-
kanie córki Dobka) oraz postępowanie dworu Salomona względem Dob-
kowej pokazują solidarność prostych ludzi z dworem („Aaron i cała, moż-
na powiedzieć, ludność miejscowa stała na straży swego pana, nader nie-

terka nie wzdrygnęła się na pracę u Żyda, lecz wyraziła gotowość do podjęcia się
udzielania nauk żydowskiej dziewczynce. Powiedziała: „Dlaczegóż bym nie
miała z tego skorzystać, gdybyśmy się do miasta wynieśli”. Praca u Izraelity, o
czym mówi Lubliner, uwłaczała chrześcijanom: „Wiem, że u was nazywa się to
już ostatnim wypadkiem i hańbą – służyć u Żyda, ale ja proponuję nie służbę,
tylko – przyjacielską pomoc”. Izraelita zatem oferuje pracę córce starego sługi
(Anieli Zarzeckiej) nie tylko dlatego, że pragnie wziąć nauczycielkę dla swej
córeczki, ale także chce pomóc Zarzeckiemu. Ów mężczyzna nie ma bowiem
pieniędzy na życie. Przychodzi do Lublinera zaciągnąć pożyczkę pod zastaw –
wedle jego mniemania – bardzo cennego zegarka i sygnetu. Te dwa przedmioty
nie mają dużej wartości materialnej. Izraelita nie daje jednak poznać po sobie, że
zna ich faktyczną wartość (bardzo niską). Pragnie pożyczyć pieniądze Zarzec-
kiemu bez zastawu. Szanuje starego sługę podkomorzyny. Nie proponuje mu
jakiejkolwiek pożyczki (datku na odczepienie; małej sumy), lecz chce mu dać
taką sumę, jaką pragnie uzyskać od niego Zarzecki. Miłosierna postawa Żyda
względem bohatera pokazuje brak chciwości Izraelity. Pomaga on chętnie tym
ludziom, o którym ma dobrą opinię. Nie odsuwa się od nich nawet gdy zna do-
kładnie ich sytuację materialną. Nie wykorzystuje biedy chrześcijanina, a stara
się mu pomóc. Lubliner stanowi osobliwy typ lichwiarza. Nie chce bowiem
wzbogacić się kosztem nieszczęścia bliźniego. Pożyczek udziela jedynie na re-
wers. Dla Zarzeckiego chce zrobić wyjątek. Bohater przymusza Żyda, by wziął
od niego drogocenne pamiątki )sygnet i zegarek). Człowiek – jak tłumaczy Izra-
elicie – nie zna ani dnia ani godziny śmierci. Chrześcijanin nie chce mieć żadnych
długów. Nie zna wartości swych drobiazgów. Ma je za cenne. Żyd na wszystko
się zgadza, bo chce ulżyć cierpieniu Zarzeckiego. Cytaty: Tenże, Hołota. Powieść
współczesna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 104; Tamże, s. 100.
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przyjazne objawiając usposobienie dla Dobkowej i jej dworu, dla komisji,
Żółtochowskiego, a po części nawet dla kanonika”)32. Lud kochał pana
Borowiec, bo mężczyzna nie wykorzystywał włościan. Dorabiali się
wspólnie na handlu drzewem („[…] Dobkowie ludzko obchodzili się zaw-
sze z całą włością, że nastręczali zarobki, nie wymagali posług daremnych,
opłacali należności regularnie, a handel drzewny pana Salomona nie tylko
jego, ale i mnogich robotników bogacił”)33.

Dobka niewątpliwie łączyła przyjaźń z Aaronem. Nie współpraco-
wał on jednak wyłącznie z owym Izraelitą. Była ich większa liczba. Za-
trudnienie kilkunastu żydowskich faktorów umożliwiało mu kierowanie
handlem bez konieczności opuszczania dworu: „Handle jego, którymi nie
oddalając się prawie z Borowiec kierował, odbywały się przez kilku izra-
elskich faktorów, sług płatnych, wprawnych a pewnych, bo ich rodziny
miał w ręku Dobek i ludzi dobierał trafnie”34. Dobek zatem nie przyjaźnił
się z żadnym ze swoich faktorów oprócz Aarona. To była nawet „prawa
ręka”35 właściciela Borowiec. Dobek zatrudniał kilku Izraelitów, lecz
wierność ich zawdzięczał – najprawdopodobniej – trzymaniu przez nich
arend bądź zatrudnianiu członków ich rodzin do pracy przy wycince
lasów lub handlu drewnem („pewnych, bo ich rodziny miał w ręku”36).
Płacił im. Mógł być pewien, że dopóki ma pieniądze i zajęcie dla nich, to
pozostaną oni mu wierni („sług płatnych, wprawnych a pewnych”)37.

Wspólne przedsięwzięcia Polaków i Żydów nie oznaczały przyjaźni
panującej między tymi dwoma narodami. Niekiedy zawiązywała się ona
(Salomon Dobek i Aaron Lewi; Czermiński i Hersz), lecz nie zawsze Izra-
elia dobrze wychodził na współpracy z chrześcijaninem. Dorabiał się ma-
jątku (Aaron Lewi), ale dostatek powodował odsunięcie się od niego
współwyznawców. Rozumiał go lepiej – można powiedzieć – katolicki
świat od judaistycznego. I odwrotnie. Katolika mającego znaczny majątek
(Czermiński) a niezrozumiałego przez otoczenie (rodzinę, sąsiadów) do-
skonale pojmował – właśnie – Izraelita. Ludzie z dwóch światów (juda-
istycznego i chrześcijańskiego) uzupełniali się wzajemnie (wspólny han-
del; podobne – przedsiębiorcze – myślenie) a jednocześnie zbliżali (kultu-
rowo i umysłowo) i oddalali od siebie (wyznaniowo, obyczajowo).

32 Tenże, Macocha…, s. 291.
33 Tamże.
34 Tamże, s. 11.
35 Tamże, s. 12.
36 Tamże, s. 11.
37 Tamże.
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Żyd – człowiekiem natrętnym
Żydzi Kraszewskiego nie żyją w dzielnicach żydowskich. Bolesła-

wita większą liczbę Izraelitów umieszcza bowiem w karczmach (Syn
marnotrawny, Stary sługa) i na ulicach miasta (Ostatni z Siekierzyńskich, Syn
marnotrawny)38. Wdowę Siekierzyńską (Ostatni z Siekierzyńskich) przyby-
wającą do Lublina otaczają natychmiast Żydzi. Trudno odpędzić się od

38 Kraszewski wykorzystuje Żydów znajdujących się – w większej liczbie – w
karczmach do oddania separacji Izraelitów. Separacji od chrześcijan. Izraelici nie
przyjmują pod swój dach rannego człowieka (Syn marnotrawny). Odwracają się od
mężczyzny – innej wiary – leżącego pod ich drzwiami: „– Ranny człek leży pod wa-
szymi drzwiami – zawołał doktor. // – My nic nie wiemy! – odezwały się na raz aż
dwa głosy przestraszone. – U nas nikogo nie było”. Izraelici udają – przed doktorem
– niewiedzę na temat zdarzenia dziejącego się przed ich winiarnią („My nic nie
wiemy”). Choć raniono ciężko człowieka, prawie na ich oczach, to nie biegną mu z
pomocą. Siedzą zamknięci w winiarni. Mówią: „– U nas miejsca nie ma!”. Ich tłuma-
czenie można rozumieć dwojako: winiarnia pełna i nie ma wolnego miejsca lub nie
ma dla kogoś jedynie z innej wiary miejsca. Oczywiście wyjaśnienie drugie należy
przyjąć – ze względu na zachowanie i słowa Izraelitów – za prawidłowe. Nie chcą
oni mieszać się w sprawy chrześcijan. Nie wpuszczają chrześcijan do środka budyn-
ku, bo nie czują się z nimi w ogóle związani. To obcy ludzie. Można zatem udawać,
że nie widzi się ich, stojących tuż za drzwiami. Niewpuszczenie obcego a zarazem
rannego człowieka pokazuje stopień zamknięcia Izraelitów na inne narody. Nie
czują oni związku z Polakami. Siedzą zamknięci a na świat patrzą z okna („[…] po-
częło się okno otwierać […]”). Nie są w stanie wyjść naprzeciw innej kulturze. Boją
się („dwa głosy przestraszone”). Boją się obcego żywiołu. Izraelici wolą udawać, że
nic nie widzą (zdarzenia mającego miejsce na ulicy przed ich domem; nie słyszą
wołania ludzi proszących o pomoc) niż przekroczyć próg domu (opuścić schronie-
nie). W nim czują się bezpiecznie. Bronią wejścia. Obserwują bacznie świat z wnętrza
budynku. Dopiero naleganie doktora o pomoc w doniesieniu rannego do jego domu
przynosi skutek: z domu-winiarni wypuszczono na zewnątrz trzech chłopców. Ich
zadaniem była pomoc doktorowi w przetransportowaniu chorego. Postawa lekarza
(odgrażanie się Żydom; rozkazywanie) wpłynęła na decyzje Seliga (właściciela wi-
niarni) o wysłaniu chłopców. Potrzebował on krzyknięcia do zmiany postawy: z
niechęci do reakcji. Dokonanie się owej zmiany (wypuszczenie Żydów) wyjaśnia
przyczyny zamknięcia się Izraelitów we własnym kręgu (obawa zniszczenia ich
kultury czy obyczajów), oraz wskazuje stronę winną takiego stanu rzeczy. Brak
otwartości na innych ludzi stanowi decyzję Izraelitów. Człowiek może przyjść do
nich i zostać odepchnięty (niewpuszczony do budynku). Usilne naleganie na zmianę
stanu rzeczy przymusza Żydów do otwartości na inne religie i kultury. Wszystkie
cytaty: Tenże, Syn marnotrawny. Opowiadanie z końca XVIII wieku, Ludowa Spółdziel-
nia Wydawnicza, Warszawa 1977, s. 10.
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„ciżby żydostwa”39 także Melliniemu (Syn marnotrawny): „Ledwie się
bryczka mogła przecisnąć przez tłumy powozów, pieszych i jeźdźców i
już się ku Tłomackiemu zbliżała, gdy usłużni Żydkowie [podkreśl. – MP]
poczęli ją otaczać i chwytać za fartuch, za luśnie i mimo opędzań poczty-
liona zapraszać do różnych gospód po drodze. Jedni gwałtem rwali do
Marywilu, drudzy na podwórze, inni do kapitanowej, a wszyscy zaręcza-
li zgodnie, że »Pod Orłem« ani dla muchy miejsca nie było, że w całej
Warszawie nie mogła się już i śpilka pomieścić, tylko tam, gdzie oni pro-
wadzić chcieli”40. Izraelici wmawiali przyjezdnym brak miejsc noclego-
wych w najlepszych punktach („Pod Orłem”)41, bo chcieli zaprowadzić
podróżnych do własnych stanowisk („Marywil”)42 lub miejsc w mieście
(„drudzy na podwórze, inni do kapitanowej”)43. Żydzi raz wzięci do po-
mocy przez podróżnego mogli liczyć nie tylko na pieniądze za okazanie
mu dogodnego hotelu, ale także na wezwanie do pomocy w przypadku
załatwiania różnych sprawunków w mieście. Oferowane przez nich
punkty noclegowe nie szczyciły się taniością, czego doświadcza na sobie
Maria Pędrakowska (W starym piecu). Kobieta przyjeżdża do Warszawy
do Jana Alberta Gozdawy Pampowskiego po radę odnośnie wychowania
córki – Karoliny. Po spędzonej nocy w Hotelu Krakowskim narzeka na

39 Tenże, Ostatni z Siekierzyńskich, wyd. 3, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin
1984, s. 34.

40 Tenże, Syn marnotrawny…, s. 162.
41 Tamże.
42 Tamże. Budowę Marywilu – z rozkazu Marii Kazimiery Sobieskiej – rozpoczę-

to 24 kwietnia 1692 roku. Ów miejsce usytuowane było w centrum Warszawy. Pier-
wotnie Marywil pełnił funkcję handlową i rezydencyjną, ale przypisana mu była
także rola ideowa. Budowa Marywilu przypadła bowiem na czas choroby króla
(Jana III Sobieskiego) oraz zmierzch jego sławy. Budowlą starano się zatem przypo-
mnieć ludowi dawną świetność monarchy. Marywil był nawet od roku 1695 – ze
względu na położenie i powierzchnię mieszkalną – swoistym miasteczkiem w War-
szawie. Marywil nazywano, w okresie świetności, „polskim Paryżem”. Od 1790
roku Marywil tracił na znaczeniu. Kanoniczki wynajmowały bowiem lokale osobom
biednym oraz ubogim handlarzom żydowskim. Marywil stracił – pod koniec osiem-
nastego wieku – dobrą opinię. Miejsce, w którym niegdyś można było „[…] zaopa-
trzyć się w drogie towary, mieć wygodne zakwaterowanie przy jednoczesnym za-
pewnieniu odpowiedniego towarzystwa ze świata bogatych kupców, posłów, rezy-
dentów królewskich” przestał nim być. Informacje o Marywilu czerpię z książki:
Zob. A. Rychłowska-Kozłowska, Marywil, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1975, s. 11-74.

43 J. I. Kraszewski, Syn marnotrawny…, s. 162.
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wysokie ceny hotelowe „[…] za najmniejsze rzeczy”44, do których wlicza
– materac oraz świecę. Hotel Krakowski polecono wdowie, sławiąc jego
taniość: „[…] powiedzieli – narzeka do Pampowskiego – że tani, gdzie!
co! jaki on tani, ze skóry drą!”45. Nie wiadomo, kto namówił Pędrakowską
do zatrzymania się w Hotelu Krakowskim, ale mogli to zrobić „usłużni
Żydkowie”46 zaraz po przyjechaniu kobiety do Warszawy. Izraelici za-
trzymywali bowiem nowoprzybyłych do miasta, nastręczając różne miej-
sca noclegowe. Wdowa nie znała nikogo – oprócz komornika – w War-
szawie. Nie była nigdy przedtem w tymże mieście. Nie wiedziała zatem
dokąd ma się udać po przybyciu. Prawdopodobne zdaje się być twier-
dzenie, że skorzystała z porady nastręczającego się przy wjeździe do
miasta Żyda. Wątpliwe wydaje się doradzenie wdowie miejsca noclego-
wego w rodzinnych stronach. Kobieta mieszkała bowiem w małej wiosce,
której mieszkańcy raczej nie puszczali się tak daleko47.

Izraelici napadają – można powiedzieć – na przyjezdnych („Poczęli
ją [bryczkę – MP] otaczać i chwytać za fartuch, za luśnie”)48. Nie używają
siły fizycznej, ale naruszają prywatność osobistą podróżnych. Starają się
ich zatrzymać w pocztylionie bądź bryczce zanim ktoś inny nastręczy im
nocleg. Ponadto nie puszczają szybko podróżnych („poczęli […] mimo
opędzań pocztyliona zapraszać do różnych gospód po drodze”)49. Mnie-
mają, że natarczywością uda im się skłonić kogoś do udania się do wy-
branego przez nich punktu w mieście.

44 Tenże, W starym piecu. Powieść, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965, s. 65.
45 Tamże.
46 Tenże, Syn marnotrawny…, s. 162.
47 Pędrakowska posłuchała zapewne rady – odnośnie noclegu – Żyda. Z po-

mocy Izraelity w dotarciu i rozpatrzeniu się po Warszawie skorzystał Mateusz
Jasieniecki (Raptularz Pana Mateusza Jasienieckiego). Ów bohater jadąc do miasta,
najął do pomocy żydowskiego faktora. Izraelita pomógł mu nie tylko dotrzeć do
warszawskiego hotelu, bo także nakłonił jego właściciela do wynajęcia izby
chrześcijaninowi. Nie byli oni Żydami, lecz nie wykazywali chęci dania izby
Jasienickiemu („Dobiłem się jakoś z pomocą Żydka do tego Orła – pisze bohater
do stryja – ale tu, gdy popatrzyli na mój wózek, na konie i ludzi, nie bardzo
przyjmować chcieli”). Tenże, Raptularz Pana Mateusza Jasienieckiego z oryginału
przepisany. Mutatis Mutandis, w tegoż: Szaławiła; Raptularz Pana Mateusza Jasieniec-
kiego. Opowiadania z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ludowa Spółdziel-
nia Wydawnicza, Warszawa 1962, s. 198.

48 Tenże, Syn marnotrawny…, s. 162.
49 Tamże.
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Izraelici oblegający ludzi wjeżdżających do miast nie należeli do
bogatych Żydów. To biedota. Nędza nie pojawiła się w dziewiętnastym
wieku50. Istniała zawsze: „[…] biedota żydowska od wieków zaludniała
polskie miasta i miasteczka. Zacofanie, prześladowania i ekspulsje wy-
tworzyły pokorną obojętność biedaków na swój los, który uważali za
dopust boży”51. Ludzie godzili się zatem ze swoim stanem materialnym.
Nie pragnęli zmieniać swego życia. Wyjątkiem może być postać – Izraeli-
ty-żebraka52. Ów przenosił się – ze wsi do miasta – tylko w jednym celu:
chęci wyciągnięcia od ludzi jak największej sumy pieniędzy53. Współwy-
znawcy musieli mu, czego był świadomy Izraelita-żebrak, dawać jałmuż-
nę54. Zmuszał ich bowiem do tego Talmud, który „[…] nakazywał wspie-
ranie każdego, kto wyciągnie rękę, a dawanie jałmużny było nakazane
samą istotą miłości bliźniego”55.

Kraszewski nie ukazuje w dziełach literackich żebractwa żydow-
skiego, a doradztwo żydowskie. Korzystanie z niego było naówczas po-
wszechne. Osoby przybywające do dużych miast (Warszawy, Lublina) z
małych wiosek nie tylko korzystały z doradztwa żydowskiego, bo także
wszelakich izraelskich usług i posług (zbierania informacji po mieście;
pożyczania od nich pieniędzy; kupowania bądź sprzedawania towarów u
Izraelitów). Natręctwo Żydów (nieodpuszczanie; natarczywe naleganie)
przyniosło pożytek Jasienieckiemu (Raptularz Pana Mateusza Jasienieckie-
go), któremu żydowski faktor ułatwił nocleg w wybranym przez bohatera
hotelu. Obleganie bryczek niecierpliwiło – można się domyślać – podróż-
nych. Hamowało ono bowiem udanie się do miejsca docelowego. Nato-
miast nieznajomość danego budynku przez stale mieszkających w mie-
ście Izraelitów i chrześcijan wzbudzała gniew człowieka (Ostatni z Siekie-
rzyńskich). Narzeka na Żydów sługa Siekierzyńskiej, który starał się wy-
pytać Izraelitów – otaczających bryczkę – o drogę do dworku Siekierzyń-
skich. Nie udzielono mu odpowiedzi, co wywołało frustrację i niezado-
wolenie bohatera. Dało się ono odczuć zarówno osobom siedzącym w
bryczce, jak i lublinianom:

50 Zob. M. Fuks, Żydzi w Warszawie…, s. 211.
51 Tamże.
52 Tamże, s. 194.
53 Tamże.
54 Tamże.
55 Tamże.
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„Na ostatek chód z daleka dał się słyszeć i hukanie, jak w lesie, Andrzej na
nie głosem odpowiedział, aż mieszkańcy dworków, zdumieni, głowy do okien
poschylali, i Maciej ukazał się przed końmi klnąc na cały świat [podkreśl. – MP].

– A! to ludzie, żeby ich pioruny jasne! bestie! niegodziwcy! łajdaki!
jak to, żeby nie wiedzieć o dworku Siekierzyńskich! […]”56.

Bohater pomstował na ludzi (Żydów i chrześcijan). Niezadowolenie
mężczyzny przejawiało się zarówno w słowach kierowanych do osób
znajdujących się na bryczce („Idź no spróbuj, poszukaj sama! wszędobyl-
ska”)57, jak i opryskliwości bohatera („[…] tobie tylko wiu! i jedź! […]”)58.
Nie mówi on spokojnie, lecz krzykliwie. Nie panuje nad sobą, bo ma wy-
sokie mniemanie o rodzinie Siekierzyńskich. Mieszkańcy Lublina powin-
ni – zdaniem Macieja –znać usytuowanie dworku Siekierzyńskich. Męż-
czyzna jest zbulwersowany niewiedzą mieszkańców Lublina. Nie zasta-
nawia się nad przyczyną nieznajomości – przez zwykłych ludzi – umiej-
scowienia dworku Siekierzyńskich. Słowa bohatera (wykrzyknienia) i
zachowanie (pomstowanie na mieszkańców Lublina) dowodzą lojalności
Siekierzyńskim. Stary sługa nie zachowa spokojności na obelgę wyrzą-
dzoną ostatnim przedstawicielom Siekierzyńskich. Ceni Siekierzyńskich.
Wychował się bowiem na opowiadaniach o historycznych początkach
rodu („[…] Siekierzyńscy mieli się, nie bez słusznych racji, za najstarszą
może szlachtę w Polsce i swój klejnot zapomniany wyżej innych cenili”59)
oraz powiązaniach Siekierzyńskich z książętami („[…] niegdyś tytułu
książęcego używali […] sami go dobrowolnie porzucili”)60.

Kraszewski nie opisuje wyglądu Żydów otaczających bryczkę Sie-
kierzyńskiej. Oddaje ich zachowanie (zbliżenie się do pojazdu; natarczy-
wość) oraz znajomość topografii miasta (niewiedzę na temat usytuowania
dworku). Podobnie nie wiadomo wyglądu Izraelitów zatrzymujących
powóz, w którym poruszał się Mellini (Syn marnotrawny). Podkreślona
zostaje – w obu powieściach – ogromna liczba Żydów oferujących usługi
podróżnym („ciżba żydostwa”)61.

Tak właściwie ubrania Izraelitów żyjących w dziewiętnastym wieku –
zaznacza Agnieszka Jagodzińska – uległy wyraźniej modernizacji. Owa
zmiana wynikała z dwóch przyczyn. Po pierwsze: wiązała się z przejmowa-

56 J. I. Kraszewski, Ostatni z Siekierzyńskich…, s. 35.
57 Tamże.
58 Tamże.
59 Tamże, s. 5.
60 Tamże, s. 6.
61 Tamże, s. 34.



261

niem, niekiedy dobrowolnym, ubioru europejskiego przez Żydów „oświe-
conych”. Po drugie: była skutkiem polityki państwowej. W 1845 roku ukazy
carskie nakazały porzucenie tradycyjnego ubioru Żydom. Noszenie ich ob-
ciążało finansowo Izraelitów. I tak karczmarz – w okresie przejściowym –
musiał ponosić roczna opłatę wynoszącą trzydzieści rubli, a rzemieślnik –
trzy ruble. Ubiorem zakazanym stały się szaty tradycyjnie noszone przez
Żydów (długie kapoty, krymki i jarmułki, krótkie spodnie) odróżniające ich
od większości społeczeństwa. Ponadto zakazano stosowania żydowskiego
kroju oraz noszenia bród i pejsów62.

Izraelici porzucając – kontynuuje Jagodzińska – tradycyjne (żydow-
skie) odzienie, mogli zamienić przyodziewek na ubrania osób zamieszku-
jących Królestwo (ubranie krajowe) bądź szaty rosyjskich kupców. Na
drugie z nich decydowała się przede wszystkim grupa Żydów tradycyj-
nych. Przy tym ubiorze Izraelici mogli zachować krótsze brody, ale włosy
musiały być równo – wedle wytycznych – przystrzyżone. Zakazano Ży-
dom: pejsów, ubrań jedwabnych, jarmułek oraz noszenia pod zwykłymi
czapkami włóczkowych czapeczek. Ostatnie były zamiennikami jarmu-
łek, co było powodem zabronienia – przez władze carskie – wkładania
tychże czapeczek. Natomiast strój krajowy (niemiecki) przypominał wy-
glądem ubrania noszone na zachodzie kontynentu. Płaszcze były bowiem
znacznie krótsze od surdutów rosyjskich. Żydzi nie mogli mieć żadnej
brody (ani krótkiej ani długiej). Szaty krajowe przybierali zwłaszcza inte-
gracjoniści pragnący upodobnić się do społeczeństwa polskiego między
innymi – w sferze wizualnej. Druga połowa dziewiętnastego wieku przy-
niosła Izraelitom kontrolę władz rosyjskich nad przestrzeganiem ukazu
dotyczącego ubioru63.

Wygląd (ubiór i wiek) Izraelitów nie ma znaczenia dla wrażeń i od-
czuć ludzi przybywających do dużych miast (Warszawy, Lublina). Osoba
przyjeżdżająca z małej wioski bądź mieściny – z powodu tłumu i gwaru
panującego na ulicach miasta – ma wrażenie, że trafiła na dzień świątecz-
ny („W pierwszej chwili chłopak myślał, że trafił tak na chwilowy zamęt,
który mógłby przeczekać, i zatrzymał się nieco, ale wkrótce przekonał się,
że to, co mu się zdawało przypadkowym, było zwyczajnym i powsze-

62 Zob. A. Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej poło-
wie XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s.
86-96. O ubraniach żydowskich i wyglądzie Izraelczyków: A. Żbikowski, Żydzi,
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998, s. 129-138.

63 Zob. A. Jagodzińska, dz. cyt., s. 86-96.
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dnim”)64. Izraelici dopełniają owego obrazu. Spotkać ich było można bo-
wiem na każdym kroku.

W miastach istniały – stwierdza Marian Fuks – specjalne skupiska ży-
dowskie, których powstanie należy tłumaczyć względami: konsumpcyjnymi
(sprzedaż współwyznawcom produktów koszernych), praktyczno-
religijnymi (skupisko osób jednej religii) oraz prawno-państwowymi (nakaz
zamieszkania wydany przez władze państwowe lub miejscowe). Owe sku-
piska żydowskie (dzielnice lub ulice) mogły być usytuowane albo na skraju
miasta albo w samym mieście albo w znacznym oddaleniu od miasta. Takie
rozlokowanie Izraelitów „[…] było wynikiem fanatyzmu religijnego. Ulice
żydowskie były ciasne, do końca XVI w. miały zabudowę drewnianą, bied-
ną, narażoną na częste pożary. Zapełnione były dwoma rzędami kramów, w
których sprzedawano wszystko – od towarów tekstylnych i galanterii oraz
środków spożywczych, po smołę i dziegieć”. Dzielnice żydowskie odstra-
szały bogatszych Żydów do ulokowania się w nich. Nie odpowiadał im –
można się domyślać – widok ubóstwa panującego w owym obszarze, bar-
dzo duża gęstość zaludnienia oraz wybuchające w dzielnicach żydowskich
epidemie.  Wybierali zatem miejsca na dom – w miarę możliwości – z daleka
od dzielnic żydowskich65.

Budynki – w skupiskach żydowskich – stawiano „[…] nawet przy
samych murach, nadbudowano piętra, facjatki, przybudówki, pogłębiano
piwnice”66. Dzielnice żydowskie otaczano murem67. Oddzielano ich w ten
sposób od chrześcijańskich zabudowań68. Niewiele istniało ich na zie-
miach polskich69. Tam, gdzie były (Kraków) Żydzi nie chcieli już po
uchyleniu ograniczeń lokacyjnych zmieniać miejsca zamieszkania70.
Dzielnica żydowska stanowiła bowiem dla nich miejsce bezpieczne.
Dzielnice żydowskie „[…] stawały się synonimem izolacji terytorialnej,
fizycznej, ale i społecznej, umysłowej oraz światopoglądowej. […] Z jed-

64 J. I. Kraszewski, Nauczyciele sieroty, w tegoż: Bajki i bajeczki, Czytelnik, War-
szawa 1960, s. 53. Przybycie bohatera-sieroty do miasta i wrażenia wyniesione z
chwili pierwszego wkroczenia do niego powielają się w przypadku także innych
ludzi niezwiązanych nigdy wcześniej z miastem, a przybyłych do miasta ze wsi.
Wszystkich wędrowców i podróżnych uderza hałas panujący na ulicach oraz
duża liczba ludzi (Ostatni z Siekierzyńskich, Raptularz Pana Mateusza Jasienieckiego).

65 M. Fuks, Żydzi w Warszawie…, s. 43-44.
66 E. Banasiewicz-Ossowska, dz. cyt., s. 87.
67 Tamże.
68 Tamże.
69 Tamże.
70 Tamże.



263

nej strony getto było więc symbolem wstecznictwa, z drugiej – posiadało
walory bezpiecznego schronienia”71.

Nachalność Żydów zdaje się być czymś normalnym, do czego każ-
dy – wkraczając w mury miasta – powinien przywyknąć. Ponadto
ogromna liczba Żydów znajdująca się przy wjeździe do Warszawy czy
też Lublina pokazuje nowoprzybyłym usługi oferowane przez Izraelitów.
Ich znaczenie (pozycja, funkcja) społeczna powiązane zostało z posługa-
mi oferowanymi ludziom. Niektórzy nie będą zajmować się nastręcza-
niem klientów karczmom czy hotelom, a udzielać pożyczek chrześcija-
nom. Otoczenie przyjezdnych przez Żydów – na wstępie ich nowego ży-
cia w mieście – stanowi początek związku a nawet zależności chrześcijan
od Izraelitów. Pierwsi (katolicy) staną się niekiedy uzależnieni od dru-
gich (Żydów). Chrześcijanie niejako – można powiedzieć – przestaną być
napastowani przez Izraelitów. Sami zaczną bowiem szukać kontaktu z
Żydami. Sprowadzać ich do Izraelitów będzie pożyczka czy też sprzedaż
przedmiotów. Gdy zaczną pożyczać pieniądze od Izraelitów, wówczas
Żydzi mogą stać się – dla niektórych swych klientów – nachalni w doma-
ganiu się ich zwrotu.

Żydzi potrafią: krzyczeć, przychodzić i wołać głośno o zwrot pie-
niędzy danych chrześcijaninowi. Oczywiście nie zawsze – jak zostało to
wcześniej ukazane – tak się dzieje. Niemniej jednak takowe sytuacje się
zdarzają ludziom. Doświadcza takowej Mateusz Jasieniecki (Raptularz
Pana Mateusza Jasienieckiego), od którego Izraelita próbuje odebrać „gwał-
tem”72 pieniądze: „Nim przyszło do wyjazdu – pisze bohater do stryja –
miałem jeszcze chwilę ciężką do przebycia, z okazji tych kulfonów u Ży-
da pożyczonych. Chciałem ja je odesłać z Jasieńca, pożyczywszy od aren-
darza, któremu projektowałem puścić młynek na Zagubiu, ale lichwiarz
przeklęty złoczyńca, ani słuchać! Wpadł gwałtem ze skryptem moim do
starościny”73. Lichwiarz nie chciał pieniędzy otrzymać w późniejszym
terminie, bo zapewne nie ufał słowom Jasienieckiego zapewniającym
oddanie w późniejszym terminie należności. Wolał działać szybko
(„wpadł gwałtem”74) niż czekać nadaremnie – zdaniem Żyda – na zwrot
pieniędzy. Nie słuchał w ogóle Jasienieckiego, bo nie chciał stracić okazji

71 Tamże.
72 J. I. Kraszewski, Raptularz Pana Mateusza Jasienieckiego…, s. 281.
73 Tamże.
74 Tamże.
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zobaczenia starościny i uzyskania od niej należności75. Nie opuścił on
pokoju starościny wcześniej niż zostały uregulowane przez kobietę długi
Jasienieckiego. Izraelita stał zatem uporem w salonie, bo jedynie tak zy-
skiwał pewność, że odzyska od dłużnika pieniądze. Nie pomylił się w
rachubach. Oddano mu bowiem pieniądze.

Natrętność oraz krzykliwość zdają się dominować u wielu Izraelitów.
Owe cechy przynoszą im korzyści, jak choćby: zwracanie pożyczanych od
nich pieniędzy. Krzykiem można pewniej odebrać należność od chrześcija-
nina (Raptularz Pana Mateusza Jasienieckiego). Proszenie się o uiszczenie długu
spokojnym i cierpliwym tonem nie przynosi bowiem żadnego skutku. Izra-
elita nie otrzyma z powrotem pieniędzy (Dziwadła). Ponadto krzykliwość w
oferowaniu usług na ulicach miasta zwraca uwagę przechodniów na propo-
zycje wszelakie Żydów. Ich oferty stają się tym samym zauważone. Zaś
pewna napastliwość w zachęcaniu do skorzystania z nich powoduje zamą-
cenie postanowieniami nowoprzybyłych bądź zdobyciem klienta dla propo-
nowanego przez Izraelitów hotelu (W starym piecu).

Zakończenie
Żydzi Kraszewskiego – można powiedzieć – nie są ubrani76. Pisarz

nie skupia się bowiem w swych dziełach literackich na strojach izrael-
skich. Czytelnik rzadko kiedy dostanie od niego informacje o szatach
noszonych przez osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych Izraelitów. W
przypadku ich pojawienia się (Złoty Jasieńko; Raptularz Pana Mateusza Ja-
sienieckiego) opisy strojów ograniczone zostają do minimum. Wiadomo
jedynie, że Izraelita nie nosi tradycyjnego żydowskiego ubrania, a za-
chodnioeuropejskie odzienie (Złoty Jasieńko) bądź zwykłe żydowskie sza-
ty (Złoty Jasieńko). Niekiedy ubranie Żyda współgra z otoczeniem ubogim
(Raptularz Pana Mateusza Jasienieckiego). Wszelako najczęściej nie wiadomo
stroju Izraelitów (Bracia rywale, Dziwadła). Nie wiadomo czy noszą się
tradycyjnie czy postępowo (Złoto i błoto, W starym piecu). Czasem ich ste-
reotypowe zachowania – ukazane w powieściach – zdają się przemawiać
za żydowskimi tradycyjnymi ubraniami (Bracia rywale).

75 Przechowywanie skryptu przez Izraelitę – mimo zniknięcia Jasienieckiego
z Warszawy – dowodzi wiary bohatera w odzyskanie pożyczonych mężczyźnie
pieniędzy.

76 O strojach bohaterów literackich Kraszewskiego: Por. A. Czajkowska, Kra-
szewski nieubrany. Szkice, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Często-
chowie, Częstochowa 2012, s. 13-14.
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Kraszewskiego zdecydowanie bardziej od ubrań żydowskich inte-
resuje relacja Izraelitów z chrześcijanami oraz pozycja zajmowana przez
Żydów w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznym społeczeństwie. Izraelici
trudnili się wieloma rzemiosłami i byli potrzebni ludziom. Bolesławita
intensywnie – co należy podkreślić – przywołuje posługi oferowane
chrześcijanom. W kontaktach z nimi nie zawsze wykazywali spokój i
opanowanie (Dziwadła), a często natarczywość (Ostatni z Siekierzyńskich,
Syn marnotrawny). Kraszewski ukazuje zatem cały wachlarz izraelskich
zatrudnień (lichwa, krawiectwo, arenda, przewodnicy po mieście) i za-
chowań (opanowanie, niecierpliwość, złość, nachalność).

Streszczenie:
Niniejsze studium naukowe – poświęcone tematyce żydowskiej –

składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy (Żyd – przyjacielem i wspólnikiem
chrześcijanina) przedstawia Żydów będących wspólnikami chrześcijan. To
wierni ich druhowie. Nie oszukują ich. Przeciwnie. Dorabiają się –
wspólnie – majątków. Natomiast druga część pracy (Żyd – człowiekiem
natrętnym) poświęcona została zachowaniu Izraelitów zamieszkujących
większe miasta (Warszawę, Lublin). Ponadto zwrócona – w tymże miej-
scu – jest uwaga na żydowskie odzienie.

Summary:
The image of a Jew in the literary works of Józef Ignacy Kraszewski. Appo-

sitions
This study – devoted to the subject area of the Jews – consists of two

chapters. The first chapter (The Jew as a friend and associate of a Christian)
presents the Jews who are the Christians’ associates. They are their faith-
ful friends. They do not cheat them. On the contrary – they make a for-
tune together. On the other hand, the second part of this thesis (The Jew as
an intrusive man) was focused on the Israelites’ behaviour, who reside in
the major cities (Warsaw, Lublin). Furthermore, this chapter draws atten-
tion to the Jewish array.
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Anna Maria Piskorska

Dzieła filmowe Béli Tarra jako przykład wolności twórczej

Omawiana w niniejszym artykule twórczość filmowa autorstwa
węgierskiego reżysera Béli Tarra1 wyrasta z małej narracji i zmierza ku
„przesadzie”. András Bálint Kovács2 (główny komentator jego
twórczości) mówi:

Tarr tried to create the semblance of reality in an intensified way, so
that the spectator could not escape the feeling that it is his/her own
world, so that he/she would see exaggeration as natural and recognize
what he/she has failed to see, to which he/she has always closed
his/her eyes; so that the spectator would see his/her own world as be-
ing just as suffocating as the human relationships in the film3.

1 Béla Tarr (ur. 1955) – węgierski awangardowy reżyser filmowy (również
scenarzysta i producent), uznany przez prestiżowy brytyjski miesięcznik filmo-
wy „Sight & Sound” za jednego z najciekawszych współczesnych reżyserów.
Filmografia: Hotel Magnezit (1978), Ognisko zapalne (1979), Outsider (1981), Makbet
(1982), Ludzie z prefabrykatów (1982), Jesienny almanach (1984), Potępienie (1988),
Utolsó hajó (1990), Życie miejskie (1990), Szatańskie tango (1994), Podróż po Nizinie
Węgierskiej (1995), Harmonie Werckmeistera (2000), Wizje Europy (2004), Człowiek z
Londynu (2007), Koń turyński (2011). Po ukończeniu Konia turyńskiego ogłosił, że
jest to ostatni film w jego karierze. Obecnie zajmuje się kształceniem młodszych
twórców filmowych jako szef programu i dziekan studium doktoranckiego Film
Faktory na uniwersytecie w Sarajewie.

2 András Bálint Kovács – węgierski filmoznawca, dyrektor Narodowego Ar-
chiwum Wizualnego w Budapeszcie i doradca artystyczny wytwórni Béli Tarra
T&T Filmmuhely, a ponadto szef Wydziału Filmowego w Eötvös Loránda (Bu-
dapeszt) oraz wykładowca na Sorbonie (Paryż) i na Uniwersytecie w Sztokhol-
mie. Specjalizuje się  w historii kina modernistycznego, uczy analizy filmowej.
Autor wielu książek, m.in. Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-1980
(2008). Aktualnie pracuje nad monografią poświęconą twórczości Béli Tarra.
Najprawdopodobniej jest to obecnie największy autorytet w zakresie dzieł fil-
mowych Tarra.

3 Tarr dążył do stworzenia tak sugestywnej wizji rzeczywistości, by odbiorca
poczuł pełną przynależność do świata, który widzi, by pewną przesadę w pozo-
rowaniu tego, co realne uznał za coś naturalnego i nie był w stanie już dłużej
zamykać oczu na to, czego dotychczas wolał nie dostrzegać; by widz ujrzał swój
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Tarr, realizując kolejne dzieła filmowe, dążył do formy, która konkret-
ne, powierzchowne ujęcie zamieni w coś uniwersalnego. Chciał wywołać
w widzu doświadczenie ontologiczne, ukazać czysty fenomen bycia
człowiekiem. Niejasne i już wyświechtane pojęcia zastąpił konkretnymi
obrazami egzystencji ludzkiej. Nieustannie szukał rozwiązania palącego
problemu (aktualnego zarówno w europejskim socjalizmie lat 80. jak i
ponowoczesnym baudrillardowskim „świecie symulakrów” i „hyperre-
ality”): w jaki sposób można wytworzyć poczucie rzeczywistości w
sztucznie powstałym, wytworzonym quasi-świecie? Jego sposobem doj-
ścia do źródła poznania prawdy stała się redukcja. Stopniowo (z filmu na
film) zmierzał do ostatecznej wizji świata odartego z wszelkich uwarun-
kowań (politycznych, społecznych, ekonomicznych) aż do białej kości, by
w ten sposób dotknąć istoty człowieczeństwa i głównych prawd życia.

Okoliczności powstania filmu Potępienie
Spisany dość szybko i szkicowo scenariusz, powstały jako efekt

współpracy z László Krasznahorkaiem, stał się przepustką do niewielkiej
publicznej wytwórni, która umożliwiła produkcję filmu za państwowe
pieniądze. W ten sposób powstał i w 1988 roku trafił do dystrybucji film
Potępienie, którego specyficzni bohaterowie, ponury pejzażi powszechny
marazm były jakby wywiedzione ze świata Szatańskiego tanga. Nawet
sama historia, choć de facto powstała dopiero na potrzeby scenariusza,
mogłaby się zmieścić w powieści Krasznahorkaia.

Koncepcje Szatańskiego tanga i Potępienia połączyły się ze sobą
szczególnie wyraźnie, ale i w całej twórczości Tarra jest to ton boleśnie
niezmienny: ukazywanie relacji międzyludzkich zawsze jako bezlitośnie
instrumentalnych. Każdy oszukuje każdego, wyzyskując czyjąś
przypadkową obecność, ubliża swoim sąsiadom i złorzeczy przyjaciołom.
Jednocześnie wszyscy bohaterowie jak jeden mąż marzą i mówią o czymś
wielkim i wzniosłym (niedostępnej szlachetności, wielkoduszności,
łaskawości). I jest to coś więcej, aniżeli okłamywanie samego siebie,
ponieważ wszyscy mają udział w tym zbiorowym kłamstwie:
współtworzą nie-prawdziwą wizję świata, uznając wiarę w możliwość
zbawienia, ale zarazem wciąż usprawiedliwiając własne podłości.

własny świat tak dławiącym, jak relacje międzyludzkie w filmie. [Wszystkie
tłumaczenia, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą ode mnie – AP.]

A. B. Kovács, The World According to Béla Tarr, „KinoKultura” [online], nr 19,
26 stycznia 2008 [dostęp 30.06.2013]. Dostępny w internecie:
http://www.kinokultura.com/specials/7/Kovács.shtml.
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Ludzkość ze świata ukazanego w filmach Tarra podtrzymuje w sobie
mylny światoogląd. Bohaterowie sztucznie, w inkubatorach własnej
świadomości przedłużają życie marzeń o ich przyszłej przemianie w
porządnych i prawych ludzi, mimo że każdy z nich podejmuje działania
wręcz przeciwne, jeszcze bardziej deprawujące i deprecjonujące ich
własne człowieczeństwo. Skoro łączą w sobie marzenie o bohaterstwie z
ciągłym nurzaniem się w zbrodni, to ocena etyczna postępków
bohaterów w ich własnych oczach będzie prowadzić do wciąż
powiększającego się wyniszczenia psychicznego i kolejnych duchowych
załamań. W świecie Tarra istnieje bowiem jedynie jednostajny ruch w dół
pochylni – każdy, który zaczął nisko, kończy jeszcze niżej, a ci, którzy
startowali z nieco wyższej pozycji, spadają po prostu z większym
hukiem.

Wolność wypowiedzi – oryginalność języka filmowego
Z drugiej strony film Potępienie to w porównaniu z wcześniejszymi

filmami Tarra(a były to głównie dokumenty) dzieło bardzo nowatorskie.
Właśnie w nim po raz pierwszy reżyser wyraził swój niepowtarzalny
styl, który w kolejnych filmach będzie ulepszał, lecz któremu w ramach
funda-mentalnych pomysłów koncepcyjnych i realizacyjnych pozostanie
już do końca wierny. Zmianie uległo podejście do trzech zasadniczych
części składających się na szkielet każdej konstrukcji filmowej: stosunek
do słowa (wyrażonego w dialogach), do przestrzeni (organizowanej
przez kompilację krajobrazów i wnętrz oraz przez ustawienie
odpowiedniego kąta widzenia kamery) i do czasu (czyli rytmu
określanego za pomocą ruchu kamery).

W poprzednich projektach filmowych Tarra dialog pozostawał
podrzędny wobec chęci naturalistycznego ukazania rzeczywistości,
dlatego reżyser stawiał głównie na słowną improwizację, której
oczekiwał zarówno od aktorów zawodowych, jak i amatorów. W
Jesiennym almanachu eksperyment polegał na skontrastowaniu
manierystycznych środków formalnych z potocznym językiem aktorów.
Natomiast w kolejnych filmach (Potępieniu, Szatańskim tangu, Harmoniach
Werckmeistera i Człowieku z Londynu – wykluczając jedynie ostatniego
Konia turyńskiego) odwrócono zasadę kontrastu: język, którym posługują
się bohaterowie, został wcześniej przemyślany (przez Krasznahorkaia) i
wystylizowany, upoetyzowany, tak że stanowił przeciwwagę dla (na
powrót, po incydencie z manierystycznym Jesiennym almanachem)
naturalistycznego obrazu środowiska. W zdewastowanym świecie
zaniedbani i wypaleni ludzie mówili językiem filozoficznym i poetyckim

http://www.kinokultura.com/specials/7/Kov�cs.shtml
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– co dawało bardzo spektakularny efekt formalny i stwarzało nowe,
potężne możliwości interpretacyjne.

Ale największego przełomu względem języka filmowego dokonał
Tarr za sprawą swojego relacyjnego podejścia do przestrzeni. Sposób ob-
razowania i lokalizacja wykorzystana w filmie odbiegały od wszystkich
wcześniejszych tradycji filmowych. Tarr stworzył świat dający realistycz-
ne wrażenie we wszystkich szczegółach, ale de facto nieistniejący, upozo-
rowany, mozaikowy – posklejany z różnych, często geograficznie odle-
głych od siebie fragmentów krajobrazu. „In all our movies […] the loca-
tion has a face. It looks like an actor”4 – powiedział Tarr w jednym z wy-
wiadów. Dlatego wraz ze scenografem (będącym również jednym z akto-
rów) Gyulem Pauerem przemierzali Węgry w poszukiwaniu miejsc
uosabiających rozpad – świadectw zrujnowanej pamięci o wielkich pla-
nach komunistycznej partii względem uprzemysłowienia miast i kolek-
tywizacji wsi. Wszystkie te sztucznie powstałe ośrodki zapadły w swoisty
letarg w momencie przemiany ustrojowej, zostały zatrzymane jakby w
stopklatce na chwilę przed całkowitym zniszczeniem. Wchodząc w ich
przestrzeń, można było jeszcze poczuć, że wszystkie podjęte tu działania
miały kiedyś sens, ale jednocześnie każdy szczegół tych osypujących się
w ruinę pejzaży świadczył dobitnie o zaprzepaszczeniu tamtych (może
nawet wzniosłych) celów.

Słowa Gyuli Pauera relacjonuje (i tłumaczy z węgierskiego)
AndrásKovács:

We wandered through all the miners' villages and towns in the
country. We were looking for an industrial environment that bore
the clear and irrefutable imprint of slow destruction and decomposi-
tion. What was once meant for dynamic growth and multiplication,
what still bore the sign of a nicer and richer future, but was now in
an infinitely run-down state, showed only the death of such old illu-
sions. We found numerous such places all over the country. Dec-
ades-old dreams of triumphant industrialisation are now slums,
where people can barely survive. We have been to miners' villages
where only pensioners live now – forty-fifty-year old people – who
were pensioned off, since the mine was closed down and there was
no other work. These people just sit around in the pub all day. We
have been to places where the tubs only brought coal-dust, out of

4 We wszystkich naszych filmach […] przestrzeń ma twarz. Jest jak aktor. J.
Romney, Out of the shadows, „The Guardian” [online], 24 marca 2001 [dostęp
30.06.2013]. Dostępny w internecie:
http://www.guardian.co.uk/film/2001/mar/24/books.guardianreview.
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which they built a huge spoil-bank. A couple of hundred people are
building a mountain just to have something to do. One can see in
the architecture of these places that they were meant for a certain
way of life, and now they are utterly unsuited for any other. In
booths made of bulking paper, fiber, and tin plates we found
townspeople raising pigs and poultry in such incredibly worn-down
houses, where seeing the gate and the staircase one would think life
had ceased long ago, and people had moved out5.

Zabieg sklejania filmowego świata z różnych fragmentów postso-
cjalistycznej rzeczywistości rozrzuconych po całych Węgrzech sprzyjał
świadomemu odcięciu filmu od potencjalnej wymowy politycznej. Twór-
com nie chodziło bowiem o stworzenie reportażu filmowego na temat
politycznych i gospodarczych konsekwencji wpływów epoki „dyktatury
proletariatu” na społeczność miast górniczych. Ten kontekst Tarr odrzu-
cił już wcześniej jako niewystarczający, a wręcz zamazujący prawdziwie
fundamentalny problem trudnej i marnie uzasadnianej egzystencji czło-
wieka wrzuconego w świat i zmuszonego do trwania w nim. Celem było
ukazanie ontologicznego statusu człowieka w pełni zintegrowanego z
miejscem, w którym żyje w chwili tuż przed ostatecznym rozpadem
(przed końcem wszystkiego).

5 Wędrowaliśmy po całym kraju, przyglądając się wszystkim tym górniczym
osiedlom i miasteczkom. Szukaliśmy przemysłowej okolicy, w której wyraźnie
zachowałyby się ślady powolnego zniszczenia i rozkładu. Szukaliśmy miejsca,
które kiedyś było symptomem dynamicznego wzrostu i rozwoju, które wciąż
nosiło jeszcze znamiona świetniejszej przyszłości, ale teraz było w stanie kom-
pletnej ruiny, obnażającej jedynie kres dawnych złudzeń. Znaleźliśmy mnóstwo
takich miejsc w całym kraju. Podsycane przez dziesięciolecia sny o triumfalnej
industrializacji przeistoczyły się w slumsy, w których ludzie ledwo mogli prze-
żyć. Byliśmy w górniczych osiedlach, w których obecnie żyją sami emeryci i ren-
ciści – czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie przeniesieni na emeryturę, odkąd
zamknięto kopalnię i nie było żadnej innej pracy. Ci ludzie całe dnie przesiadują
w pubach. Byliśmy w miejscach, gdzie wanny wypełnia pył węglowy, z którego
usypane są olbrzymie hałdy. Kilkuset ludzi usypuje górę tylko po to, aby mieć co
robić. W strukturze tych miejsc widać, że były one przeznaczone do pewnego
stylu życia i teraz są całkowicie niefunkcjonalne w innych realiach. W barakach
zrobionych z kartonu, syntetycznego włókna i blachy znajdowaliśmy mieszkań-
ców hodujących świnie i drób w tak niewiarygodnie zniszczonych domach, że
widząc bramę czy klatkę schodową, ktoś mógłby pomyśleć, że życie ustało tu już
dawno temu i ludzie się wyprowadzili.

Kovács, op. cit.[online].

http://www.guardian.co.uk/film/2001/mar/24/books.guardianreview
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Niezależność od gorsetu scenariusza
W jednym z wywiadów Tarr mówił, że Potępienie nie miało szczegó-

łowego scenariusza, a tym bardziej storyboardu, że film ten tak naprawdę
począł się w momencie, kiedy Tarr znalazł się wraz z ekipą w pewnym
górniczym mieście, gdzie ukazała się jego oczom wysoko na niebie kolej-
ka linowa z wagonikami wypełnionymi węglem, które powoli, miarowo
sunęły w tę i z powrotem, w monotonnym rytmie, jakby to miały robić
bez końca, wiecznie. Był to ten rodzaj olśnienia przestrzenią, który uza-
sadnia wszystkie poprzedzające go (a często chaotyczne) poszukiwania,
ten moment, w którym odnaleziona przestrzeń wykracza swoją głębią
poza artystyczne wyobrażenia, inspiruje i zniewala, tak że reżyser pój-
dzie (z nią) na każdy kompromis, byleby tylko uchwycić i przekazać wi-
dzom jej całościowe piękno. Jednostajnie sunące po niebie wagoniki z
węglem (lub puste po węgiel) były w Potępieniu swoistym axis mundi:
znajdowały się w centrum ujęcia rozpoczynającego film, a następnie
widniały w tle większości scen, dostrzegalne przez okno bądź choćby
słyszalne w swoim miarowym stukocie.

Kino Tarra charakteryzuje się silną zależnością planu treści od pla-
nu wyrażania: tak więc kontinuum trwania wyrażone przez monotonną
jazdę wagoników przenoszących bryły węgla z jednej strony na drugą
stanowi nie tylko ważny trop interpretacyjny, lecz przenika również do
struktur kompozycyjnych filmu. Trwający dwie godziny seans zawiera
tylko około pięćdziesięciu ujęć, długich, po kilka minut każde, następnie
naturalnie przechodzących jedne w drugie. Brak jakichkolwiek nagłych
zwrotów akcji, nic nie dynamizuje narracji, która świadomie jeszcze bar-
dziej zwalnia. Turkot wagoników został dopełniony innymi ambiento-
wymi dźwiękami: w barze, w którym zazwyczaj przebywa główny boha-
ter, jednostajnie stuka stary samowar, inny stały bywalec gra na harmonii
prostą, monotonną melodię, mężczyźni przy stole bilardowym rytmicz-
nie uderzają kijami w kule, a z kolei na zewnątrz prawie nieustannie pa-
da rzęsisty deszcz, słychać też kilkakrotnie przeciągły psi skowyt. Rytmi-
zacja w opisie bohaterów następuje również przez sam obraz: kamera
ciągle od nowa rozwija panoramy po ścianach z łuszczącymi się starymi
tapetami i sypiącym się tynkiem, obsesyjnie wręcz tropiąc takie szczegóły
świadczące najdobitniej o powolnym, odśrodkowym niejako rozkładzie.
Czarno-biała taśma dodaje zaś obrazom aury odwieczności – i tak oto
jesteśmy jako widzowie zatrzymani w tym hipnotycznym trwaniu.

Fabuła jest nikczemnie prosta – można ją z sukcesem streścić w kil-
ku zdaniach: główny bohater, Karrer (Miklós Székely B.), to kochanek
piosenkarki (Vali Kerekes) z lokalnego klubu „Titanic”. Żeby spędzić z
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nią więcej czasu, przekazuje jej mężowi, Sebastianowi, zlecenie od znajo-
mego barmana na przeszmuglowanie przez granicę pewnej paczki o
enigmatycznej za-wartości. Mąż piosenkarki przystaje na propozycję z
powodu problemów finansowych i wyjeżdża. W czasie nieobecności Se-
bastiana Karrer śpi z jego żoną i szuka szansy na związanie się z nią.
Rozważa zadenuncjowanie konkurenta milicji, zaraz po jego powrocie.
Ostatecznie denuncjuje ich wszystkich: Sebastiana, swoją kochankę i wła-
ściciela baru.

Swobodna gra z kinem Noir
Nastrój filmu, jego aspekt kryminalny, ale również melodramatyczny

wątek trójkąta miłosnego, a chyba najbardziej konstrukcja głównego bohate-
ra – doświadczonego przez życie samotnika – przywodzą na myśl styl kina
noir. Widz obeznany z konwencją gatunkową filmu czarnego jeszcze wy-
raźniej doświadcza stagnacji Potępienia, ponieważ powszechna apatia, bier-
ność i bezruch zajmują miejsce przewidywanej akcji.

Tarr zaczyna bowiem swój film tam, gdzie wszelka akcja już się
wyczerpała. Banalna historia małomiasteczkowego romansu uległa roz-
myciu w nieustannie padającym deszczu, obyło się więc bez happy endu.
Romans co prawda się wydarzył, bohaterowie zdecydowali się na wspól-
ną podróż przez ocean namiętności, ale ich statek zatonął. Dziś w klubie
o jakże adekwatnej nazwie „Titanic” bohaterka, przymykając zmęczone
oczy, śpiewa bez emocji: „już po wszystkim, minęło, skończone”. W za-
dymionej sali panuje bezruch, jak gdyby ktoś zastopował projekcję, lu-
dzie siedzą przy stolikach zatrzymani jakby w stopklatkach. Ta po-
wszechna niemoc musi mieć swoje źródło gdzieś głębiej, może jest ema-
nacją swoistej „atrofii ducha”? Kamera przygląda się uważnie kolejnym
twarzom siedzących mężczyzn (jedyną kobietą wewnątrz sali jest piosen-
karka), sunie między stolikami, zachowując rytm melancholijnej melodii.
Mamy wszystkie składniki estetyki noir: piękną kobietę fatalną, śpiewają-
cą miłosną piosenkę, kameralne podium z przytłumionym światłem, nie-
śmiertelne dźwięki pianina oraz okrągłe stoliki, przy których siedzą wpa-
trzeni w kobietę samotni mężczyźni. Jednak konwencjonalność tej sceny
miejscami pęka, jakby się wyczerpuje: mężczyźni nie są zainteresowani
kobietą, zamyśleni lub senni pochylili głowy i wpatrują sięw ziemię;
również Karrer, którego twarz dolne światło wydobywa z mroku, nie
podnosi oczu, tylko na dźwięk frazy „nigdy więcej” uśmiecha się… Iro-
nicznie? Gorzko? Z kolei piosenkarka, choć to rzeczywiście piękna kobie-
ta, wyłamuje się spod stereotypu femme fatale: zamiast podkreślającej jej
wdzięki sukni jest ubrana w płaszcz przeciwdeszczowy, zamiast kocich
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ruchów i uwodzących spojrzeń osuwa się całym ciałem na ścianę i jakby
ostatkiem sił śpiewa pieśni o końcu.

Dehumanizacja
Karrer jest bohaterem konstytuowanym w całości przez czasoprze-

strzeń. Scena otwierająca daje nam posmak owego zachłyśnięcia się real-
nością pewnych fragmentów krajobrazu, uczucia, którego doświadczył
Tarr, gdy po raz pierwszy zobaczył z bliska wagoniki z węglem sunące
po niebie. Ten jeden obraz rozciągnięty w czasie, tak że możemy odczuć
jego ciągłość i niezmienność, opisuje syntetycznie całą rzeczywistość Po-
tępienia. Wagoniki dryfują przez czasoprzestrzeń, słychać wyraźnie ich
podniebne skrzypienie. Następnie transfokatorem kamera oddala się,
przez co obraz okala okienna rama – okazuje się, że również ktoś z wnę-
trza filmowego świata się jemu przyglądał. I mimo że znaleźliśmy się już
w środku mieszkania, a okno jest ewidentnie zamknięte, nadal z równym
natężeniem słyszymy skrzypienie kolejki linowej. Nawet gdy kamera
przesunie się nieznacznie i w ten sposób tył bohatera zasłoni widok wa-
gonów, dźwięk pozostanie dalej równie wyraźny. Tym niuansem wygra-
no różnicę między dokumentalizmem a kreacją filmową: za sprawą siły
dźwięku przenieśliśmy się w głąb głowy bohatera, który patrzy przez
okno – taki zabieg uczynił punkt widzenia Karrera dominującym, a wi-
dza zmusił do utożsamienia się ze spojrzeniem bohatera poprzez zejście
się perspektyw na linii wzroku.

Przemysłowe miasto ukazane zostało w pustych, matowych szaro-
ściach. Niektóre filmy opowiadają o świecie kolorem, inne, tak jak dzieła
Tarra, ukazują swoich bohaterów bez koloru, nie tyle czarno-białych, co
jasno- i ciemnoszarych. Karrer to od początku postać dwuznaczna moral-
nie, rozpięta pomiędzy wzniosłą tęsknotą za praw-dziwą bliskością i
oschłym stosunkiem do innych ludzi. Mówiąc najogólniej, Potępienie sta-
nowi studium upadku człowieka (niczym szczególnym nieodznaczający
się Karrer pełni funkcję everymana), przykład postępującej „autodehu-
manizacji”. Przedrostek „auto-” odnosi się do świadomego wyboru bier-
nej postawy przez bohatera, który pozostaje cały czas uległy wobec po-
wszechnej niemocy. Paradoks polega na tym, że z wnętrza tej niemocy
dopuszcza się on właśnie największej podłości. „Popełniłbym każdą nie-
godziwość, żebyś to mnie wybrała” – wyznaje swojej kochance, gdy ta go
odtrąca. Ostatecznie po tym, gdy piosenkarka zdradziła zarówno męża
jak i jego z karczmarzem, Karrer denuncjuje i ją: jak typowy pies ogrod-
nika, zobaczywszy, że ukochana nie może być jego prywatną własnością,
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odbiera jej wolnośći niezależność, tak aby nikt inny nie mógł się cieszyć z
jej posiadania.

Pies – czarny, duży kundel, moknący na deszczu, towarzyszy Kar-
rerowi w niemal każdej scenie. Kamera, rejestrując obu bohaterów, za-
chowuje się zawsze tak samo: statyczny kadr i długie ujęcie pozwalają
przejść przez filmowaną przestrzeń najpierw Karrerowi, a po chwili po-
dążającemu za nim psu. Czworonóg stanowi alter ego naszego bohatera i
tym samym deprecjonuje go, odczłowiecza. Tarr zadaje w Potępieniu py-
tanie na temat granic człowieczeństwa. Pies włóczy się za Karrerem jak
cień, węsząc jego zwierzęcą naturę, która w pełni da o sobie znać w koń-
cówce filmu, kiedy ubłocony bohater, po dokonaniu denuncjacji – swo-
istej transgresji w stronę jawnego zła – wspina się w strugach deszczu na
pokopalnianą hałdę. Naraz w tym przyziemnym krajobrazie spotyka psa-
prześladowcę, jakby tamten czekał tam na niego cały czas. Karrer dopada
do niego na czworakach i mocuje się z nim – obaj długo warczą na siebie,
patrząc sobie w oczy.

Ten ewidentny, choć zaskakujący przejaw metanoi poza kondycję
typowo ludzką przywodzi na myśl prowokacyjną wypowiedź Emila Cio-
rana (rumuńskiego francuskojęzycznego filozofa, równie niepokornego i
radykalnego w swoim definiowaniu natury ludzkiej co Tarr):

Tylko grzech pozwala wykroczyć poza siebie. [...] Życie może
ulec zmianie tylko pod wpływem przenikania w nie z zewnątrz sił,
które je niszczą. Nic nowego nie wnosi w nie ani zaskakujący
wzrost naszych ciał, ani nagły rozkwit talentów i zdolności – to
wszystko jest dla niego naturalne. A nic, co jest naturalne, nie może
uczynić z nas nic innego, niż nas samych. Natomiast wszystko, w
czym jest zapowiedź śmierci, nadaje życiu nową jakość, zmienia je i
rozwija6.

Bolesny egzystencjalizm – pozór wolności?
Zapowiedź owego przekroczenia dokonanego dzięki aktowi de-

strukcji odnajdziemy w poetyckiej wizji mgły, która osiadła nad miastem
i dodała temu wymarłemu pejzażowi melancholii i baśniowości. O mgle
dowiadujemy się od szatniarki klubu „Titanic”, która pełni w Potępieniu
rolę wieszczki. Mówi ona do Karrera – a po jego wyjściu z kadru prosto
do kamery – o mgle, która wchodzi w każdy zakamarek ciała i zagnież-
dża się w duszy. Tarrowa Kassandra, próbując uchronić naszego bohate-
ra przed zgubą, nakazuje mu wyjazd z miasta „nim będzie za późno” i ku

6 E. Cioran, Zarys rozkładu, Warszawa 2006, s. 17.
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przestrodze przywołuje ze Starego Testamentu opis ludzi, którzy upadli i
zgrzeszyli, a przez to Pan Bóg odwrócił od nich swoje oblicze i potępił ich
na wieki.

Enigmatyczny, bardzo poetycki język okazuje się domeną nie tylko
tajemniczej starszej pani. Właściwie każda z postaci odznacza się nie-
zwykłą skłonnością do filozofowania. W ten sposób Tarr realizuje jeden z
najdonioślejszych dla swojego stylu zabiegów formalnych: wszyscy boha-
terowie przekraczają swoją nisko-gatunkową kondycję i stają się dycho-
tomiczni: marni na zewnątrz (czyli w uczynkach) i bogaci wewnętrznie
(w przestrzeni myślowej wyrażanej za pomocą celnych spostrzeżeń i
wymyślnych metafor). Potępieni ludzie są silni w swoich słabościach,
leniwi, próżni i mają w pogardzie wszystkich poza sobą. Połączenie tej
pogardy i wyrażanej w słownych wizjach tęsknoty za lepszym światem,
do którego trzeba bezzwłocznie wyjechać, żeby jeszcze zdążyć się prze-
istoczyć w lepszego człowieka, sytuuje bohaterów naprzemian nisko i
wysoko, co ukazuje zmienny kąt widzenia kamery (aż po wykorzystanie
perspektyw: żabiej i ptasiej). Rozłam w obrębie postaci przenosi się natu-
ralnie na całość filmowego świata, to znaczy treść rozkłada się na dwa
poziomy: realnej kondycji bohaterów i ich świadomości własnego stanu.
W jednym z wyznań czynionych swojej ukochanej Karrer wraca do uka-
zanego w ujęciu ustanawiającym własnego doświadczenia obserwacji
świata przez okno:

Nie jestem przywiązany do niczego. Nie czepiam się niczego, ale
wszystko przyczepia się do mnie. Chcą, żebym na nich patrzył. Pa-
trzył na beznadziejność rzeczy i spraw. Obserwował przez okno, jak
parszywy pies idzie wśród ulewy płynącej z ołowianego nieba do
kałuży i pije z niej. Chcą, żebym patrzył na żałosne wysiłki, jakie
podejmują, by przemówić, zanim wpadną do grobu. Ale nie ma na
to czasu, bo już tam spadają. I chcą, żeby ta nieodwracalność świata
doprowadziła mnie do szaleństwa, a już w następnej sekundzie nie
chcą, żebym oszalał7.

W swojej skłonności do obserwacji miast pełnego uczestnictwa w
życiu oraz obojętności względem świata, który go mierzi, Karrer upo-
dabnia się do Mersaulta – głównego bohatera Obcego Alberta Camusa.

Tego wieczoru przyszła po mnie Maria i spytała, czy chcę się z
nią ożenić. Powiedziałem, że mnie jest wszystko jedno, ale że mo-
żemy się pobrać, jeśli ona chce tego. Wobec tego chciała wiedzieć,

7 Potępienie, 1:02:23.
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czy ją kocham. Odpowiedziałem jej to samo, co już raz kiedyś mó-
wiłem, że to nie ma żadnego znaczenia, ale że na pewno nie kocham
jej. „Dlaczego więc chcesz się ze mną ożenić?” – powiedziała. Wyja-
śniłem jej, że to nie jest ważne i jeśli ona tego pragnie, to możemy się
pobrać. A zresztą, to ona sobie tego życzy, ja ograniczam się tylko
do powiedzenia: „Tak”8.

Obiektywna i chłodna narracja Mersaulta na temat swojej obojętno-
ści na miłość ma swoją analogię w Potępieniu, w scenie, w której opowia-
da Karrer swojej kochance historię śmierci poprzedniej kobiety, z którą
był. Opis ten jest pozbawiony jakichkolwiek wyrzutów sumienia, mimo
że bohater walnie się przyczynił do śmierci tamtej kobiety oraz niemal
asystował jej samobójczemu aktowi, stojąc w pokoju i (jak zwykle) licząc
sunące w powietrzu wagoniki z węglem, podczas gdy jego partnerka
odbierała sobie życie w łazience. W kontekście tej tragicznej sytuacji owo
bierne siedzenie przed oknem zyskuje nowy wymiar – staje się wyraź-
nym protestem przeciwko jakimkolwiek funkcjom życiowym, a i wresz-
cie przeciwko samemu sensowi życia. W obliczu nowych danych pierw-
sza scena filmu staje się obrazem biernego umierania, nieustannym wpa-
trywaniem się w nicość. Karrer jawi się zatem jako przedstawiciel mrocz-
nego skrzydła egzystencjalizmu ateistycznego (pesymistycznego), jako
byt zmierzający prostą drogą ku śmierci. Każdy akt, który wykonuje, nie-
zależnie od jego obiektywnej oceny moralnej, jest dla niego (tak jak dla
Mersaulta) pozbawiony znaczenia. Mówi on o historii rozkładu i jakby
tym samym przepowiada swój własny upadek: „Wszystkie historie to
historie rozkładu. Bohaterowie się rozpadają, zawsze w ten sam sposób.
Gdyby było inaczej, nie byłoby rozkładu, tylko odrodzenie. [...] To, co tu
się dzieje, to tylko jednaz milionów form zniszczenia, jakie istnieją”9.

W Potępieniu radykalny zwrot ku językowi przenosi sferę akcji w
obręb językowych insynuacji, ponieważ bohaterowie nie podejmują
żadnych działań, które mogłyby ich realnie zbliżyć do wydostania się z
tego zaklętego kręgu powszechnej niemocy. W jeszcze innym wyznaniu
czynionym piosenkarce Karrer roztacza przed nią taką oto wizję:

Zrozumiałem, że między tobą a będącym poza zasięgiem świa-
tem jest dziwny, pusty tunel. Nie znam nikogo innego, kto zna tę
drogę. Stoisz samotnie u wejścia do tego tunelu, bo wiesz coś, czego
nie potrafię nawet nazwać, coś bardziej głębokiego i bez-litosnego,
niż zdołam kiedykolwiek pojąć. Zdałem sobie sprawę, że nie zdo-

8 A. Camus, Obcy, Warszawa 1967, s. 42.
9 Potępienie, 00:26:22.
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łam nawet zbliżyć się do tego świata. Mogę za nim tylko tęsknić,
ponieważ jest skryty za światłem i ciepłem, którego nie potrafię
znieść. Nie byłem zdolny w niego uwierzyć, ani wyrzec się go. Zro-
zumiałem wczoraj, że popełniłem fatalny błąd. Gdybym miał cię
stracić, byłby to mój nieodwołalny koniec, bo zupełnie nic nie wiem
o tym niemożliwym do nazwania świecie. Odkąd jesteś jego częścią,
stałaś się dla mnie światem. Nic nigdy tego nie zmieni”10.

Dla naszego bohatera wyartykułowane w ten sposób poczucie nie-
dostępności upragnionego szczęścia jest wystarczających argumentem do
zaniechania jakichkolwiek prób samodzielnej zmiany swojego życia. W
czasie indolentnego egzystowania rozwija on jedynie obsesję względem
kochanki, którą chciałby najchętniej mieć na wyłączność. Po jednym z
takich uzurpatorskich wyznań jego ukochana zadaje Karrerowi sarka-
styczne pytanie: „Więc teraz to na mnie chcesz patrzeć?”.

Streszczenie:
Slow cinema programowo unika psychologizmu i jawnie okazywa-

nych emocji. Zamiast tego próbuje zbliżyć się do bohaterów poprzez
szczególne określenie czasoprzestrzeni, w której się znajdują (lub lepiej: w
której samotnie utknęli). Film Béli Tarra Potępienie (1988) ukazuje dosadnie,
jak wielkim wyzwaniem może być dla człowieka wyjście naprzeciw wła-
snej wolności. Z ducha egzystencjalny problem „jednostki wrzuconej w
świat” wyrażony został za pomocą niezwykle sugestywnego języka kina
wyswobodzonego spod władzy konwencji i schematów myślowych.

Słowa klucze: Béla Tarr, slow cinema, egzystencjalizm, Albert Ca-
mus, wolność, humanizm

Summary:
Slow cinema programatically avoids psychological and emotionally

exposed emotions. Instead try to approach the heroes by specifying the
time-space in which they are located (or better: in which they were stuck
alone). Béla Tarr's film Kárhozat (1988) reveals the challenge that humani-
ty can have for its own freedom. The problem of existentialism was ex-
pressed by the extremely suggestive language of the cinema, which was
liberated from the power of conventions and mental schemes.

Key-words: Béla Tarr, slow cinema, existentialism, Albert Camus,
freedom, humanism

10 Ibidem, 00:55:33.
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Piotr Rubacha

Lodzermench, czyli człowiek o wolnej woli

Wolność jest jedną z prymarnych własności jednostki ludzkiej. Ten
nieoceniony dar można traktować wielorako, jednak zawsze stanowi on
naturę człowieka i prawo wszystkich istot żywych. Pamiętać należy, że
swoboda podejmowania decyzji wiąże się z odpowiedzialnością za po-
wzięte czyny oraz koniecznością samokontroli. Motyw wolności nie-
zmiennie cieszy się zainteresowaniem literatów i autorów rozmaitych
sztuk. Literatura światowa stanowi bowiem skarbnicę wzorców parene-
tycznych, a także tych, które śmiało nazwać można anty-wzorami postę-
powania.

Przeprowadzając kwerendę biblioteczną warto zwrócić uwagę na
twórczość Władysława Stanisława Reymonta, a w szczególności na jego
monumentalną opowieść o robotniczej Łodzi, czyli Ziemię obiecaną.
Wspomniana powieść swoją egzystencję w literaturze rozpoczęła dzięki
systematycznemu ukazywaniu się w prasie. Periodykiem, w którym była
drukowana1, był popularny wówczas Kurier Codzienny, natomiast w roku
1899 dzieło doczekało się wydania książkowego. Systematyczne druko-
wanie utworu w prasie ułatwiało czytelnikom jego odbiór i ustosunko-
wywanie się do podjętej tematyki oraz zawartego przesłania.

W swojej powieści Reymont portretuje sytuację panującą w XIX-
wiecznym mieście, które w tamtym czasie prężnie się rozwijało, co po-
wodowało niejednokrotnie porównywanie go do angielskiego Manche-
steru. Czas historyczny powieści to zapewne lata 80. lub 90. XIX wieku2.
Pamiętać jednak należy, że Polska znajdowała się pod zaborami, a Łódź
w granicach Królestwa Polskiego, które podporządkowane było Impe-

1 Pierwszy odcinek Ziemi obiecanej ukazał się na łamach Kuriera Codziennego w
numerze 2 z 2 stycznia 1897 roku. Odcinek ostatni, kończący powieść – w nume-
rze 243 z 3 września 1898 roku. Powieść została następnie wydana w formie
książkowej w roku 1899 nakładem firmy Gebethner i Wolff. Zob. B. Mazan, Po-
słowie, [w:] Reymont W. S., Ziemia obiecana, t. 2, Łódź 1987, s. 273.

2 Czytelnikowi podczas lektury podane zostają dwie daty, które mogłyby
wskazywać na umiejscowienie akcji w czasie historycznym. Ograniczone są one
śmiercią Wiktora Hugo (1885) oraz ukazaniem się powieści La Terre Promise?
Bourgeta (1892). Zob.M. Popiel, Wstęp, [w:] Reymont W. S., Ziemia obiecana, Wro-
cław 2014, BN I 286, s. XXI.
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rium Rosyjskiemu3. Szybki rozwój przemysłu włókienniczego, w 2. po-
łowie XIX wieku, miasto zawdzięcza wielu czynnikom, a mianowicie:
zniesieniu granicy celnej z Rosją oraz pojawieniu się taniej siły roboczej,
jaką byli chłopi po ich uwłaszczeniu w 1864 roku. Postępująca industria-
lizacja i urbanizacja niosły za sobą inne zmiany. Zalicza się do nich roz-
wój myśli kapitalistycznej oraz stopniowe bogacenie się tych jednostek,
które dzięki swoim zdolnościom potrafiły poradzić sobie w nowej rze-
czywistości. Szczęśliwcy w przeszłości musieli posługiwać się kłam-
stwem, oszustwem lub nawet kradzieżą. Właśnie fakt, iż wielkiego ma-
jątku można było dorobić się poprzez zaradność życiową, ale również
dzięki kłamstwu, obłudzie i protekcji, doprowadziło do symbolicznego
wyodrębnienia nowego typu mieszczanina. Był to tzw.Lodzermensch, czyli
„człowiek łódzki”. Osoba, do której przyległo to miano odznaczała się
takimi cechami, jak: spryt, odwaga w podejmowaniu decyzji, czy upór w
dążeniu do zdobycia majątku, a jednocześnie brakiem skrupułów i krę-
gosłupa moralnego.

Wśród nędzarzy, dla których Łódź stanowiła prawdziwe piekło na
ziemi, nie brakowało Lodzermenchów, rekrutujących się z różnych nacji
(polskiej, niemieckiej, żydowskiej). Jest to doskonała okazja do przyjrze-
nia się zachowaniu i moralności poszczególnych jednostek, by w toku
analizy wykazać, w jaki sposób każda z nich korzysta z wolności osobi-
stej i nierozerwalnie połączonej z nią wolnej woli4.

Karol Borowiecki
Charakterystykę polskich mieszczan należy rozpocząć od Karola

Borowieckiego. Wybór ten nie jest przypadkowy. Spośród ponad 80 bo-
haterów występujących w powieści Reymonta5, to właśnie młody szlach-
cic przebija się na pierwszy plan i można go uznać obok Moryca i Maksa

3 Łódź, [w:] Encyklopedia PWN (online), www:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Lodz;3935278.html [dostęp: 17.05.2018].

4 Przez pryzmat cech charakterystycznych dla „człowieka łódzkiego”, ocenia-
ni będą jedynie Polacy, co pozwoli zweryfikować ich – tak często podważane –
zdolności organizacyjne i umiejętność prowadzenia interesów. Ponadto, przed-
stawiciele narodu polskiego, którzy zostaną poddani analizie, rekrutować się
będą z różnych środowisk.Są to nie tylko mieszczanie, lecz również szlachcice
oraz uwłaszczeni chłopi. Będzie to przyczynkiem do zweryfikowania kondycji
wszystkich tych, którzy przybyli w poszukiwaniu majątku w swojej ziemi obie-
canej. Por. B. Koc, O „Ziemi obiecanej” Reymonta, Wrocław 1990.

5 M. Popiel, Wstęp, [w:] Reymont W. S., Ziemia obiecana, Wrocław 2014, BN I
286, s. XXVI.
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za postać główną. Drugim powodem jest wypowiedź Moryca Welta, któ-
ry już na początku powieści określa Karola mianem prawdziwego Lo-
dzermenscha6.

Cechy usposobienia oraz pragnienia Karola Borowieckiego czytelnik
może poznać już na początku powieści. Niezwykle wymowna staje się
scena, gdy Horn udziela rad biednej kobiecie, która przyszła do Borowiec-
kiego błagając o litość i sprawiedliwość po stracie męża, pracującego w
fabryce Bucholca. Młody i współczujący Horn radzi wdowie, aby poszła do
adwokata, a później wytoczyła fabryce proces, ponieważ tylko takie dzia-
łanie wymusi wypłatę odszkodowania i pozwoli poprawić nędzny byt
wdowy i sierot. Niestety, ta niezwykle ludzka i humanitarna reakcja mło-
dego Niemca spotyka się z wielkim oburzeniem i dezaprobatą ze strony
Borowieckiego, który bardzo szybko gromi młodego praktykanta:

- Panie Horn! – krzyknął wychylając przez lufcik głowę.
- Miałem przyjść właśnie do pana – ozwał się Horn zjawiając się po

chwili.
- Coś pan radził tej babie? – zapytał surowym dosyć głosem, pa-

trząc w okno.
[…]
- Kazałem jej iść do adwokata, niechaj wytoczy proces fabryce o

odszkodowanie, bo wtedy prawo zmusi ich do zapłacenia.
[…]
- […] W fabryce od pana nie wymaga się egzaminów na człowie-

czeństwo ani egzaminów na humanitarność, w fabryce potrzebne są
pańskie mięśnie i mózg pański i tylko za to płacimy panu – rozdraż-
niał się coraz bardziej. […] – Zresztą, dajmy tej sprawie spokój. Bę-
dziesz pan dłużej w Łodzi, rozpatrzysz się w stosunkach, przyjrzysz
się lepiej tym uciśnionym, to pan zrozumiesz, jak trzeba postępować7.

Bezduszność, jaką okazał Karol, może zostać zinterpretowana przez
pryzmat troski o dobro fabryki i panowania nad własnym personelem.
Niestety, jak okazuje się podczas dalszej lektury, godne potępienia za-
chowanie wobec wdowy nie było epizodem jednorazowym; Borowiecki
również w innych sytuacjach daje się poznać jako osoba niezwykle zimna
i obojętna na los bliźnich:

6 „-Ty, Borowiecki, jesteś szlachcic, masz na biletach wizytowych herb, kiedyś
nawet na prokurze swoje von, a jesteś największym z nas wszystkich Lodzer-
menschem – szepnął Moryc”. Za: Reymont W. S., Ziemia obiecana, t. 1, Łódź 1987, s. 9.

7 W. S. Reymont, Ziemia obiecana, t. 1, Łódź 1987, s. 23 i 24.
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Borowiecki obejrzał się tylko po sali i szedł do windy, aby zjechać na
dół, gdy rozległ się krótki, straszny ryk ludzki. Jedno z kół, wprawia-
jących w ruch maszyny, schwyciło nieostrożnie przysuniętego robot-
nika za kaftan, wciągnęło go w swój ruch, rzuciło na maszynę, obróci-
ło, zgniotło, połamało o maszynę, zmiażdżyło i wyrzuciło miazgę, nie
przestając iść na chwilę. […] Nie zrobił ten wypadek na nim żadnego
wrażenia, był przyzwyczajonym do tego8.

Po takim przedstawieniu postaci mogłoby się wydawać, że Boro-
wiecki nie jest zdolny do wyższych uczuć i obce są mu chociażby wyrzu-
ty sumienia. Jest to wniosek przedwczesny. Nawet w tak silnej jednostce,
jaką jest Karol, pojawiają się czasami wątpliwości. Chwilę słabości boha-
ter przeżywa po spotkaniu na balu u Endelmanów swojej byłej kochanki
– Emmy. Zdaje sobie wówczas sprawę z wielkiej krzywdy, jaką wyrzą-
dził tej kobiecie i żałuje, że ich relacje pozostały nieuporządkowane. Nie-
stety, takie chwile wątpliwości zdarzały siębardzo rzadko. Pozostawanie
w związku z Anką nie przeszkadzało młodemu dyrektorowi na romans z
mężatką – Lucy Zukerową oraz w flirtowaniu z córką jednego z lokal-
nych bogaczy – Madą Müller. Takie zachowanie, człowieka uważanego
za wzór i ideał mężczyzny, potwierdzało jedynie wyrachowanie szlachci-
ca i brak zwykłej przyzwoitości. Najtrafniejsze podsumowanie stosunku
Borowieckiego do kobiet i uczuć podaje czytelnikowi narrator:

Spekulował na zimno, uwodził kobiety na zimno, bo wypadały mu
taniej niż płatne kochanki, żenił się prawie na zimno, wszystko obli-
czał i tak się trenował dobrze, że chwilami czuł, że jest nowym, innym
człowiekiem, że wyniesione z domu, ze szkół, ze społeczeństwa po-
pędy, aspiracje i wierzenia – zagasły w nim zupełnie9.

Podejście Karola do świata i społeczeństwa zmienia się w momen-
cie, gdy zwalnia się od Bucholca i zaczyna budować własną fabrykę.
Wówczas całym światem staje się dla niego myśl o własnej działalności, a
snucie planów, dotyczących produkcji i potencjalnych zysków, potrafi
zastąpić mu kontakty z bliskimi. Wspomniana ewolucja poglądów Boro-
wieckiego zmierza w złym kierunku patrząc z perspektywy moralności i
etyki. Bohater staje się zachłanny, a jego ambicją jest obracanie wyłącznie
wielkimi sumami. Żądza posiadania milionowego majątku popycha Ka-

8 Tamże, s. 155 i 156.
9 W. S. Reymont, dz. cyt., t. 1, Łódź 1987, s. 228.
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rola do planów bogatego ożenku, który pozwoliłby mu wreszcie zaspo-
koić ambicję i poruszać się w gronie osób zaliczanych do najbogatszych:

Teraz, gdy stary Müller dosyć wyraźnie powiedział, że mu odda
Madę i zarząd fabryki, od razu milionową fortunę, od razu wielkie in-
teresy i możność robienia jeszcze większych […] – i teraz, kiedy to
wszystko mógł mieć żeniąc się z Madą, musiał ożenić się z Anką i
przez to musiał wrócić do jarzma mierności…10.

Upadek moralny Karola Borowieckiego potwierdza również epizod
podczas budowy jego fabryki. W trakcie kolejnych prac zawaliło się rusz-
towanie i wielu spośród pracujących zostało poszkodowanych. Anka –
narzeczona Karola, bez wahania udzielała pomocy rannym i zdecydowa-
ła, że weźmie pod swój dach najciężej rannego robotnika. Pomimo że
ranni ludzie pracowali na rzecz „przyszłości Karola”, ten począł robić
narzeczonej wyrzuty i nie krył swojego oburzenia jej miłosiernym za-
chowaniem. Dla Borowieckiego fakt płacenia robotnikom zwalniał go z
wszelkiej odpowiedzialności za ich los i dawał rozgrzeszenie w przypad-
ku choroby lub nieszczęścia.

Całkowite zatracenie się młodego szlachcica dokonuje się podczas
spotkania z Zukerem. Stary Żyd przyszedł do przemysłowca zaniepoko-
jony plotkami o romansie żony, pragnąc dowiedzieć się za wszelką cenę
prawdy. Niestety, Karol nie sprostał temu wyzwaniu i wolał kłamać niż
przyznać się do winy. Dodatkowo pogrąża siebie i wartości, w których
był wychowywany, składając uroczystą przysięgę na obraz Matki Boskiej.

W postaci Karola Borowieckiego rysuje się zagubienie. Początkują-
cy „biznesman” gubi się w swoich marzeniach, do których dążył krzyw-
dząc kolejne niewinne osoby. Bohater ten jest przykładem jednostki upa-
dłej, korzystającej z daru wolności w sposób nieprzemyślany i zgoła nie-
poprawny.

Stach Wilczek
Wilczek to syn organisty. Pochodzi, podobnie jak Karol Borowiecki,

ze wsi – Kurowa. Niestety, w przeciwieństwie do Borowieckiego, nie jest
szlacheckiego pochodzenia, lecz wywodzi się z biedoty. Stach nie może
się pogodzić ze swoją przeszłością, która naznaczona była ciężką pracą i
licznymi upokorzeniami spadającymi na niego i całą jego rodzinę. Z tego
właśnie powodu wyjechał do pobliskiej Łodzi, aby zrobić majątek i odbić
sobie wszystkie upokorzenia z młodości.

10 Tamże, t. 2, s. 11.
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Bohater był bardzo zdeterminowany i z wielkim uporem dążył do
wyznaczonego przez siebie celu. Aby tak się stało, pracował w magazynach
kolejowych i prowadził rozliczne, często podejrzane interesy: „Zarządzał
składami Grosglika, a prócz tego handlował węglem na własną rękę, han-
dlował drzewem, handlował resztkami bawełnianymi, handlował jajami,
które sprowadzał za pośrednictwem rodziny, brał w końcu różne artykuły –
próbował wszystkiego”11. Stach nie zatrzymuje wszystkich zarobionych
przez siebie pieniędzy. Mimo że prowadzi własne życie i ma wyznaczone
cele na przyszłość; nie zapomina o swojej rodzinie, której pomaga pienięż-
nie, zwłaszcza młodszemu bratu uczęszczającemu do gimnazjum.

Wątpliwości odnośnie postawy Wilczka pojawiają się podczas jego
rozmowy z Józiem Jaskólskim. Proponuje on młodemu Jaskólskiemu po-
sadę u siebie, ponieważ potrzebował zaufanych ludzi do własnego inte-
resu. Ku wielkiemu zdziwieniu Stacha, Józio stanowczo odrzuca propo-
zycję pracy i postanawia pozostać u starego Bauma, mimo że ten miał się
coraz gorzej i upadek jego fabryki był bardzo bliski. Stach Wilczek nie
umie zrozumieć tej decyzji, będącej wyrazem wielkiego przywiązania i
wdzięczności młodego chłopaka wobec Bauma.

Kolejne „minusy” Wilczka wychodzą na jaw podczas wizyty Horna
w jego domu. Okazuje się, że Stach nie tylko trudni się handlem wszyst-
kim, co przynosi zysk, ale również zajmuje się lichwą. Horn staje się mi-
mowolnym świadkiem sytuacji, gdy Wilczek pożycza pieniądze biednym
Żydówkom na wielki procent, nie szczędząc przy tym wielu uwag i zło-
śliwości wobec błagających go o ratunek kobiet. Scena ta jest na tyle wy-
mowna i świadcząca o bezduszności Wilczka, że ten zaczyna się tłuma-
czyć przed młodym Niemcem stwierdzając, że on wyświadcza ubogim
przysługę i jest ich wybawicielem, bo bierze niższy procent niż Grosglik.

Nie można odmówić bohaterowi ambicji i przebiegłości. Aby zdo-
być wymarzoną fortunę, Wilczek wykazał się wielkim sprytem, zwłasz-
cza w związku z gruntem przylegającym do fabryki Grünspana. Wie-
dział, że fabrykant będzie powiększał zakład i musi nabyć grunty bezpo-
średnio przylegające do jego terenu. W tym celu nabył je od ich dotych-
czasowego właściciela i postanowił sprzedać Grünspanowi za olbrzymią
sumę. Poprzez tę grę Wilczek nie tylko zyskuje olbrzymie pieniądze, lecz
również leczy swoje kompleksy. Można powiedzieć, że upaja się wizją
wściekłego Grünspana i prawdziwą radością jest dla niego podnoszenie
ceny wystawionego na sprzedaż terenu. Najlepszym potwierdzeniem

11 W. S. Reymont, dz. cyt., t. 1, s. 294.
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zasugerowanych powyżej tez są odpowiednie fragmenty dotyczące roz-
myślań bohatera:

Wyobrażał sobie wściekłość Grünspana i bawił się tym doskonale.
Podnosił głowę coraz wyżej i coraz dumniej, a coraz drapieżniej spo-
glądał na miasto, na wypakowane towarami składy, na fabryki – jego
nienasycona chłopska chciwość budziła się coraz potężniej na widok
bogactw12.

Postanowił je [bogactwa – P.R.] zdobyć i był już pewnym, że zdo-
będzie. Mniejsza o sposoby i środki – wszystkie były dobre, jeśli pro-
wadziły do celu, do pieniędzy. Stach Wilczek liczył się tylko z kodek-
sem, z policją. […] Opinia, etyka, uczciwość! Kto się z tym w Łodzi li-
czył! Komu tutaj podobne głupstwa mogły przychodzić do głowy! Co
to wreszcie jest ta uczciwość! […] Mieć miliony, czuć je w swoim ręku,
otoczyć się nimi, panować nad nimi13.

Podane fragmenty są wystarczającym dowodem na prawdziwe mo-
tywacje Stacha Wilczka podczas prowadzenia interesów. Nie pragnął
tylko bogactw, jak reszta łódzkich fabrykantów, lecz przede wszystkim
kierował się żądzą zemsty, odbicia sobie wszystkich krzywd, których
doznał w młodości. Mimo że Wilczek odniósł sukces sprzedając Grünsp-
anowi grunt za 40 000 rubli, jednocześnie poniósł dotkliwą porażkę, po-
nieważ dał się oszukać przebiegłemu fabrykantowi, który po podpisaniu
umowy oświadczył, że był gotowy zapłacić nawet 50 000 rubli. Wilczka
zabolała nie strata 10 000 rubli, ale przebiegłość Grünspana i to, że dał się
wyprowadzić w pole. Nie mógł ścierpieć śmiechu i tryumfu bogacza.
Taki obrót sprawy można uznać za karę wobec Stacha, który został uka-
rany w najdotkliwszy sposób – ucierpiała jego duma.

Wielkim wysiłkiem i uporem, którego nie można odmówić bohate-
rowi, Wilczek doszedł do wymarzonej pozycji społecznej i stał się fabry-
kantem. Po niszczącym pożarze w fabryce Borowieckiego i zerwaniu z
Karolem interesów przez Moryca i Maksa, to właśnie Stach Wilczek za-
warł spółkę z Maksem Baumem i razem postanowili wybudować wielką
fabrykę specjalizującą się w produkcji chustek półwełnianych. Realizo-
wanie się poszczególnych marzeń upewniło Stacha w przekonaniu o
swojej wyższości nad innymi i możliwości odgrywania się za swoje
wcześniejsze krzywdy. Prowadzenie udanych interesów zrobiło z Wilcz-
ka człowieka jeszcze bardziej pewnego siebie i ordynarnego, który z

12 W. S. Reymont, dz. cyt., t. 1, Łódź 1987, s. 293.
13 Tamże, s. 293-294.
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wielką bezczelnością poszukiwał sojuszników wśród wysoko postawio-
nego towarzystwa. Mimo zawarcia umowy i wspólnego prowadzenia
fabryki, Maks Baum musiał mieć się na baczności i strzec się przed prze-
biegłym i ciągle żądnym zysku Wilczkiem.

Rodziny Jaskólskich i Sochów
Jaskólscy i Sochowie byli to ludzie ubodzy, którzy z konieczności

musieli się zmierzyć z miastem-molochem, a nie drapieżni kapitaliści.
Mimo że wspomniane postaci nie dorobiły się majątków, warto przyjrzeć
się z bliska wybranym momentom z ich życia, aby zastanowić się, czy
egzystowanie wśród kształtującej się burżuazji w jakikolwiek sposób
wpłynęło na życie wspomnianych familii.

Sochowie byli małżeństwem pochodzącym ze wsi, które dzięki po-
ręczeniu Adama Borowieckiego i Anki znalazło zatrudnienie w fabryce
Hermana Bucholca. Powodem „wydania się na pożarcie molochowi” była
utrata całego majątku w wyniku pożaru. Jak się szybko okazało, takie
stwierdzenie nie jest wcale przesadzone. Potwierdzeniem tej tezy jest
wizyta złożona przez Sochów Karolowi, gdy ten przebywał w rodzinnym
Kurowie. Wpływ miasta na jednostki uwidacznia się w ubiorze małżon-
ków, który zaczyna znacznie odbiegać od dawnego chłopskiego ubioru:

Socha zamiast białej kapoty miał czarny surdut, pokapany wo-
skiem na połach, czarne za krótkie spodnie, wyciągnięte na cholewy,
czapkę z daszkiem, gumowy kołnierzyk, który mu zjeżdżał na kark i
odsłaniał brudną szyję. Zapuścił brodę, która mu niby ostra szczeci-
nowa szczotka pokrywała szczęki i łączyła się przy uszach z krótko
obciętymi włosami, wysmarowanymi pomadą14.

- Jak oni się zmienili! – szepnęła Anka przyglądając się Sochowej,
bo kobieta zrzuciła wełniak i cały strój wiejski. Miała na sobie niebie-
ską bawełnianą suknię, czerwony stanik do figury, przez który jej nie-
foremny korpus zdawał się przelewać, mosiężna broszka pod szyją,
żółta chusteczka na głowie zawiązana pod brodę, i duża ruda para-
solka w ręku15.

Mimo że w głębi duszy pozostali tymi samymi, skromnymi ludźmi,
którym daleko było do przeistoczenia się w chciwego i bezwzględnego
„człowieka łódzkiego”, ich powierzchowność nie przypominała dawniej-
szej. Było to pokłosiem wolności, która zwiodła ich do Łodzi, gdzie cze-

14 W. S. Reymont, dz. cyt., t. 2, Łódź 1987, s. 35-36.
15 Tamże, s. 37.
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kało na nich nowe życie. Wykorzystana w ten sposób szansa stała się za-
rzewiem nowej mentalności.

Podobnie jak Sochowie, państwo Jaskólscy przeprowadzili się do
robotniczej Łodzi w poszukiwaniu zatrudnienia. Niestety w ciągu 2 lat
pobytu nie dorobili się niczego, a w momencie, gdy przedstawia ich nar-
rator, są skazani na mieszkanie w wilgotnej piwnicy. Fatalne warunki
mieszkaniowe źle wpływają na dzieci, a zwłaszcza na 13-letniego Anto-
sia, który umiera na suchoty. Jedyną ostoją matki jest Józio: 18-letni chło-
pak, który w odróżnieniu od ojca – wielokrotnie określanego mianem
niedołęgi – stara się pomóc w przeżyciu swojej licznej rodzinie.

Życie omawianych bohaterów zaczyna zmieniać się na lepsze, gdy do-
tychczas bezrobotny stary Jaskólski rozpoczyna pracę podczas budowy fa-
bryki Borowieckiego. Za swoją pracę na budowie otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości 5 rubli tygodniowo. Kluczowym czynnikiem pozytywnej
przemiany staje się jednak przedsiębiorczość i zaradność pani Jaskólskiej.
Kobieta ta, dzięki pomocy Józia, który na ten cel pożyczył od kolegów kwotę
100 rubli, weszła w spółkę z piekarzem i „[…] prowadziła sklepik z wiktu-
ałami na rachunek piekarza, za co miała mieszkanie i dziesięć rubli mie-
sięcznie”16. W ówczesnym czasie, tylko w takim mieście jak Łódź było moż-
liwe, aby prosty, pochodzący z biedoty człowiek mógł w bardzo krótkim
czasieprowadzić własną działalność. Dzięki odpowiednio wykorzystanej
okazji, Jaskólscy poprawili swoje fatalne położenie. Nie można mówić w
przypadku tej rodziny o prowadzeniu nieuczciwych interesów na szeroką
skalę, ale ich przypadek poświadcza, że nawet skromny i uczciwy człowiek,
przez dokonanie właściwych wyborów życiowych, może odnaleźć w sobie
takie cechy właściwe Lodzermenschom, jak wytrwałe dążenie do celu czy
przedsiębiorczość.

Podsumowując krótkie charakterystyki rodzin Sochów oraz Jaskól-
skich można bez obaw wysunąć wniosek, że każdy przybywający do miasta
człowiek skazany jest na zmianę obyczajów oraz bardzo często również
swojej powierzchowności. Poświadczają to losy wspomnianych rodzin. So-
chowie nie stali się Lodzermenschami, lecz pod wpływem otoczenia ze-
wnętrznie zmienili się nie do poznania. W postępowaniu Jaskólskich można
natomiast odnaleźć cechy charakterystyczne dla „człowieka łódzkiego”,
jednak nie posłużyły one wyzyskiwaniu innych i prowadzeniu podejrza-
nych interesów, a ich wykorzystanie wpłynęło na wydobycie się z nędzy i
choć częściowe zrekompensowanie sobie ostatnich lat niedostatku.

16 W. S. Reymont, dz. cyt., t. 2, Łódź 1987, s. 83.
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Podsumowując przedstawione wnioski należy stwierdzić, że Włady-
sław S. Reymont w doskonały sposób ukazał w swoim dziele przemiany
społeczne polskiego społeczeństwa u progu XX wieku. Stworzone przez
pisarza postaci są odzwierciedleniem rozmaitych postaw, lecz każdy z ry-
sów charakterologicznych posiada wspólny mianownik – jest to indywidu-
alne wykorzystanie przysługującej każdemu człowiekowi wolności. To
ludzkie sumienie wyznacza schemat postępowania oraz obraną drogę ży-
ciową. W przytoczonych charakterystykach widać duże zróżnicowanie. Ka-
rol Borowiecki należy do ludzi bez skrupułów moralnych i własnymi decy-
zjami niszczy kolejne przedsięwzięcia. Stach Wilczek, dokonuje wyborów,
które dadzą mu upragniony majątek, natomiast Sochowie i Jaskólscy czerpią
z przysługującej im wolności najobficiej, a zarazem najroztropniej.

Streszczenie:
Wolność człowieka jest jego najważniejszym prawem, a jednocze-

śnie obowiązkiem. Motyw ten jest często wykorzystywany przez współ-
czesnych pisarzy. Artykuł ma na celu omówienie zagadnienia wolności
na przykładzie wyborów dokonywanych przez bohaterów powieści pt.
Ziemia obiecanaWładysława S. Reymonta.

Słowa kluczowe: wolność; literatura; W. S. Reymont; mieszczaństwo

Summary:
Lodzermench, viz., a man with freewill
The freedom of man is his greatest right, and at the same time his duty.

This motif is of tenused by modern writers. The purpose of this article is to
discuss the issue of freedom, as illustrated by the choices made by the cha-
racters of the novel ‘The Promised Land’ by Władysław S. Reymont.
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Paweł Ryś

„W świadomości jest coś takiego, jakby sama dla siebie była pułapką”.
O Kosmosie Witolda Gombrowicza w kontekście redukcjonistycznej

koncepcji postrzegania Henriego Bergsona

Podjęcie tematu wolności / zniewolenia w twórczości Witolda
Gombrowicza wiąże się niejako automatycznie z problemem filozoficz-
nych inspiracji pisarza. Te zaś można podzielić – jak się zdaje – na dwa
kręgi. Pierwszym jest korpus inspiracji jawnych, takich, o których autor
Ferdydurke sam czasem wzmiankuje (aczkolwiek czyni to zazwyczaj bar-
dzo przekornie). Do tego zrębu należą m.in. Friedrich Nietzsche, Edmund
Husserl czy Martin Heidegger. Drugi krąg można nazwać „inspiracjami
niejawnymi” – chodzi tu o filozofów, o których Gombrowicz nie tylko nie
wspomina, ale których zdaje się świadomie przemilczać. Henri Bergson
(bo on będzie tu podstawowym punktem odniesienia) zalicza się niewąt-
pliwie do drugiej grupy. Jego nazwisko ani razu nie jest przywołane w
Gombrowiczowskim Kursie filozofii w sześć godzin i kwadrans1, a w Dzienni-
ku pojawia się tylko raz i to jedynie na zasadzie napomknienia2. Bergson
nie stanowi też (z drobnymi wyjątkami3) kontekstu, po który chętnie się-
galiby gombrowiczolodzy, chociaż oddziaływanie autora Ewolucji twór-
czej zarówno na literaturę młodopolską, jak i międzywojenną (a więc i na
bohatera tego artykułu) wydaje się nie do przecenienia.

Tym, co łączy – mówiąc na razie bardzo ogólnie – Gombrowicza z
Bergsonem jest niewiara w ludzki rozum, niechęć do nadmiernej racjona-

1 Por. W. Gombrowicz, Kurs filozofii w sześć godzin i kwadrans, przeł. I. Kania,
wstęp. M. P. Markowski, Kraków 2006.

2 „Dyskusja z panem d’Hormon przy stole, filozoficzna. Najwspanialsza bez-
względnie ze wszystkich dysput moich! Ja mówiłem »w pańskim Renanie tkwi
ukryty Bergson«, na co staruszek, nie dosłyszawszy jednego słowa, odpowiadał
»gdyż monadę trzeba ująć w tej perspektywie, niech pan mi wierzy, dokładnie to
przemyślałem, i zresztą Demokryt... « Ja (brutalnie): – Nie ufam Teokrytowi!” – W.
Gombrowicz, Dziennik 1961-1966. Dzieła. Tom IX, Kraków – Wrocław 1986, s. 197-198.

3 Zob. np. A. Jocz, Kosmos czy „chaos”. Gombrowiczowskie próby filozoficznego
ogarnięcia świata, [w:] Gdzie wschodzi Gombrowicz i kędy zapada, opr. A. Zbrzezny, J.
Mach, Warszawa 2004, s. 51-58; A. Czabanowska-Wróbel, Kosmos powtórzeń
Witolda Gombrowicza, „Teksty Drugie” 2005, nr 3, s. 81; J. Margański, Między
powiastką a filozofią. O „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, „Pamiętnik Literacki”
2000, z. 1, s. 125.
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lizacji rzeczywistości, dowartościowanie twórczej intuicji4. Owa kore-
spondencja, zbieżność poglądów (skądinąd uchwytna w wielu tekstach
twórcy Trans-Atlantyku) pełni ważną rolę również w Kosmosie5, aczkol-
wiek w przypadku tego utworu ów związek wydaje się mieć jednak bar-
dziej – nomen omen – szczegółowy charakter.

„Napierająca fala rzeczy[…]”6

Jednym z przewodnich motywów ostatniej powieści Gombrowicza
jest bezlik rzeczy i związków między nimi, „nadmiar rzeczywistości”7. Już
na pierwszych stronach utworu Witold (bohater-narrator) wygłasza nastę-
pującą konstatację: „[…] skupienie uwagi na jednym przedmiocie prowadzi
do roztargnienia, ten jeden przedmiot przesłania całą resztę, wpatrując się w
jeden punkt na mapie wiemy jednak, że wymykają się nam wszystkie inne
punkty”8. Cytowane rozpoznanie powraca w powieści wielokrotnie, w róż-
nych konfiguracjach i kontekstach. Wraz z rozwojem akcji świat przedsta-
wiony zdaje się niejako zagęszczać, pęcznieć: „przytłaczająca obfitość po-
wiązań, skojarzeń… Ileż zdań można utworzyć z dwudziestu czterech liter
alfabetu? Ileż znaczeń można wyprowadzić z setek chwastów, grudek i in-
nych drobiazgów? Z desek budki, z muru, też tryskał bezlik i nawał”9. Pod-
kreśleniu niemożności ogarnięcia elementów, które składają się na rzeczywi-
stość, towarzyszy w Kosmosie uwypuklenie arbitralności aktu percepcji.
Wskazanie, że koncentrując uwagę na konkretnych elementach pomijamy
„nieprzebraną” resztę; wybieramy te, a nie inne rzeczy z nieskończonej masy
rzeczy „niewybranych”.

Taka wizja ludzkiego postrzegania koresponduje z tzw. „redukcjo-
nistyczną”10 koncepcją percepcji Bergsona. W Materii i pamięci francuski
filozof stwierdza, że „materia rozkłada się [se resout] […] na niezliczoną
mnogość drgnień, z których wszystkie powiązane są w nieprzerwanej
ciągłości, wszystkie uzależnione jedne od drugich i biegnące we wszyst-

4 Por. A. Jocz, Kosmos czy „chaos”…, s. 52-53.
5 W. Gombrowicz, Kosmos. Dzieła. Tom V, Kraków – Wrocław 1986.
6 Tamże, s. 82.
7 Tamże, s. 57.
8 Tamże, s. 14.
9 Tamże, s. 29.
10 Por. B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B.

Shallcross, Warszawa 2013, s. 111.
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kich kierunkach niczym dreszcze”11. Ze względu na ową „niezliczoną
mnogość drgnień” otaczającego świata ludzka percepcja musi dokonać
pewnego rodzaju selekcji. Jako że materialny przedmiot jest zaś powią-
zany z innymi „obrazami”12 w niekończące się relacje, to żeby wydobyć
konkretny element należy rozluźnić te związki, zredukować powiązania.
Cytat: „przemienię go w przedstawienie, gdy będę mógł go wyizolować,
zwłaszcza gdy będę mógł wyizolować jego powłokę”13. Postrzeganie we-
dług filozofa polega zatem na wyizolowaniu rzeczy, na selektywnym
wydobyciu jej z nadmiaru szczegółów i związków14. W omawianej kwe-
stii rozpoznania Bergsona i punkt wiedzenia Gombrowicza są więc ze
sobą całkowicie zgodne.

Tym, co będzie różnić obydwu autorów jest odpowiedź na pytanie,
co determinuje ów wybór, jak i sam sposób formułowania rzeczonego
zagadnienia. Bergson ujmuje problem następująco „[…] jedyną kwestią
jest zatem uzyskanie informacji dlaczego oraz w jaki sposób tenże obraz
został wybrany, aby być częścią mojej percepcji, podczas gdy nieskończo-
ność innych obrazów pozostaje z niego wyłączona” 15 i opowiada tak:

11 H. Bergson, Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, przeł. R. J. We-
ksler-Waszkinel, przekł. przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył M. Drwięga,
Kraków 2006, s. 165.

12 „[…] obraz może istnieć, nie będąc postrzeżonym może być obecny, bez bycia
przedstawionym; a dystans między tymi dwoma członami – obecnością oraz
przedstawieniem [presence et representation] – wydaje się odmierzać w sposób
właściwy interwał między samą materią, a jej świadomą percepcją” – tamże, s.
29. „Obraz” jest więc dla Bergsona czymś więcej niż reprezentacją i czymś mniej
niż rzeczą. Jest bytem pośrednim o „zredukowanych”, uproszczonych kontu-
rach, który jednakowoż pozostaje w korelacji z innymi obrazami i wyznacza
sposób, w jaki obiekty jawią się nam w cielesnym doświadczeniu. Mówiąc jesz-
cze inaczej, oparte na rozluźnieniu relacyjnej sieci „obrazowanie” umożliwia
percypowanie konkretnej, „wyselekcjonowanej” materii. Por. B. Olsen, W obronie
rzeczy…, s. 109-111; B. Skarga, Czas i trwanie. Studia o Bergsonie, red. M. Pańków,
przed. B. Działoszyński, Warszawa 2014, s. 141-143.

13 H. Bergson, Materia i pamięć…, s. 29.
14 Niektóre fragmenty analizowanej powieści brzmią tak, jakby były literac-

kimi realizacjami Bergsonowskiej koncepcji „wyodrębniania” obiektów. Przy-
kład: „Pot, idzie Fuks, ja za nim, nogawki, obcasy, piach, wleczemy się, wlecze-
my, ziemia, koleiny, gruda, błyski ze szklistych kamyczków, blask, upał brzęczy,
gorąco drgające, czarno od słońca, domki, płoty, pola, lasy, ta droga, ten marsz,
skąd, jak, dużo by gadać” – W. Gombrowicz, Kosmos…, s. 5.

15 H. Bergson, Materia i pamięć…, s. 34. Wyróżnienia pochodzą od autora roz-
prawy.
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„nasza percepcja poniekąd szkicuje kształt ich [rzeczy, zjawisk – P. R.]
residuum; wyznacza im granice tam, gdzie kończy się nasze możliwe na
nie oddziaływanie i gdzie z tejże racji przestają nas interesować” 16.

Warto powyższe cytaty z Materii i pamięci zestawić z fragmentem
Dziennika Gombrowicza, w którym – co istotne – komentuje on omawianą
tu powieść. „Jeszcze w związku z Kosmosem: z bezmiaru dziejących się
zjawisk wokół mnie, wyławiam jedno. Spostrzegam, na przykład, popiel-
niczkę na moim stole (reszta przedmiotów na stole usuwa się w niebyt).
Jeśli zdołam uzasadnić, dlaczego popielniczkę akurat zauważyłem (»chcę
strząsnąć popiół z papierosa«), wszystko jest w porządku. […] Jeśli jed-
nak, zauważywszy to zjawisko bez znaczenia, powrócisz do niego po raz
drugi... biada! Dlaczego znów ją zauważyłeś, jeśli bez znaczenia? Ach,
więc jednak coś znaczy dla ciebie, jeśli powróciłeś?... Oto jak, przez sam
fakt, że bezprawnie skupiłeś się na tym zjawisku o sekundę dłużej, rzecz
ta już zaczyna się wyróżniać, staje się znamienna…[…] W świadomości
jest coś takiego, jakby sama dla siebie była pułapką”17.

W przytoczonym fragmencie Gombrowicz uwypukla coś, czego
Bergson w swej koncepcji zupełnie nie bierze pod uwagę – obsesyjność rze-
czywistości, natręctwo przedmiotów i zjawisk. Autor Materii i pamięci uza-
sadnia wybór danego „obrazu” – jego użytecznością, przydatnością, „po-
ręcznością” itd. W tej kwestii Gombrowicz zajmuje podobne stanowisko
(mówi: owszem, tak się zdarza), ale jednocześnie zadaje dodatkowe pytanie:
a co jeśli – w konkretnych przypadkach – nie można tego wyboru uzasadnić
względami praktycznymi? Pyta i formułuje, być może polemiczną wzglę-
dem francuskiego filozofa, tezę: „w świadomości jest coś takiego, jakby sama
dla siebie była pułapką”. Za ową polemiką zdaje się przemawiać fakt, że
wiele fragmentów Kosmosu można odczytać jako doprowadzenie wyżej
omówionych („pragmatycznych”) rozpoznań Bergsona do swoistej hipertro-
fii, ich spiętrzenie, pokazanie sytuacji, w których – wbrew tezom filozofa –
„wszystko było równie ważne i nieważne”18.

16 Tamże, s. 165.
17 W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1966…, s. 204-205.
18 „Ale roztargnienie, nie tylko moje, wewnętrzne, ale i napływające z ze-

wnątrz, z wielorakości i nadmiaru, z plątaniny, nie pozwalało skupić się na ni-
czym, jeden drobiazg odrywał od drugiego, wszystko było równie ważne i nie-
ważne” – W. Gombrowicz, Kosmos…, s. 75.
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„Odcyfrować ideę, odkryć główny wątek […]”
Na tym jednak podobieństwa z autorem Ewolucji twórczej nie koń-

czą się. To, co Gombrowicz mówi swoją powieścią o mechanizmach in-
terpretowania rzeczywistości zdaje się być niejako „rozszerzeniem” spo-
strzeżeń Bergsona dotyczących percepcji. Motywem przewodnim akcji
Kosmosu jest zagadka quasi-kryminalna. Przybyli na wakacje do Zakopa-
nego bohaterowie (Witold i Fuks) w drodze do pensjonatu dostrzegają
powieszonego wróbla i postanawiają wyjaśnić tę „ekscentryczność”. Po
zakwaterowaniu się spostrzegają na suficie swojego pokoju strzałkę pro-
wadzącą (jak im się zdaje) do zawieszonego na sznurku patyka. Patyk
wisi z kolei w pobliżu wozu, którego dyszel wskazuje w okna mieszkania
Katasi, służącej w pensjonacie (mającej niepokojąco dla protagonisty
„wywichnniętą” górną wargę). Bohaterowie przeszukują pokój Katasi, ale
choć znajdują „ekscentrycznie” wbite w teksturę szpilki, to nie potrafią
ich połączyć z wróblem. Podobnie fiaskiem kończy się podglądanie Lu-
dwika i Leny (córki właścicieli pensjonatu, której „dziewicze stulenie
wargowe”19 jest dla Witolda odwrotnością „wywichniętej rozwiązłości
katasinej”)20. Zawiedziony brakiem rezultatów „śledztwa” bohater-
narrator – z niejasnego dla siebie powodu – dusi i wiesza kota Leny, wpi-
sując się tym samym w ciąg „wieszania”, przedłużając go, nadając sens
własnym skojarzeniom i poszukiwaniom, ukierunkowując je.

Trzeba tu jednak podkreślić, że Witold wieszając kota nie robi w
gruncie rzeczy „nic nowego”. O ile bowiem powieszony wróbel rzeczy-
wiście jawi się jako zagadka, która „krzyczała […] wielkim głosem”21, o
tyle cała reszta „śladów” (strzałka na suficie, patyk, dyszel od wozu itd.)
jest już konstruktem własnym bohaterów, owym (opisanym przez
Bergsona) efektem selekcji ich percepcji, skupieniem się na konkretnych
detalach wiążących się jednocześnie z pominięciem całej masy innych
aspektów. W powieści sami bohaterowie wielokrotnie kwestionują sen-
sowność pierwszego „znaku” w śledztwie – strzałki. Przykład: „Czy
można mówić o jakimś logicznym związku pomiędzy wróblem i paty-
kiem, połączonymi tą ledwie widoczną strzałką na suficie w naszym po-
koju – tak niewyraźną, że myśmy tylko przypadkiem ją zauważyli – tak
niewyraźną, że na dobrą sprawę musieliśmy ją sobie uzupełnić, doryso-
wać w wyobraźni”22. Obnażenie „konstrukcyjności” tego pierwszego

19 Tamże, s. 14.
20 Tamże.
21 Tamże, s. 6.
22 Tamże, s. 140.
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„śladu” jest jednocześnie obnażeniem „konstrukcyjności” wszystkich
pozostałych elementów. Owa dorysowana w wyobraźni strzałka, jako że
uznana za wskazówkę, doprowadziła bowiem do patyka i dyszla, a dalej
do przeszukania mieszkania Katasi, podglądania Leny, powieszenia jej
kota i wielu innych wypadków.

Mówiąc nieco inaczej, opisany przez Bergsona mechanizm ludzkie-
go postrzegania zdaje się być dla Gombrowicza punktem wyjścia do, za-
rysowanej w Kosmosie, „teorii” epistemologiczno-ontologicznej, w której
(analizowany wcześniej) redukcjonistyczny charakter aktu percepcji wa-
runkuje egzegezę rzeczywistości, w której (nie)rozumienie świata powią-
zane jest z jego istnieniem, z jego odbiorem. Interpretacja – jak sugeruje
pisarz – jest zawsze konstrukcją opartą na selektywnie, arbitralnie, i czę-
sto irracjonalnie dobranym materiale. Wielość, równoprawność możli-
wych wykładni wiąże się z wielowarstwowością bytu, z niemożliwością
jego ogarnięcia, z tytułowym kosmosem. Bohaterowie próbując zrozu-
mieć otaczającą ich rzeczywistość opierają się na punktach, które sami z
jej „nadmiaru” wydobywają (konstruują). Każdy kolejny element, który
biorą pod uwagę zmienia jednak znacząco „badany obiekt”, modyfikuje
warunki odbioru. Nieprzebrana ilość rzeczy, zjawisk, kontekstów staje się
w powieści „dowodem” na migotliwość, „wielointerpretowalność”, „wie-
lowykładalność” świata.

Owa „wielowykładalność”, choć wyprowadzona prawdopodobnie
z rozpoznań dotyczących percepcji, dotyczy jednakowoż u Gombrowicza
znacznie rozleglejszych kwestii. Nieograniczona ilość możliwych punk-
tów widzenia, kontekstów, odniesień jak też arbitralność, przypadkowość
i irracjonalność ich selekcji, będące warunkiem sine qua non każdej próby
interpretacji, prowadzą w powieści do wniosku, że nie istnieje żadna
ostoja, gwarancja sensu. Protagonista Kosmosu pod pretekstem rozwiąza-
nia „zagadki kryminalnej” szuka bowiem „centrum”, „logosu”, „prze-
wodniej idei”. Przytoczmy kilka cytatów:

„…czegoż ja szukałem? czegoż ja szukałem? Tonu podstawowego?
Naczelnej melodii, trzonu jakiegoś, wokół którego mógłbym sobie moje
dzieje tutaj odtworzyć […]”23;

„[…] zdołam (myślałem) odcyfrować ideę, odkryć główny wątek,
pojąć czy choćby wyczuć do czego to prze […]”24;

„Jakżeż mnie uraczył widok tego ptaka jedynego, wzbitego ponad
wszystko, naczelnego! Punkt najwyższy, punkt królujący. Czyżby?”25

23 Tamże, s. 75.
24 Tamże, s. 88.
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Sposób prowadzenia akcji powieści będący swoistą serią „zamian
jednego centrum na inne”26 (wieszanie – usta – orzeł) oraz końcowa
enuncjacja narratora („co można wiedzieć, nic nie można wiedzieć, nic
nie wiadomo…”)27 podkreśla brak scalającego znaczenia, stałego punktu
odniesienia, gwaranta znaczenia28.

„Bembergowanie bembergiem w berg!”29

Jednocześnie ów brak „wielkiej narracji”, chociaż napawa bohate-
rów przerażeniem, ma także (może mieć) nieco jaśniejszy aspekt.
Bergson, o czym była już mowa kilkakrotnie, podkreśla wymiar prak-
tyczny tego, co wydobywamy z rzeczywistości, użyteczność zjawisk, ich
adekwatność, przyległość do naszych potrzeb itd. Gdyby z tej perspek-
tywy przyjrzeć się omawianej powieści można by znów upatrywać pole-
miki – użyteczność wyselekcjonowanych fenomenów (strzałki, patyka,
dyszla) okazuje się w świecie przedstawionym Kosmosu pozorna i zwod-
nicza. Jest to jednak tylko częściowo prawidłowe wrażenie. Przydatność
wybranych „obrazów” jawi się bowiem jako złudna wyłącznie wtedy,
gdy bohaterowie (przede wszystkim Witold i Fuks) chcą – że posłużę się
pewnym sloganem – „poznać i zrozumieć świat”. Zupełnie inaczej wy-
gląda to w przypadku właściciela pensjonatu: Leona.

Leona, który – co istotne – nie tylko neguje sens wyjaśniania rze-
czywistości, ale jest nią całkowicie niezainteresowany. Żyje bowiem we
„własnym świecie” i na nim koncentruje swoją uwagę. Nie znaczy to
oczywiście, że bodźce zewnętrzne nie docierają do bohatera, ale że potrafi
on (a przynajmniej stara się) przerobić je na własny użytek. Tym zaś, co
owe przekształcenia umożliwia jest czynność określana w powieści
enigmatycznym słówkiem „berg”. Nazywa ono tajemne (skrywane przed
otoczeniem) działanie sprawiające rozkosz, przyjemność doznawaną z
samym sobą. Istota omawianego procederu polega na tym, że wykonując
publicznie jakiś społecznie akceptowalny czyn (np. lepienie kulek z chle-

25 Tamże, s. 86.
26 J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. W.

Kalaga, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H.
Markiewicz, t. 4, cz. 2: Literatura jako produkcja i ideologia; Posstrukturalizm; Badania
intertekstualne; Problemy syntezy historycznoliterackiej, Kraków 1996, s. 154.

27 W. Gombrowicz, Kosmos…, s. 142.
28 Tym samym Gombrowicz w Kosmosie (1965) formułuje tezy, które wyprze-

dzają rozpoznania Jacquesa Derridy zawarte w Strukturze, znaku i grze w dyskursie
nauk humanistycznych (1966).

29 W. Gombrowicz, Kosmos…, s. 148.
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ba), wykonawca doznaje (niedostrzegalnej dla otoczenia) przyjemności,
mającej zazwyczaj autoerotyczny charakter30.

„Berga” można rozumieć jednak nieco szerzej – jako formę poło-
wicznego spełnienia. Kluczowe w przypadku analizowanego pojęcia zda-
ją się bowiem następujące słowa Leona: „wszystko zależy od podejścia,
ujęcia intencji, panie, jeśli odcisk może boleć, to dlaczegóżby nie miał i
rozkoszy przysporzyć?”31. „Bergowanie”, co sugeruje przytoczony cytat,
jawi się jako jedyna korzyść, którą człowiek może wyciągnąć z owej mi-
gotliwej („wielointerpretowalnej”) rzeczywistości. Dywersja, wydobycie
elementów pozytywnych z negatywnej całości, przekucie czystej nega-
tywności na względną wartość.

Przeciwstawiony intelektowi „berg” jest więc także – przynajmniej
do pewnego stopnia – synonimem twórczości, synonimem konstrukcyj-
nego potencjału rzeczywistości, możliwości (aczkolwiek ograniczonej)
przekształcania świata. Wydaje się, że w tym aspekcie Gombrowicz raz
jeszcze spotyka / spiera się z Bergsonem. Obaj, jak już wspomniałem na
początku, nieufnie odnosili się do zdolności poznawczych ludzkiego
umysłu, obaj też (choć na różne sposoby) mocno podkreślali rolę twórczej
intuicji. Najdobitniejszym tego wyrazem u Bergsona jest oczywiście jego
koncepcja „pędu życiowego”, który, poza kreacyjnym wymiarem, ma
również (jak przypomniała w Errosie Agata Bielk-Robson)32 libidalny cha-
rakter. Ten właśnie kreacyjno-libidalny (a co za tym idzie irracjonalny)
aspekt wspomnianego pojęcia każe się zastanowić – jest to jednak zagad-
nienie na osobny artykuł – czy „berg” nie stanowi czasem swego rodzaju
parodii „élan vital”, jego pomniejszenia, zawężenia, ale też „uświnienia”.
Miłość, która u Bergsona funkcjonowała jako „sam[a] istot[a] twórczego
wysiłku”33, u Gombrowicza została utożsamiona z aktem seksualnego
samozaspokojenia34.

30 Na temat rozmaitych znaczeń „berga” zob. klasyczny w gombrowiczologii ar-
tykuł Aleksandry Okopień-Sławińskiej – Wielkie bergowanie czyli hipoteza jedności „Ko-
smosu”, [w:] Gombrowicz i krytycy, red. Z. Łapiński, Kraków – Wrocław 1984.

31 W. Gombrowicz, Kosmos…, s. 112.
32 Por. A. Bielik-Robson, Erros. Mesjański witalizm i filozofia, Kraków 2012, s.

163-224.
33 Por. E. Winiecka, Podmiot nowoczesny między wolą i pragnieniem. Szkic z dziejów

dwóch wizji antropologicznych, „Kultura i Historia” 2012, nr 22,
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4262 [18.04.2018].

34 Nie wspominając już o tym, że jeśli odetniemy końcówkę -son od nazwiska
filozofa, to zostanie nam ni mniej, ni więcej: berg. Sugerując jednak coś takiego
zaczynam postępować tak, jak bohaterowie Kosmosu, nie rozwijam więc tej myśli.

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4262
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„[…] pod znakiem końca”35

Podsumowując najważniejsze wątki tego artykułu, chcę podkreślić,
że jego celem nie jest w żadnym razie „ubergsonowienie” Gombrowicza.
Chociaż bowiem autor Ferdydurke pewne rzeczy (jak można przypusz-
czać) przejmuje od autora Materii i pamięci, to zawsze je twórczo prze-
kształca. W wielu kwestiach idzie też, co starałem się pokazać, znacznie
dalej niż Bergson. Niemniej wydaje się, że oświetlenie Kosmosu pewnymi
fragmentami z dzieł francuskiego filozofa sprawia, że omawiana powieść
staje się nieco bardziej czytelna.

Jednocześnie ta relacyjna lektura pokazuje, że twórca Energii ducho-
wej jest bardziej nowatorski i aktualny niż powszechnie się sądzi. Jako
przykład można wskazać – ważny w kontekście tego, co dziś myślimy o
związku między światem a jego wykładnią, między obiektem a jego ro-
zumieniem – pogląd mówiący, że różnica między percepcją a materią, jest
różnicą „stopnia a nie natury”36. W Kosmosie identycznie rozłożona relacja
– być może pod wpływem lektury Bergsona – zachodzi między rozumie-
niem a rzeczywistością.

Zaproponowana tu linia interpretacyjna nie rości sobie oczywiście
prawa do wyczerpania (anty)filozoficznej złożoności ostatniej powieści
Gombrowicza. Kosmos podkreślając arbitralność selekcji „obrazów”, w
oparciu o które dokonujemy eksplikacji, tematyzując nieskończoność po-
tencjalnych egzegez, sam jest najlepszym dowodem na słuszność spo-
strzeżeń w nim zawartych.

Streszczenie:
Artykuł jest próbą interpretacji Kosmosu Witolda Gombrowicza w

kontekście tzw. „redukcjonistycznej” koncepcji postrzegania Henriego
Bergsona. Według francuskiego filozofa percepcja polega na świadomym,
podyktowanym pragmatyką, wyizolowaniu „obrazu”, na selektywnym
wydobyciu go z nadmiaru szczegółów i związków. Gombrowicz zajmuje
podobne stanowisko (mówi: owszem, tak się zdarza), ale jednocześnie
zadaje dodatkowe pytanie: a co jeśli – w konkretnych przypadkach – nie
można tego wyboru uzasadnić względami praktycznymi? Pyta i formułu-
je, być może polemiczną względem autora Materii i pamięci, tezę: „w
świadomości jest coś takiego, jakby sama dla siebie była pułapką”. Opi-
sany przez Bergsona mechanizm wydaje się ponadto punktem wyjścia

35 W. Gombrowicz, Kosmos…, s. 119.
36 H. Bergson, Materia i pamięć…, s. 177.
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do, zarysowanej w Kosmosie, „teorii” epistemologiczno-ontologicznej, w
której redukcjonistyczny charakter aktu percepcji warunkuje
(nie)rozumienie rzeczywistości.

Słowa klucze: Gombrowicz, Kosmos, Bergson, wolność, percepcja,
(nie)rozumienie

Summary:
This article is an attempt to interpret Cosmos by Witold Gom-

browicz in the context of Henri Bergson’s “reductionist” concept of per-
ception. According to this French philosopher, perception relies on a con-
sciously dictated by pragmatics isolation of an “image”, on its selective
extraction from the excess of details and relations. Gombrowicz takes a
similar stance (he says: indeed, it happens), but at the same time he asks
an additional question: and what if – in some specific cases – one cannot
justify this choice in practical terms? He asks and formulates, a somehow
polemical in relation to the author of Matter and Memory, thesis: “there is
something in the consciousness that can make itself its own trap”. The
mechanism described by Bergson seems, moreover, to be a starting point
for the epistemological and ontological “theory” sketched in Cosmos,
whose reductionist nature of the act of perception conditions the
(mis)understanding of reality.

Keywords: Gombrowicz, Cosmos, Bergson, freedom, perception,
(mis)understanding
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Kinga Solewicz

Wolność twórcza Hansa Christiana Andersena

1. Życie Hansa Christiana Andersena
Hans Christian Andersen urodził się 2 kwietnia 1805 roku w Oden-

se, czyli małym mieście na jednej z duńskich wysp – Fionii1. Jego ojcem
był szewc o niespełnionych nauczycielskich ambicjach – Hans Andersen,
natomiast matką była praczka Anna Maria Andersdatter. Rodzinie żyło
się bardzo biednie. Mały Christian od najmłodszych lat lubił bawić się z
ojcem w teatr. Uwielbiał szyć sukienki dla lalek, które wystawiał potem
w kukiełkowym teatrze. Andersen jako dziecko zwracał na siebie uwagę
za sprawą wyglądu. Miał wysoki wzrost długi nos, blisko osadzone oczy
i duże stopy2. Wspominał o tym w ten sposób:

Byłem zawsze zamyślony, podobno jakiś dziwny, zupełnie inny niż zwykli
chłopcy, a dzieci tego nie lubią. Byłem niezdarny i nie chciano się ze mną bawić. -
Ty Guliwer, nóg nie pogub – krzyczały łobuzy, a ja się czerwieniłem i nie wie-
działem jak te nogi olbrzymie ukryć3.

Przyszły baśniopisarz nie miał dobrego kontaktu z rówieśnikami,
wolał spędzać czas z ojcem w domu. Niestety ukochany tata
zmarł,wróciwszy z wojny, gdy mały Andersen miał 11 lat. Od tego czasu
chłopcu żyło się jeszcze gorzej. Jedyną pociechą chłopca stały się spotka-
nia z babcią, która w miarę możliwości troszczyła się o niego i opowiada-
ła mu baśnie. Natomiast matka alkoholiczka wysłała go do pracy, gdzie
doznawał upokorzenia ze strony czeladników4. Paul Binding, jeden z
autorów piszących o Andersenie pisze, że:

Gdy koledzy usłyszeli, jak śpiewa, zaczęli zdzierać z niego ubranie, aby
przekonać się, czy jest chłopcem, czy dziewczynką5.

1 J. Wullschälger, Andersen. Życie baśniopisarza, przeł. M. Ochab, Warszawa 2005,
s. 21-23.

2 Oficjalna strona PolskieRadio.pl (online) www:
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/990288,Hans-Christian-Andersen-
%E2%80%93-krol-bajek (dostęp 09.05.2018).

3 Ibidem.
4 Oficjalna strona Dziennik Polski 24 (online) www:

http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/a/hans-christian-andersen-tragiczna-historia-
zycia-wielkiego-autora-basni,12701158/ (dostęp 10.05.2018).

5 Ibidem.

www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/990288
http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/a/hans-christian-andersen-tragiczna-historia-
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Chłopiec bowiem słynął jako dziecko z pięknego głosu – sopranu,
który stracił po przejściu mutacji6. Andersen wstydził się nie tylko siebie,
ale również swojego dziadka, który był obłąkany. Dziadek chodził po-
przebierany, z dziwnymi przedmiotami, co powodowało również strach
dziecka. Chłopiec był pośmiewiskiem rówieśników, dlatego też po latach
pisał tak:

Chciałem ruszyć w świat, szukać szczęścia i wrócić do swego miasta sław-
nym człowiekiem. Niech się później wstydzą, że mi tak strasznie dokuczali7.

Andersen już wtedy postanowił zostać sławnym i bogatym czło-
wiekiem, nie wiedząc jeszcze jak to zrobi. W 1818 roku jego matka po-
nownie wyszła za mąż, za człowieka, który w ogóle nie interesował się
synem żony. Prawdopodobnie te wszystkie czynniki spowodowały, że
chłopak porzucił dom w wieku 14 lat i wyruszył do Kopenhagi. W dniu
wyjazdu pożegnał się z matką, oraz babcią, którą widział po raz ostatni.
Starsza kobieta zmarła w rok później8.

Młody Andersen po dotarciu do stolicy zaczął pomieszkiwać w
nędznych, obskurnych pokoikach. Jednak czasem udawało mu się
oszczędzić na wizytę w teatrze, który kochał już do końca swego życia.

W 1822 r. napisał dwie duże sztuki teatralne. Niestety „roiło się w
nich od błędów gramatycznych oraz ortograficznych… nie sposób było je
wystawiać”9 - pisze Binding. Na szczęście Jonas Collin, dyrektor general-
ny kopenhaskiego Teatru Królewskiego dostrzegł potencjał młodego au-
tora. Dlatego też, wsparł go finansowo, oraz zapewnił mu darmową na-
ukę w szkole średniej w dzielnicy Slagelse10:

Tu jego podopieczny czuł się jednak rozpaczliwie nieszczęśliwy. Miał 17
lat, a uczył się razem z jedenastolatkami, którzy „całkiem niepochlebnie odnosili
się do jego wzrostu, niezdarności, pochodzenia społecznego i poziomu niewie-
dzy”. Co gorsza dyrektor szkoły - „nietolerancyjny i chamski typ… zastraszający
uczniów i drażliwie próżny na punkcie własnych osiągnięć despota w szyderczy
sposób lekceważący dokonania młodszych od siebie” - zakazał mu pisania! An-
dersen skarżył się swojemu dobroczyńcy11.

Mimo licznych przeciwności udało mu się ukończyć szkołę, a w
1827 roku rozpoczął studia na uniwersytecie w Kopenhadze.

6 Ibidem.
7 Oficjalna strona PolskieRadio.pl (online) .....
8 H. Ch. Andersen, Autobiografia. Baśń mojego życia, przeł. I. Chamska, Łódź 2003,

s. 27-32.
9 Oficjalna strona Dziennik Polski 24 (online) …
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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Po roku 1927 kariera pisarska Andersena wreszcie nabiera „rozpę-
du”. Przełomowym utworem Duńczyka był wiersz pt.Umierające dziecko,
którym zwrócił na siebie sporą uwagę12. Od tej pory jego utwory i powie-
ści zaczęły być wydawane a sztuki teatralne wystawiane. Kolejnym prze-
łomowym krokiem w życiu Andersena było napisanie powieści Improwi-
zator, który został pozytywnie odebrany. Po tym sukcesie zaczął pisać
kolejne powieści, którymi chciał zasłynąć. W roku 1835 roku wydał także
zbiór baśni, które to po początkowych krytycznych opiniach, odniosły
prawdziwy sukces. Opinie krytyków zarzucały utworom zbyt swobodny
styl, bardzo zbliżony do potocznej mowy, a także brak wartości wycho-
wawczych. Natomiast o samym Duńczyku pisali następująco:

Beztalencie, pyszałek, próżność go rozsadza, chytry na zaszczyty, zły pa-
triota. Dzieci podobno zgoła nienawidzi, a taki skąpy, że nawet żenić się nie chce.
A poza tym nienormalny, dziwadło po prostu. Cała postawa, wyraz twarzy i
choćby te potworne nogi zdradzają wyraźnie, że to prostak z Funen13.

Baśniopisarz na pewno źle zniósł takie opinie na swój temat, jednak się
nie poddał. Pisał dalej, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, dzięki czemu
odniósł sukces. Baśnie tworzył od 1835 do 1872, czyli całe swoje życie. W
sumie napisał ich około 156. Do najbardziej znanych baśni należąKsiężniczka
na ziarnku grochu, Dziewczynka z zapałkami, Królowa Śniegu, Słowik, Brzydkie
kaczątko, Nowe szaty cesarza, Mała syrenka, Świniopas, Calineczka14.

W każdej z opowieści Andersena nie brakuje osobliwości. Są tam
mówiące zwierzęta, magia, księżniczki, czarownicy, czarodziejskie
przedmioty. Tę cudowność i niepowtarzalną atmosferę w małych opo-
wiadankach mógł stworzyć jedynie ktoś wyjątkowy. Nie jest więc nie-
spodzianką, że te „przedziwne opowieści zrodziły się w wyobraźni rów-
nie przedziwnego człowieka”15. Baśnie Andersena znalazły uznanie dale-
ko od granic Danii, można rzec, że cały świat poznał jego utwory. Kiedy
okazało się, że czytelnicy pokochali baśniopisarza, przycichli wtedy zło-
śliwi i zawistni krytycy16.

Biografowie zajmujący się życiorysem Andersena sugerują, że choć
był kilka razy zakochany to nigdy się nie ożenił i do końca życia został
prawiczkiem. Za namową przyjaciół parę razy odwiedził kopenhaskie
domy publiczne i gdy wybierał sobie prostytutkę to „nigdy nic z nimi nie

12 M. Twardowska-Spangshus, O życiu Hansa Christiana Andersena, Spangshus, (on-
line) www: http://www.spangshus.dk/turysta/wphca3.htm ( dostęp 18.01.2015 ).

13 Oficjalna strona PolskieRadio.pl (online) ….
14 Ibidem.
15 Oficjalna strona Dziennik Polski 24 (online) ….
16 Oficjalna strona PolskieRadio.pl (online) ….

http://www.spangshus.dk/turysta/wphca3.htm
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robił, lecz po prostu gawędził”17. Być może właśnie dzięki temu zachował
kluczowe dla swojej sztuki poczucie niewinności18.

Literacki geniusz miał problemy ze swoją seksualnością, był sfru-
strowany i nie umiał poradzić sobie ze swoimi uczuciami. Prowadził sa-
motne życie, chociaż przeżył nieodwzajemnione namiętne uczucia i to nie
tylko w stosunku do kobiet, ale również domężczyzn. Nieodpowiednio
lokował swe uczucia. Zakochany był w RiborgVoigt, Jenny Lind,
SophieØrsted, a także Louise Collin. Wszystkie cztery odrzuciły jego mi-
łość, nawet szwedzka artystka Jenny Lind. Z nią bowiem odczuwał po-
krewieństwo dusz i był już w tym czasie dobrze sytuowany materialnie.
Jednak i w tym wypadku nie doszło do małżeństwa. Kobiety, które chcia-
ły z nim być i założyć rodzinę, nie rozbudziły jego gorących uczuć. Na-
tomiast mężczyźni, których pokochał również nieszczęśliwie to między
innymi Christian Voigt, Edvard Collin19.

Hans Christian Andersen nie tylko był bardzo kochliwy, ale także
naiwny. Ufał każdemu człowiekowi i każdemu wierzył20. Miał wielu
przyjaciół, szczególnie w żeńskiej części społeczeństwa. Bardzo często się
im zwierzał i był ich powiernikiem. Jednak nie miał tej jednej jedynej oso-
by w swym życiu, dlatego po śmierci matki stwierdził:

Teraz jestem całkiem sam – nie mam już żadnej istoty, którą natura obli-
gowałaby, aby mnie kochać21.

Andersen był człowiekiem, który ciągle chciał więcej, szukał sławy,
uznania i poklasków, pragnął być niezależny i wolny, niczym ptak. Dla-
tego też, dużo podróżował, odbył około 30zagranicznych wojaży jak po-
daje Johan de Mylius22. Z każdej wracał bogatszy o kolejne, nowe do-
świadczenia i pomysły. Badacze dopatrują się w tych jego podróżach
manifestacji wolności, której pragnął i potrzebował. Dzięki talentowi pi-
sarskiemu mógł ją osiągnąć, ponieważ stając się sławnym baśniopisa-
rzem, wyszedł z ubóstwa i miał możliwość odbywania licznych i dalekich
podróży23.

17 Oficjalna strona Dziennik Polski 24 (online) ….
18 Ibidem.
19 J.Wullschälger, Andersen. Życie baśniopisarza, …, s. 138.
20 K. Romanowska, Kiedy śnię, wrze całe moje wnętrze, „Wysokie Obcasy” 2014, nr

10, s. 71.
21 H. Ch. Andersen, Autobiografia. Baśń mojego życia, …, s. 90.
22 J. de Mylius, Hans Christian Andersen – znany i nieznany, przeł. M. Żukowska,

[w:] Andersen – Baśń wobec świata, oprac. redakcyjne tekstów M. Hempowicz, Gdańsk
1995, s. 13.

23 M. Ziółkowska-Sobecka, Hans Christian Andersen, Warszawa 2001, s. 22.
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Dla pisarza szczególnie miłe były te wyjazdy zagraniczne, gdzie
spotykał się z dużą życzliwością i sympatią swych czytelników, którzy
radośnie witali go w różnych zakątkach świata. Stał się rozpoznawalną i
lubianą osobą, a jego znajomości były coraz liczniejsze:

Syn biednego szewca był przyjmowany przez królów i książąt jako hono-
rowy gość, przyjaźnił się ze wszystkimi sławnymi ludźmi swoich czasów: Karo-
lem Dickensem, Honoriuszem Balzakiem, Henrykiem Ibsenem, rzeźbiarzem Ber-
telem Thorvaldsenem, szwedzką śpiewaczką Jenny Lind, którą zachwycał się
Chopin oraz innymi autorami bajek – braćmi Grimm.

Dopiero gdy już był bardzo stary doczekał się tego, o czym marzył gdy
miał 14 lat. Odense, to samo miasto, gdzie kiedyś poza matką nikt nie chciał go
znać, uroczyście i z pompą nadało mu honorowe obywatelstwo. - Już mu nie
przeszkadzał ani nos, ani wąskie ramiona, ani okropne nogi – podsumowywał
Wojciech Trojanowski24.

Baśń Brzydkie kaczątko idealnie przedstawia trudy życia pisarza. Hi-
storia kaczątka ukazuje los baśniopisarza, jaki musiał przejść, by stać się
łabędziem. Zajęło mu to długie lata podczas których cały czas udowad-
niał, że ma talent pisarski.

Iwaszkiewicz tak pisał o Andersenie:
Dziwne to było życie, samotne, niespokojne – chciwe wrażeń i sławy,

chciwe poklasku, podróży i blasku książęcych dworów; pełne nigdy nie zaspoko-
jonych ambicji, nigdy niesytych apetytów, zawsze głodne zawodowych przyjaźni,
nie ukojone nigdy prawdziwą miłością, prawdziwym domem. Bezdomny w uko-
chanej ojczyźnie, samotny wśród przyjaciół – przeszedł przez długie życie jak
ruchomy chiński cień. Szukający sławy w dramatach i powieści, jak gdyby na
marginesie, niechcący, tworzył swoje istotne dzieło. Od niechcenia kreślił swoje
bajki (…)25.

Hans Christian Andersen dożywając późnej starości zmarł 4 sierp-
nia 1875 roku w Rolinghed koło Kopenhagi, spełniając swoje marzenia o
sławie26.

2. Twórczość pisarza
Hans Christian Andersen od najmłodszych lat próbował pisać sztu-

ki teatralne. Jednak początkowe teksty wykazywały brak elementarnego
wykształcenia, zawierały mnóstwo błędów, dlatego nie miały szans na
zainteresowanie. Andersen swój kunszt pisarski mógł dopiero poprawić
po otrzymaniu stypendium królewskiemu, dzięki któremu zyskał możli-

24 Oficjalna strona PolskieRadio.pl (online) ….
25 J. Iwaszkiewicz, Wstęp, op. cit., s. 6.
26 Ibidem.
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wość kształcenia się. Pisarz debiutował w 1922 roku27, kiedy to doczekały
się druku fragmenty sztuki Zbójcy Vissenbjergu w tygodniku „Harfa”. W
tym samym roku pod pseudonimem Villiam Chrystian Walter wyszły
również Młodzieńcze próby; a wśród nich tragedia Słońce elfów. Utwory te
jednak nie odniosły jeszcze sukcesu. W 1927 roku Andersen napisał
wiersz Umierające dziecko, który zdaniem Maryli Twardowskiej-
Spangshus28 był przełomowym utworem w jego karierze. Dzięki niemu
zwrócił wreszcie na siebie uwagę. Marta Ziółkowska-Sobecka29 pisze, że
opowieść fantastyczna Piesza podróż od kanału Holmes do Amagerw 1928 i w
1928 roku znalazła duże uznanie, gdyż wkrótce wydawca wznowił publi-
kację, a opowieść szybko została ona przetłumaczona na język szwedzki.
W tym samym czasie, w 1929 roku została wystawiona sztuka Miłość na
wieży Mikołaja, albo co mówi parter. Był to debiut teatralny Andersena. Suk-
cesem okazał się tomik wierszy wydany w 1830 roku, natomiast w 1835
roku powstaje pierwsza wielka powieść Improwizator. Tematem tej po-
wieści jest kariera biednego chłopca, który wiele złego musi przejść, aby
móc stać się artystą. Po pozytywnym odebraniu Improwizatora pisarz na-
pisał kolejną powieść O.T. Wydał ją w 1936 roku. Tytuł książki pochodzi
od tatuażu bohatera, który widniał na jego ręce. Był to skrót nazwy wię-
zienia, czyli Odense Thugthus. W książce przewijają się koszmary z dzie-
ciństwa pisarza. Kolejna powieść Tylkograjek z 1837 roku również zawiera
elementy autobiograficzne. Tematem jest historia biednego, utalentowa-
nego chłopca, który odepchnięty przez wszystkich, pozbawiony marzeń
o sławie, wkrótce umiera. Powieści O.T. oraz Tylkograjek umocniły pozy-
cję Andersena jako pisarza, jednak nie cieszyły się takim uznaniem w
oczach krytyki jak Improwizator. Hans Christian Andersen w tym czasie
tworzył również utwory przeznaczone na scenę, między innymi powsta-
ły Agnete i wodnik, Spotkania i rozstania. Ostatni tytuł był poświęcony ko-
biecie Riborg Voit, w której autor był nieszczęśliwie zakochany. Wśród
utworów scenicznych pisarz stworzył również opery. Jednak nie były one
przyjęte zbyt entuzjastycznie przez krytykę. Andersen bardzo dużą rolę
przypisywał swoim zapiskom z podróży, w których szczegółowo opisy-
wał otaczający świat. Jednym z najbardziej interesujących utworów tego
typu to Bazar poety z 1846 roku, gdzie zostały odmalowane wrażenia z
podróży do Włoch, Grecji, Wiednia, Pragi, Turcji oraz Szwajcarii. Po-
dróżnik jest autorem zapisków, w których rejestrował wszelkie drobiazgi

27 M. Ziółkowska-Sobecka, Hans Christian Andersen, ..., s. 18.
28 M. Twardowska-Spangshus, O życiu Hansa Christiana Andersena, Spangshus, (on-

line) ….
29 M. Ziółkowska-Sobecka, Hans Christian Andersen, ..., s. 21-29.
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kontemplując uroki Szwecji, Londynu, Portugalii i Hiszpanii. Pisarz po-
siadał również talent plastyczny, czego dowodem są zachowane obrazy i
szkice, które stanowiły pokłosie jego częstych podróży. Ponadto Andre-
sen napisał jeszcze trzy kolejne powieści, w 1848 roku Dwie baronowe, w
1857 roku Być albo nie być oraz w 1870 roku autobiograficzny utwór o ty-
tule Piotr Szczęściarz. W ostatniej wymienionej powieści główny bohater
umiera podczas wystawienia jego opery Aladyn. Jest on szczęśliwy i
spełniony, osiągnął ideał. Do takiego właśnie ideału dążył sam autor,
ciągle borykający się ze swymi kompleksami.

Pisarz opisał ponadto swoje życie od narodzin, poprzez dzieciń-
stwo, młodość, po przebieg drogi w dojściu do sławy, uwzględniając
swoje liczne podróże w powieści Baśń mojego życia. Tę wzruszającą auto-
biografię stworzył mając czterdzieści jedenlat – jak podaje Dariusz Ros-
sowski30.

Zdzisława Brzozowska podaje, że pierwszym utworem pisarza jaki
został przetłumaczony na język polski jest wiersz pt. Dziecko umierające.
Został on wydrukowany w „Bibliotece Warszawskiej” w 1844 roku.
Pierwsze baśnie pojawiły się natomiast w 1852 i 1854 roku. Powieści Im-
prowizator, Tylko grajek ukazały sięw latach 1857-59 wraz z pierwszym
zbiorkiem baśni. Jednak kompletne wydanie baśni w tłumaczeniu J. Iw-
aszkiewicza i S. Beylina pojawiło się dopiero w 1956 roku. Było to w rok
po 150 rocznicy narodzin baśniopisarza31.

Hans Christian Andersen pragnął zasłynąć w świecie literackim za
sprawą powieści, jednak tak się nie stało. Prawdziwy rozgłos przyniosły
mu baśnie, do których początkowo nie przywiązywał szczególnej wagi.
Mimo to, to właśnie one przypadły do gustu czytelników, którzy poko-
chali je całym sercem. Do dziś są one jednymi z najchętniej wybieranymi
pozycjami książkowymi. Zostały przetłumaczone na ok. 80 języków.
Trudno wyliczyć wszystkie języki spotykanych tłumaczeń, ale ta wielka
ilość i różnorodność przekładów świadczy o niezwykłej popularności
pisarza. W Królewskiej Bibliotece w Kopenhadze znajduje się wspaniała
kolekcja tłumaczeń jego utworów na różne języki. Zbiór jest w dalszym
ciągu uzupełniany o nowe nabytki32. Baśniopisarz osiągając sukces za
sprawą baśni, które wydał po raz pierwszy w 1835 roku i tworzył je już
do końca swego życia, zmienił całą swą dotychczasową egzystencję.
Krótkie historie, które zawierały uniwersalne prawdy były „strzałem w

30 D. Rossowski, Postscriptum od polskiego wydawcy, [w:] H. Ch. Andersen, Auto-
biografia. Baśń mojego życia, przeł. I. Chamska, Łódź 2003, s. 217.

31 Ibidem, s. 24-25.
32 Z. Brzozowska, Andersen w Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 17.
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dziesiątkę”. Opowiadanka zarezerwowane zarówno dla dzieci, jak i do-
rosłych są pięknymi i pouczającymi utworami.

Jarosław Iwaszkiewicz33 pisał, że twórczość Hansa Christiana An-
dersena jest bliska ludziom na całym świecie. Dorośli pamiętają swoje
dziecięce spotkania z baśniami, które dostarczały im pierwszych wzru-
szeń literackich. Z tego powodu pisarz jest określany w wielu krajach, nie
tylko w Danii, mianem „nasz Andersen”. Nieśmiertelne bajki uczyniły
twórcę jednym z najbardziej popularnych pisarzy świata.

Do dziś bije żywe źródło z opowiadań Andersena, który miał zaw-
sze świeże spojrzenie na świat. Jednym z największych czarów obecnych
w baśniach jest naturalny styl oraz prawie nieprzetłumaczalny sposób
pisania. Andersen pisał tak, jakby stał przed grupą osób i opowiadał swe
krótkie ale bardzo interesujące historie. Bajki duńskiego pisarza były czyś
tak zupełnie nowym, że w chwili pojawienia się były całkiem zaskakujące
dla krytyki34.

Twórca włączył się tym samym do powszechnego, uniwersalnego
obiegu języka baśniowego. Opowiadania pisarza nie są to naiwne „czy-
tadła” skierowane wyłącznie do dzieci, tylko utwory wywołujące twór-
czy niepokój oraz tęsknotę do wyższych wartości. Obok czułych i rzew-
nych wydarzeń opisanych w baśniach są te złe, okrutnei wstrząsające,
przez to nie są łatwe i tylko dorosły człowiek może się w nich doszukać
głębi. Opowiadania bardzo często poruszają trudne kwestie związane z
życiem, np. bieda, śmierć, cierpienie35. Jarosław Iwaszkiewicz36 dowodzi,
że Andersen jako pisarz na zawsze pozostał wierny swojemu ludowi.
Jego serce do ostatnich dni życia kochało słabych, biednychi poniżonych,
co było widoczne w jego utworach. W jego sztuce zawsze wyraźnie była
odmierzona granica między dobrem a złem.

Wszyscy zachwycają się jego baśniami, ponieważ odnajdują w nich
niesamowity czar – pokój chorego dziecka, śmietnik, czy kalosze mimo
swej brzydoty są niezwykłe. Wszędzie bowiem można odnaleźć szczę-
ście, „nawet na patyku”37.

33 J. Iwaszkiewicz, „Bajki” Andersena, [w:] M. Ziółkowska-Sobecka, Hans Christian
Andersen, Warszawa 2001, s. 91.

34 Ibidem, s. 97-98.
35 J.Pieszczachowicz, W krainie „Dzikiego łabędzia”, [w:] M. Ziółkowska-Sobecka,

Hans Christian Andersen, Warszawa 2001, s. 108-110.
36 J. Iwaszkiewicz, „Bajki” Andersena, ...., s. 98.
37 J. Twardowski, O Andersenie w sto lat po jego śmierci, [w:] M. Ziółkowska-

Sobecka, Hans Christian Andersen, Warszawa 2001, s. 112-115.



310

Andersen, zdaniem Hieronima Chojnackiego to poeta zadziwiają-
cych sprzeczności. W jego świecie baśni jest wiele kontrastów, często to,
co nierealne, wydaje się bardzo prawdziwe. Nie wiadomo też, czy autor
Improwizatora był pesymistą, czy optymistą. W monografii prof. Stevena
H. Rossela z zakresu duńskiej historii literatury został spór rozwiązany.
Uznano, iż podstawą baśni jest „opozycja między optymizmem a pesy-
mizmem, życiem i śmiercią”38.

Największą zasługą duńskiego twórcy jest to, że wprowadził do ba-
śniowego świata wątki szare oraz unikał happy endów. Postaci baśniopisa-
rza mają możliwość wyboru dobra lub zła, ponieważ w życiu prawdzi-
wym nie ma takich ludzi, jak tylko złych lub tylko dobrych. W wyborze
zawsze pomagają bohaterowi magiczne przedmioty lub siły. Zdaniem
Doroty Terakowskiej w utworach tych jest zawarta bardzo istotna praw-
dao człowieku i jego naturze39. Utwory Hansa Christiana Andersena to
„perełki” światowej literatury, które były tworzone przy wykorzystaniu
własnej autobiografii. Baśniami, w których opisany jest los baśniopisarza
i jego trudne dzieciństwo są np. Brzydkie kaczątko, Dziewczynka z zapałkami,
Calineczka, Mała syrenka40.

3. Wolność baśniopisarza
Ziółkowska-Sobecka41 w życiorysie Andersena, dopatruje się manife-

stacji wolności, bowiem był onbogaty w ciągłe podróże. Wychodząc ze
skrajnego wręcz ubóstwa, baśniopisarz mógł wreszcie zmienić swoją egzy-
stencję, co też uczynił. Sława i idące za nią korzyści finansowespowodowały,
że Andersen mógł wreszcie słuchać swego wewnętrznego głosu. Niezależ-
ność finansowa sprawiła, że nie musiał liczyć się z nakazami i zakazami in-
nych ludzi. Stał się panem swego losu, co objawiało się manifestacją wolno-
ści. Manifestacja ta, to częste zmiany miejsc pobytu. Johan de Mylius42 pisze,
że Andersen odbył łącznie 30 podróży zagranicznych. Były one przeróżne,
krótsze lub dłuższe, jedna trwała nawet półtora roku. Wiadomo, że z
tychkrajoznawczych i kulturoznawczych wyjazdówwracał dużo bogatszy o
nowe doświadczenia. Podczas każdej podróży Andersen pisał i rysował, a
także pozyskiwał nowe, międzynarodowe kontakty. Najważniejszymi woja-

38 H. Chojnacki, Poeta zadziwiających sprzeczności,[w:] Andersen – Baśń wobec
świata, oprac. redakcyjne tekstów M. Hempowicz, Gdańsk 1995, s. 54.

39 D.Terakowska, Dyskusja. Od baśni do rzeczywistości i z powrotem, [w:] Andersen
– Baśń wobec świata, oprac. redakcyjne tekstów M. Hempowicz, Gdańsk 1995,  s. 84.

40 H. Ch. Andersen, Baśnie, przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1977, s. 166.
41 M. Ziółkowska-Sobecka, Hans Christian Andersen, …., s. 22.
42 J. de Mylius, Hans Christian Andersen – znany i nieznany, …, s. 13.
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żami tego uzdolnionego człowieka były: podróże po Europie i Wschodzie w
latach 1840-1841, oraz dwie wizyty w Anglii - kolejno w latach 1847 i w 1857.
Natomiast prawdziwym tryumfem Andersena okazały się odwiedziny w
środkowej Europie w 1846 roku, kiedy to:

Biedny, dziwaczny ongiś chłopiec z małego duńskiego miasteczka przeży-
wał niezwykłą przygodę, kiedy na każdym niemal kroku znajdował dowody, że
jest znany i popularny daleko poza granicami swojej ojczyzny43.

Utwory Andersena dały mu prawdziwą wolność, mógł pisać, co
chce, co czuje, nikt i nic go nie krępował. Twórczość dała mu możliwość
wyjścia z ubóstwa, a duża popularność pozwoliła mu na podróżowanie
po świecie i życie według własnych reguł. Osiągając niebywałą sławę stał
się niezależny, nikt nie miał prawa kierować jego dalszą przyszłością.
Andersen stał się jedyną personą, która miała decydujący głos w jego
własnej osobie. Dzięki możliwości bycia całkowicie wolnym człowiekiem,
ukształtował się genialny twórca, spod którego pióra wyszły prawdziwe
literackie „perełki”. Baśniopisarz dożywając późnej starości mógł umierać
w spokoju, w poczuciu spełnienia, ponieważ jego wielkie marzenia o
sławie się ziściły, a genialne utwory czyta niemalże cały świat.

Streszczenie:
Artykuł, zatytułowany Wolność twórcza Hansa Christiana Andersenazo-

stał poświęcony życiu i twórczości jednego z najsławniejszych baśniopisa-
rzy. W tekście przedstawiłam najbardziej znane utwory Hansa Christiana
Andersena, dzięki którym mógł wyrazić swoją wolność pisarską, oraz omó-
wiłam jak popularność i uznanie literackiewpłynęły na jego życie.

Słowa kluczowe: Hans Christian Andersen, wolność, twórczość, baśń

Summary:
The article, entitled Creative freedom by Hans Christian Andersen, was

dedicated to the life and work of one of the most famous fairy tale writ-
ers. In the text, I presented the most-known works of Hans Christian An-
dersen, thanks to which he could express his writing freedom, and dis-
cussed how popularity and literary recognition influenced his life.

Key words: Hans Christian Andersen, freedom, creation, fairy tale
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Weronika Szarek

Interpretacja dzieła literackiego a granice wolności odczytania powieści

Metodologia badań literackich skłania do wielu refleksji, w tym po-
zwala na zastanowienie się nad wolnością w interpretacji dzieł. Podstawą
tematu jest rozumienie. Hermeneutyczna integracja ma za zadanie uka-
zanie porozumienia (również z drugim człowiekiem), by dotrzeć do ro-
zumienia swojego miejsca w świecie i rozumienia sensu (całości życia).
Dokonując się w integracji życia, prezentuje fundamentalne tożsamości
wspólnot, by umożliwić egzystencjalną praktykę indywiduów. Rozumie-
nie i odczytanie prowadzi więc do pojmowania coraz to rozleglejszych
struktur sensu, przy szczególnym unikaniu nierozumienia1:

Dzięki rozumieniu innych możliwości życiowych, danych nam w po-
staci „utrwalonych ekspresji ludzkiego ducha”, wznosimy się od tego,
co szczegółowe, do tego, co ogólne. To, co uznawaliśmy za „własne
życie”, każdorazowo „moje”, okazuje się związkiem wykraczającym
poza naszą indywidualną szczególność i pojawia się jako moment
uniwersalny, jako proces, który nie jest związany jedynie z konkretną
sytuacją życiową, lecz dotyczy doświadczenia życia w ogóle2.

Zatem literaturze – a nawet nauce w ogóle – należy się obiektywi-
zacja, zorientowana na celu doświadczenia, którym jest dążenie i pozna-
nie prawdy – dotarcie do sedna3. Przy czym nowożytna hermeneutyka,
XX-wieczna, poheideggerowska, dotyczy i obrazuje proces zapoczątko-
wany w XIX wieku, kiedy to zaczęło odchodzić się od tekstów ku ogólnej
metodologii nauk humanistycznych, czyli rozumienia jako ich fundamen-
tu. Mianowicie – od hermeneutyki ogólnej do hermeneutyki filozoficznej,
„która pyta w ogóle o warunki możliwości rozumienia i porozumiewania
(się) w mowie i działaniu, od poszczególnych sensów odsłanianych w
egzegezie, ku wykładni «sensu», który znajduje swe odbicie w życiu spo-

1 Zob. H. G. Gadamer, Hermeneutyka podejrzana, [w:] Pamiętnik Literacki : cza-
sopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 83/1/1992,
przeł. P. Czapliński, s. 174-175.

2 E. Paczkowska-Łagowska, Logos życia. Filozofia hermeneutyczna w kręgu Wil-
helma Diltheya, Gdańsk 2000, s. 99

3 H. G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Ba-
ran, Warszawa 2004, s. 472-473.
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łecznym ludzi”4. Jak dowodzi Michał Paweł Markowski, „nowożytna
ewolucja hermeneutyki prowadziła do poszerzenia pola wykładni kosz-
tem transcendentnego autorytetu”5, co według innych ujęć niosło nega-
tywne konsekwencje:

Pierwotnym celem hermeneutyki było wyjaśnienie Słowa Bożego. Cel
ten uległ ostatecznie rozszerzeniu na próbę regulowania procesu wy-
jaśniania słowa ludzkiego. W dziewiętnastym wieku, od Hegla a
zwłaszcza od Nietzschego, dowiedzieliśmy się, że Bóg umarł. W wie-
ku dwudziestym, Kojeve i jego uczniowie, jak Foucault, pouczyli nas,
że umarł też człowiek, otwierając poniekąd bramy na otchłań postan-
tropologicznej dekonstrukcji. Tak więc, w miarę rozszerzania się za-
kresu hermeneutyki, dwa początkowe źródła hermeneutycznego zna-
czenia, Bóg i człowiek, znikają, zabierając ze sobą kosmos lub świat i
zostawiając nas wyłącznie z naszym gadulstwem, które zwykliśmy
nazywać filozofią języka, filozofią językową lub jednym z ich synoni-
mów. Jeśli nic nie jest rzeczywiste, to rzeczywistość jest niczym; nie
ma różnicy między napisanymi linijkami tekstu i pustą przestrzenią
pomiędzy nimi6.

Złoty środek zdawał się odnajdywać Paul Ricoeur, który szukając
rozwiązania „pomiędzy afirmacją i odrzuceniem procesu wzrastającej
uniwersalizacji problemu hermeneutycznego”7, widział we współczesno-
ści konieczność interpretacji, przy zaznaczeniu, że „wielość interpretacji
powoduje moje rozdarcie8”. Wykorzystując lekkość pióra i piękną prosto-
tę rozumowania Marii Janion, objaśnić należy, że:

hermeneutyka jest — mówiąc najogólniej — objaśnianiem tradycji,
tłumaczeniem jej przekazów, jej tekstów. Pojawia się ona wtedy — jak

4 A. Veraart, R. Wimmer, Hermeneutyka, przeł. G. Sowiński, [w:] Wokół rozu-
mienia. Studia i szkice z hermeneutyki, wyboru i przekładu dokonał G. Sowiń-
ski, Kraków 1993, s. 12-13.

5 M. P. Markowski, Nietzsche i hermeneutyka, [w:] Teksty Drugie: teoria litera-
tury, krytyka, interpretacja nr 1 (37), 21.

6 S. Rosen Hermeneutics as Politics, Oxford 1987, s. 161. Cyt. za: M. P. Mar-
kowski, Nietzsche i hermeneutyka, [w:] Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka,
interpretacja nr 1 (37), 21.

7 M. P. Markowski, Nietzsche i hermeneutyka, [w:] Teksty Drugie: teoria litera-
tury, krytyka, interpretacja nr 1 (37), 21.

8 P. RicoeurKonflikt hermeneutyk: epistemologia interpretacji, przeł. J. Skoczylas,
w tegoż: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór, opracowa-
nie i wprowadzenie S. Cichowicz, Warszawa 1985, s. 133.
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dowodzi wielki znawca jej dziejów, K. Kerenyi — kiedy tradycja traci
swą niedyskursywną, magiczną niepodzielność i oczywistość, kiedy
domaga się interpretacji, kiedy przede wszystkim dochodzi do racjo-
nalizacji i ufilozoficznienia religii. Dzieje się tak zatem już u świtu kul-
tury europejskiej. W chwilach przełomowych zaś toczy się walka o
właściwe rozumienie tradycji; bez hermeneutyki ta w alka jest nie do
rozegrania. I wreszcie na podstawie niezliczonej ilości tekstów her-
meneutycznych teolog protestancki (zwracano uwagę na doniosłość
tej właśnie profesji dla hermeneutyki), mistrz Diltheya, F.E.D. Schle-
iermacher, wypowie od antyku już właściwie obowiązującą definicję
hermeneutyki: „Doskonałe rozumienie mowy lub pism a jest sztuką i
wymaga nauczenia się sztuki lub techniki, które oznaczamy wyrazem
hermeneutyka”. Wszystkie określenia hermeneutyki kładą nacisk na
sztukę i naukę rozumienia, jakie są w niej zawarte i jakie są dla jej
uprawiania niezbędne. Dwoista obecność w postępowaniu interpreta-
cyjnym : „sztuki” i „nauki” ujawnia od razu dwuznaczny status za-
równo krytyki literackiej, jak i wiedzy o literaturze. Hermeneutyka to
zatem sztuka i nauka lektury tradycji, a więc lektury świata. Oferuje
ona sposoby zrozumienia i oswojenia rzeczywistości duchowej i ma-
terialnej zarazem, ponieważ zaś „nie ma rozumienia bez poczucia
wartości” (Dilthey), hermeneutyka toczy walkę o wartości i dąży do
ich ugruntowania9.

Dalej Maria Janion rozwija swój wywód, objaśniając zakres badań i ce-
lowość hermeneutyki, argumentując ważność i potrzebę tej metodologii:

(…) hermeneutyka ustala swoje pojęcie tekstu jako tekstu. Język. Mowa.
Pismo. Wszystko to wchodzi w zakres (zainteresowań hermeneutyki (za-
równo więc parole, jak écriture, powiedzielibyśmy odwołując się do
współcześnie używanej terminologii — i z lekka ją modyfikując).
Hermëneîa oznacza w istocie mowę, sermo, pisze Kerényi. Największy
autorytet w teorii hermeneutyki, Schleiermacher, dowodzi: „Wszelką
przesłanką w 'hermeneutyce jest jedynie język”. Tym sformułowaniem
jako obowiązującą dyrektywą posługuje się twórca współczesnej her-
meneutyki filozoficznej H. G. Gadamer, dla którego język jako mowa i
pismo stanowi początek i koniec hermeneutyki. Charakterystyczne są
przemiany koncepcji Diltheya, który początkowo hermeneutyką obej-
mował tylko „utrwalone w piśmie przejaw y życia”, to, co „utrwalone w
piśmie pozostało po ludzkim istnieniu ”, a później poszerzył jej zakres na
„wszelkie twory ducha”. Wszystko zatem, w czym duch „się zapisuje”,
może stanowić tekst dla hermeneutyki. W takim porządku przedmiotem

9 M. Janion, Hermeneutyka, [w:] Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja
nr 2/1972, s. 10.
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jej dociekań przestają być jedynie teksty święte, stają się zaś wszelkie tek-
sty. (…) hermeneuta pełniąc swą powinność występuje jako pośrednik w
najwznioślejszym sensie tego słowa. Nie jest on tylko zwykłym wykłada-
czem; u Greków pośredniczy między bogami a ludźmi. Poeci są hermë-
neîs bogów, a rapsodowie hermëneîs tych hermëneîs. Jak objaśnia Ke-
rényi, u Platona być hermëneus to znaczy zajmować drugie (po bogach)
albo nawet trzecie (po bogach i poetach) miejsce. Trzeba jednak powie-
dzieć, że to bardzo dobre miejsce i niezmiernie ważne w strukturze świa-
ta ludzkiego10.

Co ważne – zaznaczyć należy punkt obserwacji i jednoczesnego ro-
zumienia zarówno świata, jak i samej nauki, jaką jest humanistyka, po-
trzeba spełnienie hermeneutycznych warunków do nawiązania kontaktu
z jednością i całością. Dalej – do nabycia zdolności wnioskowania, prze-
żywania, wyobrażania oraz działania, do tworzenia i odtworzenia rze-
czywistości bezpośredniej i pozaintelektualnej czy pośredniej i intelektu-
alnej. Jako podstawę obieram dziewiętnastowieczny obraz świata, który
poprzecinany różnymi kryteriami i podziałami, wyróżnia chociażby
przyrodę i ducha, porządek fizyczny i porządek psychiczny, naturę i kul-
turę, opierając się na dychotomii, co wyjaśnia Krzysztof Pomian:

Wyjaśnić trzeba, że przez przyrodę nauka XIX wieku rozumie zawsze
całość składającą się z danych zmysłowych, powiązanych zależno-
ściami przyczynowymi tj. prawami. Wszelkie próby uznawania przy-
rody za domenę celowości są poznawczo nieoperatywne i prowadzą
do zastępowania nauki przez metafizykę. Takie pojmowanie przyro-
dy (natury, porządku fizycznego) rzutuje na status nauk humani-
stycznych i na cały problem hermeneutyki. Myśl bowiem XIX wieku
ustawia ostrą opozycję między naukami humanistycznymi a naukami
przyrodniczymi. Opozycja ta była rozumiana różnie. Dla jednych na-
uki humanistyczne są naukami o duchu, a nauki przyrodnicze – jak
sama nazwa wskazuje – naukami o przyrodzie; pierwsze badają sferę
wolności, drugie – dziedzinę konieczności. Jeśli nie chce się uznać na-
uk humanistycznych za nauki o duchu, to trzeba je uznać za nauki
zajmujące się pewnym szczególnym wycinkiem przyrody11.

Zatem najogólniejsze ujęcie pytania hermeneutyki dotyczy tego, w
jaki sposób można przejść od części do całości podczas badania tekstów.
Badając częściowe zagadnienia, rozpatrując fragmentaryczne wątki, od-

10 Tamże, s. 12.
11 K. Pomian, Humanistyka i hermeneutyka, [w:] Studia Theologica Varsaviensia

12/1/1974, s. 20-21.



317

noszę je do całego kontekstu, umiejscawiając nierzadko na tle innych,
jednakowoż podobnych – równie aktualnych i bieżących. Taka refleksja
hermeneutyczna, taki sposób wykorzystywania metodologii pozwala na
szersze zrozumienie problemu i dotarcie do jego sedna:

(…) refleksja hermeneutyczna ma zasięg uniwersalny. W obliczu na-
uki musi ona walczyć o uznanie nawet wówczas, gdy nie chodzi o
szczególny problem podejrzenia o ideologię, lecz o samowyjaśnienie
metodyki naukowej w ogóle. Podstawą nauki jest partykularność jej
przedmiotu, który został ukonstytuowany jako przedmiot przez
obiektwizujące metody samej nauki. Jako nowożytna nauka meto-
dyczna, nauka określona jest przez swą początkową rezygnację — re-
zygnację ze wszystkiego, co wymyka się metodyce jej własnego po-
stępowania. Właśnie z tego powodu kompetencje nauki okazują się
nieograniczone;12

Zagadnienie hermeneutyki, jako metodologii prowadzi nas dalej –
do rozważań dotyczących czasowości. Jest to problem o tyle ważny, iż
dotyczy podziału, a raczej jedności, rozłamu, czy spójności w tematyce, w
motywach rozcierających się niespełna 200 lat w naukach społecznych,
popartych literaturą. Sprowadza się to do rozważań zachowania równo-
wagi niemalże trójwymiarowej czasowości13, dochodząc do jej ewolucji, a
dalej – do ewolucji rozumienia świata przełomie i przestrzeni życia ludz-
kiego, skupiając się na fascynującej przyszłości i skoncentrowaniu na
piętnującej nieustannie przeszłości. Doświadczenie czasu, przemijania
jest nieuniknione, jednak nie oznacza zapomnienia czy wykluczenia mi-
nionego, ani dominacji przeszłości czy skrajnego zamknięcia perspektyw

12 H. G. Gadamer, Semantyka i hermeneutyka, [w:] Teksty: teoria literatury, kry-
tyka, interpretacja nr 4 (34)/1977, przeł. K. Michalski, s. 182-183.

13 Równowaga trójwymiarowej czasowości stanowiła przedmiot wnikliwych
analiz Sørena Kierkeggarda zawartych w Chorobie na śmierć jako formy rozpa-
czy. Rozpacz (czy może bardziej zwątpienie) jest odniesiona do momentów
strukturalnych jestestwa, takich jak konieczność – Heideggerowska faktyczność –
i możliwość – Heideggerowska egzystencjalność. Rozpacz z powodu konieczno-
ści opisuje człowieka żyjącego przeszłością, dla którego życie jest coś warte, o ile
jest ono powtarzaniem tradycyjnych form. Rozpacz tę egzemplifikuje przykład
ortodoksyjnego konserwatysty, któremu w diametralny sposób przeciwstawia
się przykład utopisty, żyjącego przyszłością, a dokładnie biorąc mrzonkami z
pogranicza przyszłości. Możliwości stają się tu obiektem spekulacji, a nie realiza-
cji. Rozpacz opisana przez Kierkegaarda jest następstwem braku równowagi
pomiędzy horyzontami czasu. J. Brejdak, Hermeneutyka czasu - "to chronoslegetha-
ipollachos", [w:] Sztuka i Filozofia 28/2006, s. 25-26.
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przyszłości14. Złotym środkiem byłoby odnalezienie i doświadczenie
wieczności – tego, co jest inne od czasu, co paradoksalnie trwając w czasie
daje wolność wobec jego ciągłej utraty. Przedmiotem, pragnieniem, jed-
nostkowym bytem konkretnym w indywiduum człowieka wolnego staje
się to, co historyczne. Bycie między wszelakimi możliwościami dziejo-
wymi, powrotem do nich, sprowadzającym się do wytworzenia relacji
współczesności minionego z teraźniejszym, co można poprzeć słowami
Kierkegaarda, że „ta możliwość, z której wyszło to, co możliwe, które
stało się rzeczywistym, nieustannie towarzyszy temu, co się wydarzyło, i
pozostaje przy tym, co minione, choćby między nimi leżały tysiąclecia”15.

Podstawowe założenie, (…) a mianowicie, że istnieje jedna, to znaczy je-
dyna, poprawna interpretacja, wydaje mi się z punktu widzenia psycho-
logii i doświadczenia fałszywe. (…) Krótko mówiąc, a mówi to stary filo-
log, mające za sobą całe swoje filologiczne doświadczenie, nie istnieje
jedna, jedyna, zadowalająca interpretacja, zarówno dla poetów, jak mu-

14 Jaromin Brejdak rozważając patologie czasowości, powoływał się na Mi-
chaela Theunissena, który w Negative Theologie der Zeit, omawiał melancholij-
no-depresyjne doświadczenie czasu: „Melancholijny i depresyjny lęk przed nie-
uchronnym przemijaniem czasu z jednej strony, a schizofreniczny lęk przed cią-
głym powrotem tego samego odsłaniają w sposób przerysowany, patologiczny
nicość czasu doświadczaną przez tzw. normalnego zdrowego psychicznie czło-
wieka. Z tej nicości, nicowienia czasu wyłania się diametralnie inne oblicze cza-
su, doświadczanie czasu, którego naturą jest zatrzymanie, utrwalanie czasu,
które doświadczamy jako trwanie. Zatrzymanie to ma inną naturę od omówio-
nego schizofrenicznego zatrzymania, polegającego na unieruchomieniu czasu
poprzez „skazanie” go na ruch cykliczny, na powrót tego samego. To trwanie nie
jest teraźniejszością, aktualnością pojedynczego ułamka chwili, lecz jest teraź-
niejszowością (istotnym charakterem teraźniejszości posiadającym określoną
rozpiętość – Zeithoff – Husserl, Zeitweite – Dilthey). Rozpiętość ta jest wynikiem
syntetyzującej siły witalnej umożliwiającej człowiekowi oderwanie uwagi od
obsesyjnie bezpowrotnie przemijających punktów na osi czasu i wytworzenie
horyzontu czasu o wymiarze przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Tez hory-
zont czasowego trwania jest czymś, co wyłania się z przemijania czasu, jest jed-
nak zaprzeczeniem jego natury. Jest wiecznością, wiecznością nie idealnego
świata platońskich idei, lecz stojącym horyzontem czasu (Eckhardstans nunc)
podtrzymywanym przez siłę witalną. Theunissen w artykule „Czy możemy być
szczęśliwi w czasie”? zwrócił uwagę na patologiczne próby zatrzymania,
„uwiecznienia czasu””. J. Brejdak, Hermeneutyka czasu - "to Chronos legethaipolla-
chos", [w:] Sztuka i Filozofia 28/2006, s. 26.

15 S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, przekł. K. Toeplitz, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 104.
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zyków (poeta w żadnym wypadku nie jest autorytetem, jeśli chodzi o
znaczenie swoich wierszy: istnieją najbardziej niesamowite dowody na
to, jak płynne i nieokreślone jest dla nich to „znaczenie”)16.

Rozważania dotyczące hermeneutyki i granic interpretacji opiera
się na poszukiwaniu i interpretacji, określeniu i docenieniu pewnych
motywów oraz zagadnień. Wszystko to zaś, korzystając z metody her-
meneutycznej, sprowadza się do rozumienia17:

Samo pojęcie rozumienia wywodzi się z długiej tradycji hermeneu-
tycznej, sięgającej swoimi korzeniami okresu reformacji, kiedy to teo-
logowie ewangelicy opierali się na wykładaniu tekstu, mając w zasa-
dzie jeden cel – wystąpienie przeciwko tradycji. Na ich hermeneuty-
kach opiera się F. Schleiermacher. W 1829 r. w odczycie akademickim
wprowadził on pojęcie hermeneutyki ogólnej, której podstawowym
zadaniem jest wykładnia samego rozumienia. Tym samym została
ustanowiona ogólna zasada procedur rozumienia odnoszących się do
wszystkich przekazów zarówna ustnych, jak i pisanych. Według

16 F. Nietzsche, Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden, red. G. Colli,
M. Montinari, Munchen-Berlin-New York 1986, t. 8, s. 400. Cyt. za: A. Burzyńska, M.
P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006, s. 173.

17 Rozważając problem narracji, Iwona Koczanowicz Dehnel, porusza zagad-
nienie interpretacji, jako to, które należy rozważać, z zaznaczeniem jego narodzin
w hermeneutyce, przy nacisku na pojęcie rozumienia: „Jeżeli chodzi o nurt in-
terpretacyjny, to wywodzi się on z tradycji filozofii hermeneutycznej, która już
od XIX wieku próbowała opisać metodę narracyjną. Toczył się wówczas spór na
temat metodologicznych podstaw nauk humanistycznych, zwłaszcza na temat
różnicy między tym, co psychiczne, a tym, co fizyczne. Słowem kluczem owego
rozróżnienia staje się „rozumienie”. Rozumiane jest tylko to, co jest zrobione
przez człowieka, odgrywa ważną rolę w teorii rozumienia gestów, oznak ze-
wnętrznych tekstu, w której to chodzi głównie o rozumienie sensu (H. Schnädel-
bach, Filozofia w Niemczech 1831–1933, Warszawa 1992, s. 174). Opozycję nauk
humanistycznych i nauk przyrodniczych najlepiej oddają słowa W. Diltheya:
nauki przyrodnicze wyjaśniają, nauki humanistyczne rozumieją (cyt. za: Z. Ku-
derowicz, Dilthey, Warszawa 1987, s. 84). Od samego początku przeciwnicy tej
opozycji podnosili problem związany z tym, że ponieważ rozumienie, w przeci-
wieństwie do wyjaśniania, nie jest skazane na uzasadnienie, z tego podziału ról
wypływa niebezpieczeństwo odmówienia naukom humanistycznym naukowo-
ści H. Schmitz, Rozumienie, [w:] Język – świat – rozumienie, pod red. A. Przyłęb-
skiego, Włocławek 2007, s. 68)”.



320

Schleiermachera rozumienie opiera się na wymiarach: gramatyczno- -
psychologicznym oraz na wymiarze diwinacyjno-porównawczym18.

Dodatkowo przypomnieć należy, że „zadaniem (…) hermeneutyki
jest pokazać, że egzystencja dochodzi do słowa, do sensu i do refleksji,
jedynie dokonując nieustannej egzegezy wszystkich znaczeń, które poja-
wiają się w świecie i kulturze”19, przy pełnej świadomości, że

hermeneutyka to nie tyle metoda, co postawa człowieka, który chce
zrozumieć innego człowieka, albo – jako słuchasz bądź czytelnik –
chce zrozumieć językową wypowiedź. Ale zawsze chodzi o rozumie-
nie tego jednego człowieka, tego jednego tekstu. Interpretator, który
faktycznie opanował wszystkie naukowe metody, zastosuje je tylko
po to, by umożliwić doświadczenie wiersza poprzez lepsze zrozu-
mienie. Nie będzie na ślepo posługiwał się tekstem, by zastosować
metody20.

W rozumieniu, które wypływa z tradycji hermeneutycznej, chodzi
zatem o uchwycenie pewnej sensownej całości, która nie do końca stano-
wi proste zsumowanie elementów cząstkowych, gdzie kluczem i podsta-
wą staje się niezrozumienie. Kontrowersyjność, nieufność, obiekcje rodzą
subiektywne zdania, które hermeneutyka pozwala nam podtrzymać i
czynić je obiektywnymi (choć obiektywizacja w interpretacji zdaje się być
abstrakcją), w mniemaniu badacza, rzecz jasna.

Streszczenie:
Metodologia badań literackich skłania do wielu refleksji, w tym po-

zwala na zastanowienie się nad wolnością w interpretacji dzieł. Podstawą
tematu, który prezentuję, jest rozumienie. Skupiam się zatem na her-
meneutyce. Hermeneutyczna integracja ma za zadanie ukazanie porozu-
mienia (również z drugim człowiekiem), by dotrzeć do rozumienia swo-
jego miejsca w świecie i rozumienia sensu (całości życia). Dokonując się w
integracji życia, prezentuje fundamentalne tożsamości wspólnot, by

18 I. Koczanowicz Dehnel, Hermeneutyka a narracja, [w:] Teraźniejszość - Czło-
wiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej nr 3 (55)/2011, s. 24.

19 P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, tłum. K. Tarnowski, [w:] idem, Egzy-
stencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, tłum. E. Bieńkowska i in., War-
szawa 1985, s. 201.

20 H. G. Gadamer, Kim jestem Ja i kim jesteś Ty? Komentarz do cyklu wierszy Cela-
na Atemkristall (1986), [w:] idem, Czy poeci umilkną? Oprac. J. Margański, tłum.
M. Łukasiewicz, wstęp K. Bartoszyński, Bydgoszcz 1998, s. 160.
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umożliwić egzystencjalną praktykę indywiduów. Rozumienie i odczyta-
nie prowadzi więc do pojmowania coraz to rozleglejszych struktur sensu,
przy szczególnym unikaniu nierozumienia. Rozważania te, będą zatem
dotyczyć wolności wraz z jej granicami, w możliwościach interpretacyj-
nych powieści.

Słowa kluczowe: wolność, interpretacja, hermeneutyka, metodolo-
gia badań literackich, rozumienie

Summary:
The methodology of literary studies stimulates a lot of reflection in-

cluding the question of freedom of interpretation. The following study is
focused on hermeneutics. Hermeneutic integration has the role of mani-
festing unity (also with another person) in order to understand one’s own
place in the world and the meaning of life. It presents the fundamental
identity of a community with the view to enabling the individual’s prac-
tice of life. Interpretation and understanding leads to grasping the vast
structures of sense while avoiding misunderstanding of particulars. The
following considerations deal with freedom and its boundaries in the
possibilities of interpreting a novel.

Key words: freedom, interpretation, hermeneutics, methodology of
literary studies, understanding
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Agnieszka Wojcieszek

Problematyka wolności w spektaklu Łajza Artura Żymełki

Łajza w reżyserii Artura Żymełki to oryginalne widowisko, łączące
ambicje dzieła scenicznego z elementami kultury popularnej. Spektakl,
którego premiera odbyła się w styczniu 2013 roku na deskach Teatru Mu-
zycznego w Łodzi od samego początku opatrywany był mianem misce-
nium. Ów leksem to stanowi novum w myśli teatrologicznej i odnosi się
do syntetycznego zjawiska teatralnego, łączącego w sobie mnogość sty-
lów artystycznych. Etymologicznie neologizm ten, wywodzi się z połą-
czenia średniowiecznego misterium, czyli dramatu religijnego, który „w
XVI wieku opuścił mury kościołów, przekształcił się w grywane na pla-
cach miejskich widowiska, oparte na symultanicznej konstrukcji sceny;
łączył treści religijno-dydaktyczne z elementami realistyczno-
rodzajowymi, komicznosatyrycznymi, groteskowo-fantastycznymi1 ze
słowem scenium, odwołującym się do występu na współczesnej scenie.
Łódzkie miscenium zderza w sobie zróżnicowane formy ekspresji arty-
stycznej: od klasycznej sztuki baletowej, poprzez nowatorskie aranżacje
barokowych kompozycji Jana Sebastiana Bacha oraz poetykę rocka aż po
taniec nowoczesny. W ten sposób ów projekt staje się artystycznym eks-
perymentem, w którym „Żymełka doprowadził do zetknięcia się i
współpracy na jednej scenie skrajności: poetyckich, ale wciąż rockowych
piosenek Normalsów z suitami Jana Sebastiana Bacha oraz tancerzy Te-
atru Muzycznego z hiphopowym stylem wychowanków FnF Dance Stu-
dio”2. Inspiracją dla stworzenia wspomnianego widowiska tanecznego
stały się teksty reprezentantów łódzkiego podziemia rockowego – zespo-
łu Normalsi3. Twórczość tej grupy jest autobiograficzną hybrydą złożoną

1 Nowa encyklopedia powszechna, red. D. Kalisiewicz, T. 4 [M-P], Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 243.

2 K. Sakosik, Rockowe miscenium w teatrze, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 238, s. 13
3 Normalsi – łódzka grupa muzyczna powstała w 1999 roku, oscylująca wokół

takich gatunków jak rock i post grunge. Obecnie grupa występuje w składzie:
wokalista - Piotr „Chypis” Pachulski; gitarzysta - Mirosław „Koniu” Mazurczyk;
gitarzysta basowy – Przemysław Wyrwas; perkusista - Grzegorz Szelewa. Byłym
członkiem formacji jest Adam Marszałkowski – obecny perkusista zespołu Co-
ma. Dyskografia grupy obejmuje trzy albumy: Soliloquium (2005); Dekalog, czyli
Piekło Muzykantów (2006); Pokój z widokiem na wojnę (2009), a także jedną płytę
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z osobistych doświadczeń jej członków oraz ich pozamuzycznych zainte-
resowań. Ponure wizje egzystencjalne prezentujące obrazy społecznej
patologii, wielowymiarowość ludzkiego cierpienia i okrucieństwo śmier-
ci, zderzają się z więc motywami literackimi4, odwołaniami malarskimi5

oraz tematyką biblijną6. Na kanwie wszystkich utworów tej formacji po-
wstała osobna historia osadzona w przestrzeni realiów łódzkiej aglome-
racji. Jak można przeczytać w jednej z recenzji:

Łajza to historia mroczna, niejednoznaczna, często niewesoła – miejska
poezja brudnych ulic, zakazanych dzielnic, ślepych zaułków, podwór-
kowych ławek i ponurych blokowisk, w których patologia tworzy po-
działy i tłumi uczucia. Alkoholizm, przemoc, rozboje, prostytucja,
zdrada, aborcja, zaprzepaszczone marzenia, zdeptana godność, zgasłe
autorytety – tego doświadcza tytułowy Łajza7.

Co ciekawe, spektakl, którego nazwa zaczerpnięta została z utworu
o tym samym tytule, nie stanowi jego adaptacji czy twórczej reminiscen-
cji, lecz syntezę wielu prezentowanych przez Normalsów historii. Je
wszystkie, zdaniem reżysera opisywanego widowiska, łączy właśnie po-
stać tytułowego Łajzy, czyli chłopaka z patologicznej rodziny, poszukują-
cego własnej drogi. Jak zauważa Karol Sakosik:

[Łajza to] Opowieść o funkcjonowaniu w trudnym, patologicznym
otoczeniu, gdzie wielkomiejskie zło, przemoc, seks za pieniądze i
chodzenie na moralną łatwiznę nie są niczym nadzwyczajnym. Całość
tych mrocznych doświadczeń przejawia się w muzyce Normalsów.
Zupełnie inny świat wyłania się w Bachowskich suitach. Przeciw-
stawna rockowym riffom lekkość skrzypiec Michała Jelonka ma poka-
zać wrażliwość bohatera8.

dostępną jedynie w sieci oraz album koncertowy – Live Underground in Łodź
(2008). Zob.: http://www.normalsi.pl/, [dostęp: 24.04.2018r.].

4 Chodzi m.in.: o literackie nawiązania literackiej twórczości Michaiła Bułha-
kowa – zwłaszcza do utworu Mistrz i Małgorzata.

5 Dotyczy to twórczego wykorzystania tryptyku Piekło Hieronima Boscha.
6 W tekstach piosenek zespołu Normalsi pojawia się szereg postaci biblijnych,

m.in.: Juda, Kain i Abel, Mateusz Lewita czy Poncjusz Piłat.
7 R. Filipowski, Normalsi i Michał Jelonek,

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=671717009523010&set=pb.5015846
46536248.-2207520000.1401733645.&type=3&theater, [dostęp: 30.04.2018r.]. Por.: J.
Babula, Normalsi: Nie spodziewaliśmy się, „Teraz Rock” 2013 nr 5, s. 33; S. Pietras,
Żymełka, Pachulscy, Świtała – łódzki Broadway, „Tygodnik Agora” 2013, nr 3, s. 15.

8 K. Sakosik, op. cit., s. 13

http://www.normalsi.pl/
www.facebook.com/photo.php
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Łajzę – tytułową i pierwszoplanową postać spektaklu – opisać
można w następujący sposób: „miejski everyman, […] zagubiony outsi-
der rzucający się w wir doświadczeń, usiłujący zrozumieć swoje miejsce
na świecie, metodą prób i błędów dążący ku spełnieniu swoich marzeń”9.
Odegrana przez Oskara Świtałę postać to sceniczne epicentrum, skupiają-
ce wokół siebie wielowątkową oś fabularną dramatu. Wydaje się, że
prymarną funkcją tego protagonisty jest skoncentrowanie uwagi widza
na kluczowych wątkach akcji, co w chaotycznym pod względem ekspresji
scenicznej świecie widowiska wcale nie jest proste. Częściowo bohatera
postrzegać można również jako reprezentanta całości aglomeracji łódz-
kiej. W ten sposób Łajza staje się człowiekiem-symbolem.

Mówiąc o metaforycznym znaczeniu postaci scenicznej wskazać na-
leży również na skomplikowane relacje nadawczo-odbiorcze dzieła. W
opisywanym przypadku mianem nadawcy opatrzyć można bowiem wie-
lu twórców, reprezentujących zróżnicowane dziedziny artystyczne. Jak
zauważa Sławomir Świontek:

Istnieje […] zasadnicza różnica między widowiskiem teatralnym, a
widowiskami typu sportowego czy cyrkowego. Te ostatnie opierają
się na prezentowaniu przez wykonawców swoich umiejętności czy
zręczności, ale każdy z wykonawców występuje w nich – by tak rzec –
„we własnym imieniu”, podczas gdy przedstawienie teatralne opiera
się na prezentacji działań i aktów mowy „kogoś innego”, aktor te-
atralny działa zawsze „w imieniu” kogoś innego, a jeśli przy tym pre-
zentuje widzowi własne umiejętności, to dotyczą one sposobu, w jaki
prezentacja „kogoś innego” jest dokonywana10.

Zasada, o której wspomina badacz, w opisywanym widowisku czę-
ściowo wydaje się zachwiana. Przestrzeń sceniczną wypełniają bowiem ak-
torzy-tancerze, występujący niejako „w imieniu” postaci, którą odgrywają,
jednak należy pamiętać, iż w przypadku Łajzy nadawcami stają się również
wykonawcy reprezentujący samych siebie. Łódzkie miscenium stanowi więc
doskonały przykład „zlewania się rzeczywistości i fikcji artystycznej w wi-
dowisku teatralnym”11. Michał Jelonek, zespół Normalsi oraz tancerze FnF
Dance Studio, demonstrują swoje umiejętności we własnym imieniu i po-
dobnie jak artyści podczas koncertów muzycznych, przekazują oni „komu-
nikaty o charakterze jednorodnym, tzn. informujące o pewnych przymiotach

9 R. Filipowski, op. cit., [dostęp: 30.04.2018r.]
10 S. Świontek, Teatr jako widowisko [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku,

red. S. Krzemień-Ojak, T. 6, Warszawa 2000, s. 15.
11 Ibidem, s. 19.
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samego wykonawcy”12. Wszyscy oni przestają być zatem „znakiem innej
postaci”13, stając się wyrazicielami samych siebie.

Mówiąc o relacjach nadawczo-odbiorczych warto wskazać również na
drugie istotne ogniowo tychże relacji – odbiorcę. Widowisko bowiem jest ex
definitione tylko wtedy widowiskiem, kiedy jest oglądane przez widza14.
Opisując tę sferę warto nie tyle wskazać na rodzaj uczestników spektaklu,
lecz zasygnalizować istnienie osobliwej analogii pomiędzy wspólnotą
uczestników widowiska muzycznego i teatralnego. Obie grupy społeczne
wydają się do siebie zbliżone choćby poprzez sposób zachowania w trakcie
widowiska: entuzjastyczne reakcje, oryginalna gestykulacja, okrzyki, wspól-
ne śpiewy. Prymarną cechą różnicującą oba przypadki jest jednak trwałość
relacji. O ile w przestrzeni koncertu muzycznego rzadko mamy do czynienia
z natychmiastowym rozbiciem wspólnoty po zakończeniu wydarzenia, o
tyle w spektaklu teatralnym owa wspólnota kończy się wraz z momentem
opadnięcia kurtyny. Co ciekawe, świadomi tego zjawiska pomysłodawcy
sztuki  podejmowali nawet próby integracji odbiorców Łajzy, angażując
osoby zainteresowane spektaklem w działania pozateatralne. Wykorzystując
potencjał portali społecznościowych organizowali oni konkursy, w których
nagrodą była możliwość spotkania kilku osób z reżyserem – Arturem Ży-
mełką. Można przypuszczać, iż było to właściwe posunięcie biorąc pod
uwagę promocję spektaklu, jednak w zasadniczy sposób nie wpłynęło ono
na proces identyfikacji odbiorców z opisywanym dziełem , a tym bardziej na
stworzenie utożsamiającej się z nim wspólnoty. Niewykluczone, że stało się
tak ze względu na heterogeniczną strukturę społeczności, która złożona jest
nie tylko z sympatyków muzyki Normalsów, lecz także z miłośników kom-
pozycji Jana Sebastiana Bacha, entuzjastów nowatorskiej twórczości Michała
Jelonka, zwolenników ekspresji tanecznych, wielbicieli teatru muzycznego
czy dramatycznego, a wreszcie osób przypadkowych, których motywacja
nie była związana z szeregiem wymienionych powyżej czynników.

Pisząc o specyfice relacji nadawczo-odbiorczych oraz formalnym
wyzwoleniu łódzkiego miscenium warto zauważyć, iż jest ono przykła-
dem wyraźnego zakwestionowania formy przenikania się przestrzeni
nadawców oraz odbiorców. O owym przenikaniu, które stopniowo popu-
laryzowane wydaje się we współczesnych sztukach scenicznych następu-
jąco pisze Sławomir Świontek:

12 Ibidem, s. 15.
13 Ibidem, s. 18.
14 Ibidem, s. 12.
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Ostateczną konsekwencją niektórych współczesnych eksperymentato-
rów teatralnych, głoszących ideę zniesienia przedziału między sceną i
widownią […] jest właściwie rezygnacją z teatru, najczęściej na rzecz
stworzenia alternatywnych prób wobec istniejących form między-
ludzkiego obcowania15.

Opisując problematykę wolności na przykładzie łódzkiego spekta-
klu Łajza warto wskazać na pewnego rodzaju wolność formalną dzieła.
Momentami bliższe jest ono bowiem koncertowi muzycznemu niż wyda-
rzeniu o charakterze sensu stricte teatralnym. Analogiczna jest w obu
przypadkach struktura kompozycyjna. Wyzwolenie formalne dokonuje
się w sztuce poprzez wpisanie w jej przestrzeń kompozycji typowej dla
formuły koncertu – występują więc momenty inicjujące, kulminacyjne
oraz finalne. W ciągu całości trwania spektaklu linia pomiędzy sferą
nadawców oraz odbiorców – sygnalizowana zwyczajowo poprzez zasto-
sowanie kurtyny – jest widoczna. Ów podział wyraźny wydaje się nawet
mimo prób nawiązania więzi oraz wykształcenia poczucia wspólnotowo-
ści w grupie, bez której niemożliwy byłby do osiągnięcia sakralny i rytu-
alny wymiar widowiska. Znamienne jednak, iż wraz z finałem fabuły
dramatu w przypadku Łajzy nie dochodzi do natychmiastowego zakoń-
czenia widowiska, lecz do swoistego przejścia od formuły teatralnej do
koncertu rockowego. Tuż po scenie finalnej, w miejscu aktorów i tance-
rzy, pojawia się bowiem zespół Normalsi, by w miejscu dotychczasowego
rozgrywania akcji wykonać jeden z najbardziej znanych utworów grupy
– Nie ma mowy. Wydaje się, iż wówczas dochodzi do całkowitej wolno-
ści formalnej sztuki scenicznej, co sprawia, że w miejscu aktorów poja-
wiają się muzycy, zaś w miejscu widzów – słuchacze. Dotychczasowy
podział zachwiany zostaje poprzez wyjście do publiczności i nawiązanie
kontaktu bezpośredniego. Elementem konstytuującym przejście od teatru
do koncertu sygnalizuje wykonanie na bis znanego utworu grupy – Do
stracenia. W aspekcie formalnym to właśnie zakończenie muzycznego
widowiska stanie się punktem finalnym widowiska. Inaczej proporcje te
ułożą się jeśli dokonamy fabularnej analizy opisywanego dzieła.

Pozornie, Łajza to spektakl pozbawiony spójnej fabuły, jednak wni-
kliwi obserwatorzy bez trudu zauważą oś, krystalizującą fabularną ca-
łość. Kolejne punkty fabuły nawiązują jednocześnie do postępujących
stadiów ludzkiej egzystencji. Wobec takiego podziału można uznać, iż
momentami inicjującymi byłyby muzyczne kompozycje zwiastujące na-
rodziny głównego bohatera; kulminacyjnymi taneczne ekspresje, wyraża-

15 Ibidem, s. 19.
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jące trudy wymagającej dorosłości16; a finalnymi – śmierć Łajzy oraz uka-
zany w sposób sugestywny motyw zmartwychwstania.

Ukazanie wspominanych komponentów formalnych i fabularnych
możliwe stało się dzięki wprowadzeniu wielopłaszczyznowej przestrzeni
scenicznej. Owo posunięcie wydaje się determinowane przez obecność i
niebagatelną rolę wielu artystów na scenie. Mając na uwadze to zróżni-
cowanie artystyczne, pomysłodawcy przedsięwzięcia zdecydowali o po-
dziale sceny na dwie sfery: muzyczną (sytuowaną w głębi przestrzeni
scenicznej) oraz taneczną (bardziej widoczną z perspektywy odbiorców).
Jak zauważył menedżer Normalsów, Arkadiusz Pachulski:

- Stworzyliśmy na scenie dwupoziomową przestrzeń. Pierwszy po-
ziom znajdujący się w głębi obmyśliliśmy jako dach, na którym zespół
występuje w roli narratora niczym starogrecki chór. Na drugim zna-
lazło się miejsce dla tancerzy-aktorów17

Elementem scenicznego wyzwolenia formalnego wydaje się także
scenografia opisywanego spektaklu. Pisząc o znaczeniu wizualnego
kształtowania w przestrzeni sztuk teatralnych, Violetta Sajkowicz zauwa-
ża, że:

Scenografia jest sztuką […], obejmującą projektowanie przestrzeni
scenicznej, dekoracji, kostiumów i oświetlenia […], sztuką, która […]
zaczyna się tam, gdzie kończy się plastyka. Choć bowiem scenografia
jest jedną z dziedzin sztuk wizualnych, pozostaje na usługach teatru i
dramaturgii, „obsługując” jak ujął to Andrzej Stopka „cudzą wy-
obraźnię”18.

Co ciekawe, w przypadku Łajzy mamy do czynienia nie tylko z za-
stosowaniem elementów typowych dla teatru dramatycznego, takich jak:
kostium, charakteryzacja czy maska, lecz także z wykorzystaniem kom-
ponentów charakterystycznych dla widowisk muzycznych. Warto
wspomnieć o istnieniu osobliwej relacji na linii rock-teatr19, której konse-

16 Wspomniane momenty kulminacyjne dzieła przypadają w okolicach utwo-
rów Patologia, Wojna, Łajza.

17 K. Sakosik, op. cit., s. 13.
18 V. Sajkiewicz, Organizacja przestrzeni teatralnej [w:] Widowisko-Teatr-Dramat.

Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, red. E. Wąchocka, Katowice 2010, s. 99.
19 Charakteryzując tę relację, Beata Hoffmann posługuje się przykładami polskich

spektakli, które wykorzystują elementy poetyki rocka. Badaczka wspomina o sztuce
Romeo i Julia w reżyserii Jerzego Federowicza oraz przedstawieniu Punki i skiny, pre-
zentowanego na deskach Teatru Nowa Huta. Autorka zwraca również uwagę na
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kwencją w łódzkim miscenium jest wprowadzenie elementów typowych
dla poetyki koncertu rockowego – efektów audiowizualnych20. Już pierw-
sze dźwięki Łajzy przywodzą na myśl koncert rockowy. Moment inicjują-
cy sztukę to zarazem bowiem wykonanie piosenki Nie ta historia przez
widoczny na scenie zespół Normalsi. Wspomnianemu wykonaniu towa-
rzyszą dodatkowo efekty świetlne: symultaniczne światła w zróżnicowa-
nych odcieniach i o różnym natężeniu.

Oświetlenie, poza rozświetlaniem sceny, tworzy nastrój, rytmizuje
przedstawienie, umożliwia płynne przechodzenie od jednej sceny do
następnej, komentuje akcję, koordynuje relacje między […] systemami
znakowymi, wydobywa i uwydatnia postać aktora […] Pełni zatem
funkcje dramaturgiczne i semantyczne […]21.

- pisze Violetta Sajkowicz.
Paradoksalnie, równie istotnym komponentem jest brak oświetle-

nia, którego konsekwencją wydaje się wyostrzenie zmysłów obserwato-
rów. To z kolei determinuje uczucie niepokoju widza, korelujące z
mroczną atmosferą widowiska oraz potęgujące dramaturgię ukazanych
zachowań czy wydarzeń.

Symbolem wolności w przestrzeni fabularnej stają się z kolei umie-
jętnie zastosowane rekwizyty, nawiązujące do metaforycznego znaczenia
treści opisywanego dzieła. Co ciekawe, mamy tu do czynienia z wpro-
wadzeniem zaledwie kilku przedmiotów, które w zależności od sytuacji
posiadają zróżnicowane znaczenia. Przykładem może być biała tkanina,
która w zależności od aktu staje się narzędziem tortur oraz elementem
miłosnej gry kochanków. Istotnym rekwizytem wydaje się również ław-
ka, która pojawia się podczas rozgrywania brutalnych scen przemocy, a
jednocześnie ewokuje skojarzenia z bezrefleksyjnym sposobem spędzania

relację rock-film. Więcej: Hoffman B., Rock a przemiany kulturowe końca XX wieku,
Warszawa 2001, s. 15-24. Por.: A. Nowak, „Grunt to bunt”. Teatr Wilczy jako teatru
punkowy [w:] Polski teatr alternatywny po 1989 roku z perspektywy Akademic-
kich/Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra, red. A. Duda, E. Adamiszyn, Toruń
2012, s. 201-216. Doskonałym przykładem łączenia poetyki rocka z przestrzenią te-
atralną i literaturą stanowi oparta na kanwie powieści Henryka Sienkiewicza rock-
opera – Krzyżacy. Jej premiera odbyła się 30. grudnia 2010 roku w Sali Kongresowej
w Warszawie. W obsadzie znaleźli się m.in.: Artur Gadowski (IRA), Piotr i Wojciech
Cugowscy (Bracia), Maciej Balcar (Dżem) czy Paweł Kukiz.

20 R. Sas, Normalsi rządzą! Łajza w Teatrze Muzycznym, „Express Ilustrowany”
2013, nr 11, s. 14.

21 Ibidem.
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wolnego czasu przez młodzież pochodzącą z blokowisk. Ławka przed-
stawiona zostaje jako symbol sposobu życia określonej grupy społecznej
w przestrzeni aglomeracji miejskiej.

Co ciekawe, odpowiednie wykorzystanie przedmiotów, odnoszą-
cych się poprzez swą semantykę do uniwersalnego i ponadczasowego
sensu spektaklu, stanowić może formę komentarza dla aktualnych pro-
blemów politycznych czy społecznych. Tak stało się podczas spektaklu,
który w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbył się 4. czerwca 2014r. Wtedy
to – w akcie drugim sztuki – na scenie pojawił się tancerz odziany w wo-
rek w kolorze flagi Ukrainy. Chwilę później, w trakcie ekspresyjnego tań-
ca worek ten został brutalne zerwany przez grupę innych osób, symboli-
zując odarcie jednostki z godności.

- Mamy w zespole artystę narodowości ukraińskiej, który bardzo
przeżywa sytuację, która się odbywa w jego ojczyźnie i postanowili-
śmy wesprzeć go duchowo w tym odczuciu, pozwalając mu zatań-
czyć jeden z utworów, tak jak on to czuje22

– skomentował tuż po spektaklu reżyser Artur Żymełka.
Z fabularnego punktu widzenia, a zarazem z perspektywy wyzwo-

lenia najważniejszy rekwizyt stanowią wypełnione powietrzem białe ba-
lony. Wykorzystano je w metaforycznej scenie finałowej, w której docho-
dzi do powstania głównego protagonisty, pomimo brutalnego skatowa-
nia i odarcia z szat. To symboliczny moment zmartwychwstania, czyli
odrodzenie się człowieka po upadku i metaforyczne przejście z życia peł-
nego nędzy i przemocy do życia pełnego godności, dobra i moralności.
To właśnie na owym wyzwoleniu polega wolność w utworze Artura
Żymełki, a zarazem to właśnie do tego momentu sprowadza się ostatecz-
na wymowa jego dzieła.

Streszczenie:
Przedmiot artykułu stanowi analiza problematyki wolności zapre-

zentowanej w spektaklu Łajza w reżyserii Artura Żymełki. Premiera spek-
taklu odbyła się w styczniu 2013 roku na deskach Teatru Muzycznego w
Łodzi. Widowisko opatrywane jest mianem miscenium, czyli połączenia
średniowiecznego misterium ze scenium, odwołującym się do występu na

22 Artur Żymełka udzielił wywiadu dla TVP Łódź 4. marca 2014r. Informacja
podana została w telewizyjnym serwisie informacyjnym – Łódzkie Wiadomości
Dnia. Nagranie dostępne jest pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=_Gjlthfyzh4, [dostęp: 30.04.2018r.].
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współczesnej scenie. Wolność w sztuce ukazana została zarówno w spo-
sób formalny – jako przejście od formuły teatralnej do koncertu muzycz-
nego, jak i fabularny – jako podniesienie się tytułowego bohatera z upad-
ku i odrodzenie w nowym, moralnym życiu.

Słowa kluczowe: wolność, miscenium, koncert muzyczny, muzyka
rockowa

Summary:
The article focuses on the aspects of freedom as presented in scenic

art Łajza by Artur Żymełka. The premiere of the performance took place
in January 2013 on the boards of the Musical Theater in Łódź. The
spectacle is given as a miscenium, a combination of a medieval mystery
with a stage, referring to a performance on the contemporary stage.

Keywords: freedom, miscenium, music concert, rock music.
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Łukasz Wróblewski

Śmiech, wolność i wstręt w Fototapecie Michała Witkowskiego

Opublikowany w 2006 roku zbiór opowiadań Witkowskiego zaty-
tułowany Fototapeta zawiera w sobie teksty pisane w latach 2001-2005. W
podzielonych na dwie części1 utworach autor opisuje doświadczenie cho-
roby (Grosz), wycieczkę do Leningradu (Kolaboracja), przeżycia z dzieciń-
stwa (Mosina), wizytę w muzeum i odkrywanie sztuki lat osiemdziesią-
tych XX wieku (Pierroty), podróż pociągiem, w czasie której bohater przy-
słuchuje się rozmowie młodych mężczyzn wracających z popijawy (Na
gapę do raju), sielskie chwile spędzane w domku letniskowym (Kamera),
zdarzenia rozgrywające się w parku Zdrojowym (Po sezonie) oraz życie
mieszkańców Psiego Pola (Psie Pole). Zdecydowaną większość tekstów
łączy figura współczesnego flaneura, który z dokładnością, ale i niesma-
kiem rejestruje przebieg poszczególnych eskapad. Rozbudowane opisy,
łączące się ze sobą najczęściej w sieci luźnych skojarzeń, wzbudziły u
wielu odbiorców poczucie przesytu i obcości. Czytelnicy zarzucali książ-
ce, że jest nużąca i pozbawiona specyficznego dla Witkowskiego humo-
ru2. W efekcie Fototapeta nie cieszyła się zbytnią popularnością i została
przyćmiona sławą wydanego nieco wcześniej i wielokrotnie wznawiane-
go Lubiewa.

Krytycy nie byli ze sobą zgodni, co do oceny powieści oraz jej „este-
tycznej wymowy”. Joanna Bielas wieściła na przykład, że „najnowsza
książka pisarza, który od wielu miesięcy jest «na tapecie», nie zaszokuje
nikogo ani egzotyczną fabułą, ani rynsztokowym językiem”3. Dariusz
Nowacki twierdził z kolei, że „bohaterowie i narratorzy najnowszej
książki Witkowskiego są niczym Patrycja i Lukrecja z «Lubiewa», którym
«została już tylko konfabulacja, język, zmyślenie i to im musi wystarczyć
za cały świat»”4. Jego zdaniem, „w «Fototapecie» doszła również do gło-

1 Część pierwsza obejmuje opowiadania Grosz, Kolaboracja, Mosina oraz Pierroty.
W skład drugiej wchodzą natomiast Na gapę do raju, Kamera, Po sezonie i Psie Pole. M.
Witkowski, Fototapeta, Warszawa 2006. Numery cytowanych stron w tekście

2 Zob. http://lubimyczytac.pl/ksiazka/250342/fototapeta.
3 J. Bielas, Ciotka-klotka przesyła buziaka, http://culture.pl/pl/artykul/ciotka-

klotka-przesyla-buziaka, dostęp: 28.04.2018.
4 D. Nowacki, Fototapeta: Witkowski, Michał,

http://wyborcza.pl/1,75410,3126767.html, dostęp: 28.04.2018.

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/250342/fototapeta
http://culture.pl/pl/artykul/ciotka-
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su ta sama fascynacja kiczem, tandetą, złym gustem. Chętnie się tu także
rozpamiętuje przeszłość w kategoriach «raju utraconego»”5. O ile pierw-
sza recenzja wykreślała Fototapetę z rejestru książek operujących odstrę-
czającym żargonem, o tyle tekst Nowackiego wyraźnie dostrzegał w niej
zainteresowanie absmakiem.

Tym, co niewątpliwie cechuje Fototapetę i zarazem doprowadza do
rozbieżnych opinii na jej temat, jest swoista instrumentalizacja odrazy
oraz związanie jej ze śmiechem. To, co śmieszne nierzadko traktuje się
jako niepoważne czy pozbawione znaczenia. Tymczasem w opowiada-
niach Witkowskiego śmieszność sprzymierza się ze wstrętem, pozwalając
wyrazić mówiącemu dezaprobatę otaczającej go rzeczywistości. Śmiech
służy zatem rozpoznaniu trapiącego podmiot problemu, stając się narzę-
dziem intelektu. Jak wyjaśnia Jan Sochoń, „śmiejemy się, ponieważ nie
możemy sobie z czymś poradzić. Wówczas ciało poniekąd przejmuje po-
szukiwanie odpowiedzi właśnie przez uśmiech, który w gruncie rzeczy
jest przyjęciem do wiadomości tego, że człowiek nie radzi sobie z jakąś
sytuacją”6. Michel Henri Kowalewicz podkreśla z kolei, że „śmiech jest
zarazem produktem mentalności i środkiem jej zachowania, bo z jednej
strony mentalność reguluje śmiech, a z drugiej – główne filary mentalno-
ści zostają dzięki śmiechowi podtrzymane”7.

Recepcja tego, co śmieszne nastręcza pewnych trudności. Śmiejemy
się z rożnych rzeczy w zależności od naszych przyzwyczajeń, wiedzy czy
środowiska, w jakim się wychowywaliśmy8. Czytelność śmiechu jest więc
w znacznej mierze podyktowana bagażem doświadczeń samego czytają-
cego oraz jego podejściem do danego przedmiotu uwagi. Według Henri
Bergsona, „komizm tylko wtedy wywołuje właściwy sobie skutek, jeśli
działa na spokojną i zrównoważoną powierzchnię duszy. Obojętność jest
jego naturalnym podłożem, a największym wrogiem wzruszenie”9. Rafał
Michalski, przywołując myśl platońską, zauważa z kolei, że komizm
„apeluje (…) do niższych emocji, wytrąca ludzki umysł z równowagi i
podważa panujący porządek wartości”10. Implikowany komizmem
śmiech zasada się więc na sprzeczności – z jednej strony odbiór śmiesz-

5 Tamże.
6 J. Sochoń, Śmiech Sary, w: Śmiech, red. E. Pękala, Gdańsk 2005, s. 30.
7 M. H. Kowalewicz, Śmiech a mentalność. Słów kilka o społecznym wymiarze

śmiechu, [w:] Śmiech, red. E. Pękala, dz. cyt., s. 88.
8 O społecznych inklinacjach śmiechu zob. tamże.
9 H. Bergson, Śmiech: studium o komizmie, Lwów-Warszawa 1902, s. 3-4.
10 R. Michalski, Rozważania wokół platońskiej idei śmiechu, Studia z historii filozofii

2015, nr 4, s. 149.

http://wyborcza.pl/1
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nego wymaga wewnętrznej równowagi, z drugiej jednak towarzyszy mu
świadomość negacji istniejących norm czy wartości, które kruszeją wsku-
tek wydrwienia właśnie. Jeśli pod wpływem ośmieszenia świat, do które-
go przywykliśmy wali się w gruzy, niewątpliwie trudno będzie nam za-
chować obojętność, o jakiej wspomina Bergson. Mówiący w zbiorze Wit-
kowskiego to jednak człowiek usiłujący odciąć się od świata, doznający z
jego strony zranienia i uświadamiający sobie jego wstrętność. Jako taki
nie waha się czynić z niego przedmiotu szyderczych praktyk i upatrywać
w nim źródeł słabości „ja”, na co wskazuje chociażby opis szpitala za-
mieszczony w opowiadaniu Grosz:

A korytarzy w tym molochu jak w labiryncie. Spod niektórych drzwi
wychodzi fioletowa poświata. Rentgeny? Sekcje? A może solaria dla
nieboszczyków? Żeby nie wyglądali tak blado w grobach (…) Jedna
kobieta, całkiem łysa, mruga do mnie, spoglądając na zejście do piw-
niczki (napis na drzwiach: DO MAGAZYNU, zamazany przez kogoś
tak, że wyszło: DO GAZU). Tym jesteś, kim ja byłam. Tylko że mnie
czeka to samo. Czyli chemioterapia. (18).

Wbrew pozorom wstrętność w Fototapecie nie jest niezmienną cechą
bohaterów ani trwałym komponentem rzeczywistości, lecz swego rodza-
ju narzędziem, z którego korzysta mówiący w zależności od potrzeb
chwili. Choroba. przytłaczające powinności, absurdalne zdarzenia stają
się dla narratora przyczynkiem do aktywowania wstrętnej retoryki, która
z jednej strony chroni go przed konfrontacją z niechcianą rzeczywistością,
a z drugiej odsłania jego słabość. Ta okazuje się nie tylko doznaniem tra-
piącym bohatera zbioru Witkowskiego, lecz również symptomem
(po)nowoczesnych, tracących rozeznanie w rzeczywistości rozrastających
się do horrendalnych rozmiarów systemów abstrakcyjnych. Jak tłumaczy
to Giddens, „funkcjonowanie systemów abstrakcyjnych opiera się na za-
ufaniu, ale nie sposób czerpać z nich korzyści moralnych, jakie dają sto-
sunki międzyludzkie albo jakie zapewniały systemy tradycyjne, w któ-
rych życie codzienne mieściło się w określonych ramach moralnych”11.
Ludzie będący przedmiotem opisu narratora Fototapety to w istocie posta-
cie ulegające uabstrakcyjnieniu, w których bohater nie może pokładać
zaufania. Dotykająca mówiącego słabość wypływa z doświadczenia za-
wodu i świadomości, że Inny nie jest dla mnie kimś, na kim mógłbym
polegać.

11 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej no-
woczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2012, s. 184.
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Utrata zaufania artykułuje się we wstręcie i śmiechu rozumianych
jako formy oporu przed niepożądaną rzeczywistością, która odbiera
podmiotowi wolność. Menninghaus ujmuje w następujący sposób inkli-
nacje risus i odium: „«Witalne doznanie» wstrętu należy traktować –
przemawia za tym wiele argumentów – jako cechę, która jest równie
dystynktywna dla człowieka jak zdolność śmiechu: mianowicie jako ne-
gatywne dopełnienie śmiechu”12. Jego zdaniem, „wyśmianie, jako akt
ekskluzji, samo w sobie przypomina odrzucenie, zwymiotowanie jako
następstwo wstrętu”13. W Fototapecie zarówno wstręt, jak i śmiech artyku-
łują bytową niepewność bohatera, której towarzyszy pragnienie wolności
rozumianej jako „wewnętrzna konieczność”. Jak tłumaczy Hanna Bu-
czyńska-Garewicz analizując myśl Karla Jaspersa, „wolność nie jest swo-
bodą, nie jest przyzwoleniem na wszystko, lecz polega na wytworzeniu
nowej wewnętrznej konieczności, która zaczyna kierować człowie-
kiem”14. Konieczność ta staje się imperatywem bohatera zbioru Witkow-
skiego. Jej oddziaływanie skutkuje wykluwaniem się na kartach kolej-
nych opowiadań tożsamości ironisty, który manewruje wstrętno-
śmiesznymi obrazami, by przezwyciężyć poczucie ontologicznej niepew-
ności i zyskać wolność właśnie.

Wstrętna zagadka, słabe „ja”
Jednym z niełatwych sposobów, w jaki można czytać Fototapetę jest

potraktowanie jej jako zagadki – zgodnie zresztą z ideą samego tytułu.
Ten sugeruje wszak, że w kolejnych opowieściach nie mówi się o rzeczy-
wistości jako takiej, lecz o tym, co ją przysłania, czy lepiej – zniewala.
Rozwiązaniem zagadki byłoby odsłonięcie stanu mówiącego oraz kieru-
jących nim motywacji, drogę prowadzącą do rozszyfrowania natury
podmiotu i otaczającego go świata stanowiłyby te z elementów opowie-
ści, które znamionują odrazę i zarazem mogą budzić śmiech. W poniż-
szym rozdziale, śledząc skomplikowane związki risus i odium zamierzam
wykazać, że tak wstręt, jak i śmiech służą samorealizacji pojętej jako dy-
stansowanie się od własnej słabości w celu osiągnięcia wolności.

W pierwszym z opowiadań zamieszczonych w zbiorze zatytułowa-
nym Grosz słabość manifestuje się w doświadczeniu choroby. Główny
bohater historii odczuwa dotkliwy ból jądra, będący skutkiem niewyle-
czonego zapalenia oskrzeli. Mężczyzna wpada w panikę i żywi prze-

12 W. Menninghaus, Wstręt: teoria i historia, przeł. G. Sowinski, Kraków 2009,s. 18.
13 Tamże.
14 H. Buczyńska-Garewicz, Dwa wykłady o Jaspersie, Warszawa 2005, s. 24.
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świadczenie, że zachorował na raka. Jego podejrzenia rozmijają się jednak
z rzeczywistością, a rzekomy nowotwór okazuje się najzwyczajniej zapa-
leniem najądrza. Chociaż wnikliwa analiza symptomów chorobowych
oraz opis przebiegu ich leczenia wypełniają treść opowiadania, nie sta-
nowią jego właściwego przedmiotu. Monstrualizująca chorobę narracja
zostaje wszak obśmiana przez samego mówiącego dzięki użyciu taedyj-
nych obrazów oraz karykaturalnej kreacji „ja”.

Bohater Grosza zostaje wystylizowany na neurotyka, którego ży-
ciem kieruje swego rodzaju odpychające „widmo”, usiłujące za wszelką
cenę wyrugować go ze świata, spychając w czeluści śmierci czy znikomo-
ści. Wskazują na to już pierwsze fragmenty opowieści. Narrator zrównuje
w nich los z „otyłą babą” i wykorzystuje influenzyjno-awersyjną metafo-
rykę do sportretowania rzeczywistości, która ekskluduje go z kręgu
zdrowych: „Niebo zapchane granatowymi chmurami przypomina płuca
gruźlika na rentgenowskiej fotografii (…) Najpierw pada deszcz i mnie
rozmiękcza, jakbym był zasmarkaną chusteczką ligninową, potem – śnieg
zamraża w twarde gówno o poszarpanych kształtach, a na koniec dostaję
zapalenia oskrzeli i nie idę do lekarza” (10). Mówiący jawi się jako ten,
który zostaje upokorzony przez instancję przybierającą w opowieści po-
stać losu, deszczu czy też śniegu. Ta odbiera mu wolność i pozbawia po-
czucia własnej wartości. Przeświadczenie o byciu zdeprecjonowanym
przez wymykającą się wpływowi człowieka naturę sprawia, że mężczy-
zna traci poczucie pewności siebie i zostaje zdegradowany do rangi „bytu
słabego”. Jak tłumaczy Andrzej Zawadzki, „byt słaby więc to byt, który
utracił swoją esencjalność, substancjalność, «powagę», «sztywność»,
funkcję podstawy, fundamentu, tego, co pierwsze, co istnieje prawdziwie
i w sposób właściwy, istotny, jako różne – i odróżnialne – od tego, co nie
w pełni istniejące, pozorne, przypadłościowe, przygodne (…)”15.

Bohater Grosza żywi poczucie, że utracił zdolność kierowania wła-
snym losem, a wszelkie podejmowane przez niego działania nie przyno-
szą mu oczekiwanych korzyści. Zrzucanie winy za zaistniały stan rzeczy
na karb natury można odczytywać nie tyle jako wyraz bezsiły mężczy-
zny, co raczej jako ironiczny przytyk pod adresem kultury w jej kapitali-
styczno-konsumpcjonistycznym wymiarze. Doświadczenie słabości pod-
syca wszak w mówiącym świadomość ekonomizacji interakcji między-
ludzkich oraz ich upragmatycznienie. Bohater jako przedstawiciel klasy
prekariuszy czuje się społecznie wykluczony i zniewolony. W związku z
tym przedrzeźnia agresywną retorykę zysku słowami: „leżę w łóżku i

15 A. Zawadzki, Literatura a myśl słaba, Kraków 2009, s. 14.
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zastanawiam się nad swoją absolutną nieprzydatnością do spożycia przez
społeczeństwo z powodu ciężkiego przeterminowania, nad tym, że z ni-
kim spoza humanistyki nie umiem gadać, a potem myślę o hermeneutyce
i macam się po jądrze (…)” (11). Bohater, którego można by określić mia-
nem wojującego słabeusza usiłuje przechytrzyć osłabiający go porządek
już to za pomocą pokrętnej mowy, już to przez demonstrowanie bycia
ofiarą opresji (ekonomicznej, językowej czy organicznej). Tę pierwszą
wyśmiewa Witkowski samym tytułem opowiadania – zawarty w nim
termin „grosz” dobitnie obnaża z gruntu manipulacyjną retorykę quasi-
korzyści16 – zarazem jednak wskazuje na niewydolność systemu, którego
efektywność zatraca się w sytuacji konieczności liczenia groszy. Wskazuje
na to scena otwierająca opowiadanie, tylko z pozoru nie licująca z wła-
ściwą – somatyczno-fizjologiczną materią utworu.

Witkowski prezentuje w niej sytuację rozgrywającą się supermarke-
cie. Podenerwowany klient czeka aż kasjerka wyda mu grosza. Ta jednak,
zamiast dać kupującemu resztę, zadaje uciążliwe pytania, takie jak: „a nie
ma pan może dwudziestu groszy” (9). W konsekwencji gniew mówiącego
narasta, a transakcja się odwleka. Niezadowolenie klienta podsyca do-
datkowo potrzeba oddania moczu i frustracja wywołana brzydką pogo-
dą. Chociaż nie dowiadujemy się, jak skończyło się przekomarzanie bo-
hatera z kasjerką, zyskujemy wgląd w mechanizmy sterujące groszofilijną
kulturą. Poznajemy również kluczowe czynniki określające bycie bohate-
ra, a więc fizjologię i pieniądze. Te, jak wynika z treści utworu, pozostają
ze sobą stricte związane – osiągnięcie czystości i wyzwolenie się z poczu-
cia zbrukania organicznością osiąga się wszak wtedy, gdy dysponuje się
odpowiednim kapitałem. Bohaterowi go brakuje, więc boryka się z mate-
rialnym niedostatkiem, a przy okazji mierzy się z przykrymi realiami
polskiej służby zdrowia oraz z napawającym go wstrętem „liszajowa-
tym” krajobrazem, którego nie może zastąpić żadnym innym. Jednocze-
śnie jednak wypracowuje kumulującą wstręt i śmiech mowę, wyzwalają-
cą go z tego, co odbiera mu wolność.

Niezgoda na bycie społecznym wyrzutkiem pozbawionym prawa
do wolności i samorealizacji przejawia się w dualnej konstrukcji narra-

16 Mówiąc o tego typu retoryce, mam na myśli sytuacje, w których sprzedaw-
cy wyceniają wartość usług czy produktów nie w pełnych złotówkach, lecz w
złotówkach i groszach (zamiast 2 zł dana rzecz kosztuje np. 1,99), tak by kupują-
cy miał wrażenie, że płaci mniej. W całym przedsięwzięciu chodzi oczywiście
wyłącznie o kreowanie iluzji. Trudno bowiem uznać, że różnica rzędu grosza czy
kilku groszy pozwoli konsumentowi cokolwiek zaoszczędzić na zakupach.
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cyjnej. Opowiadanie budują dwa typy wypowiedzi. Pierwszy z nich
można określić mianem skargi na to, co jest, drugi natomiast przybiera
formę wybiegającego w przyszłość marzenia – swego rodzaju „wishful
thinking”. Dualność opowiadania przejawia się zarówno na poziomie
konstrukcyjnym, jak i treściowym. Na skargę składają się soma deskrypcje
oraz krótkie dialogi, w ramach których bohater relacjonuje szczegóły
swojej choroby. Artykułują one panikę mówiącego zatrwożonego zmia-
nami zachodzącymi w jego ciele i zarazem ujawniają jego ironiczny auto-
dystans. Bohater w istocie uprzedmiotawia samego siebie i prezentuje się
jako histeryk. Tym samym budzi w czytelniku śmiech. Śmieszność pod-
kreśla po pierwsze amplifikacja objawów chorobowych – na szczególną
uwagę zasługują antykadencyjne monologi zawierające opis postępującej
choroby: „W poniedziałek jądro boli coraz bardziej (…) Wewnątrz czuję
jakby szczelinę, jakby miało dojść do podziału na dwie części i ta druga to
był ten guz (…) Czuję, jak rak rośnie we mnie, jak jego małe drobinki z
linkami i haczykami wybierają się na wycieczkę wysokogórską ku płu-
com i mózgowi (…)” (16-17), a po drugie ukomicznienie opisów tego, co
wstrętne.

Do najbardziej wyrazistego obśmiania odrazy dochodzi w toalecie.
Ta nie jest – jak miało to miejsce w Copyright17 – przestrzenią, w której
dokonuje się transgresja bohatera korespondująca z fascynacją innością,
lecz odrażającym ustępem. Narrator opisuje go słowami: „jest to klitka
pół metra na pół, po kostki zalana szczyną i rzygami, z pękniętą rurą za-
tkaną papierem toaletowym, z okienkiem na to więzienne podwórko po-
gotowia zamalowanym żółtą olejną, z sedesem bez deski” (19). Następnie
zaś obrazuje przeżycia, jakie wywołuje w nim ustęp, odsłaniając tym sa-
mym właściwą materię opowiadania. Jest nią słabość wypływająca ze
świadomości własnej śmiertelności. Warto tu zaznaczyć, że bohater trak-
tuje toaletę jako miejsce znaczące – swego rodzaju wróżbę antycypującą
jego przyszłe losy. Ohydztwa gnieżdżące się w ustępie znamionują w
odczuciu mężczyzny złe wyniki badań. Mało tego, jawią się jako projek-
cja konfrontacji ze śmiercią właśnie – „Pożółkłe wanny rymują się z po-
żółkłą skórą, przeciekające rury stanowią prostą wróżbę dla naszych żył i
jelit. To łazienki nieukrywające śmiertelności!”(21).

Kłopotem, z jakim boryka się bohater obserwujący w toalecie płyny
ciała jest świadomość powagi wydzielin – jakkolwiek egzotycznie to
brzmi. Wizja pozlepianych w kulkę ekskrementów przywodzi mówiące-
mu na myśl instalację artystyczną, która jest „bezczelna i dostojna”. Męż-

17 M. Witkowski, Copyright, Kraków 2001.
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czyzna dostrzega więc w wytworach ludzkiej fizjologii zatrważający au-
tentyzm, życie w „czystym” wymiarze, swego rodzaju prawdę o samym
sobie i własnej nicości. To, że widzi w tym, co obrzydliwe walor arty-
styczny może sugerować zarówno ironiczno-komiczny dystans bohatera,
jak i wzniosłość odpadków stających się współcześnie przedmiotem abject
art. Zderzony z obiektami wyrażającymi ludzką fragilitas i vanitas bohater
ucieka w dedykowane toaletom reminiscencje powiązane z teoretyczny-
mi rozważaniami. Tym samym eseizuje materię snutej opowieści, usiłując
ująć odrazę w interpretacyjne ramy. W swojej toilettheory bohater głosi, że
łazienki można podzielić na dawne i nowe. Te pierwsze są znamienne dla
Wschodu, a drugie dla Zachodu. Jak komentuje narrator, w dawnych
toaletach „gówno nie jest, niestety, tabu” (20), w przeciwieństwie do no-
woczesnych, przeestetyzowanych łazienek, które, wedle wykładni zawar-
tej w opowiadaniu Grosz, mają zagłuszyć niemiły fakt, wskazujący na
nasze podobieństwo do zwierząt, „ostentacyjnym pokazem możliwości i
elegancji cywilizacji oraz kultury europejskiej” (20).

Zaklinanie słabości – wishful thinking
Uruchomienie interpretacyjnego dyskursu pozwala mówiącemu tu-

szować świadomość własnej słabości. Nie jest jednak jedynym sposobem
wygłuszania prawdy o wstrętnym „ja”. Towarzyszy mu na wskroś życze-
niowa narracja18 inicjowana niczym w piosence Alicji Majewskiej repetycją
infinitivus „być”19. Partie tekstu skupiające się na wnikliwych opisach ludz-
kiej fizjologii i chorobliwości przeplatają się z fragmentami negującymi to, co
zaświadcza o naszej wstrętności, ale też negującymi życie bohatera w ogóle.
Ten, jak się okazuje, jest alter ego samego Witkowskiego, utyskującego na
trudne warunki materialne, z jakimi przyszło borykać się humaniście wpły-
wającym na literackie przestworza. By przezwyciężyć poczucie impasu,
mówiący wielokrotnie wyraża życzenie zaistnienia w innej roli społecznej i
zawodowej. Chociaż życzenie to jest podyktowane pragnieniem osiągnięcia
profitów ekonomicznych, towarzyszy mu potrzeba detabuizacji odrazy –
rozumiana jako osiągnięcie dystansu względem tego, co budzi wstręt – swo-
iste uzwyklenie obrzydliwości: „więc być taką lekarką i podśpiewując retro

18 Używam tu określenia na wskroś, ponieważ mówiący nie bardzo wierzy w
możliwość ziszczenia upragnionego scenariusza otulając go płaszczem komizmu
i ironii.

19 Chodzi oczywiście o utwór Być kobietą:
http://www.tekstowo.pl/piosenka,alicja_majewska,byc_kobieta.html (dostęp:
24.04.2018).

http://www.tekstowo.pl/piosenka
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przeboje, odkładać całą swoją seksualność na bok na czas oglądania cudzych
jąder, być wypraną z tabu jak biały fartuch (…) mieć wytatuowane na biu-
ście po łacinie: «NIC, CO LUDZKIE, NIE JEST MI OBCE POZA SPRAWAMI
EROTYCZNYMI. PS. Jądro nie kojarzy mi się z niczym poza przekrojem z
podręcznika»” (12). Myślenie życzeniowe, choć służy swoistemu ogrywaniu
odrazy ma więcej wspólnego z komicznym gestem niż wiarą bohatera w
wyzwolenie się ze szponów śmierci i fizjologii. Jako takie pozwala mówią-
cemu symulować optymistyczną perspektywę wymierzoną przeciwko od-
rażającym prawdom o ludzkiej egzystencji i osiągnąć namiastkę wolności
poznawczej.

Głównym orężem walki ze świadomością śmiertelności okazuje się
dialektyka wstrętu i śmiechu. Sprzymierzenie się tych dwóch stanów
służy obnażeniu rzeczywistości odbierającej podmiotowi poczucie wła-
snej wartości. Należy jednakowoż podkreślić, że wstręt pozwala bohate-
rowie nie tyle zerwać więzy z otaczającym go światem, co raczej zobaczyć
go w krzywym zwierciadle. Pełni więc funkcję okularów, umożliwiają-
cych percypować rzeczywistość w innym wymiarze oraz ośmieszać ist-
niejące reżimy skopiczne20.

Summary:
This paper explains the meaning of disgust, freedom and laugh in

Fototapeta (2006) by Michał Witkowki. At first, the author focuses on the
relations between revulsion and laugh in theory. Then, he explains their
functions in protagonist’s life. According to the author, both disgust and
laughplaysan important role inshaping protagonist’s conception of reali-
ty. These emotional states also help himachieve freedom and keep dis-
tance from putridworld.

Keywords: disgust, freedom, laugh, weakness
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Ewelina Żuchowska

Wielowymiarowość wolności w literaturze dla dzieci i młodzieży

I. Wstęp
Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Człowiek jest powołany do wol-

ności”. Wolność jest wartością bezcenną. Wszyscy pragniemy wolności,
bo jest ona wyrazem naszego człowieczeństwa i powołania. Wolność
człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy bezpodstawny zamach na
nią jest łamaniem swobód społecznych. Naszym obowiązkiem jest sza-
nowanie wolności i praw innych ludzi.

Według definicji słownikowej wolność to: niezależność jednego
państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach ze-
wnętrznych; możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą;
życie poza więzieniem, zamknięciem i wolność to prawa obywateli wy-
znaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek praw-
ny1. Prawo do wolności gwarantuje Konstytucja RP: „Ograniczenia w
zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być usta-
nawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokra-
tycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wol-
ności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wol-
ności i praw”2.

Wielowymiarowość wolności pokazuje, że należy ją postrzegać w
różnych kategoriach np. wolności religijnej, społecznej, obyczajowej czy
wolności słowa. Tak szerokie i różnorodne ujęcie doprowadziło do wielu
sporów na gruncie filozoficznymi i społecznym. Powstało wiele, często
przeciwstawnych stanowisk, głoszących, „że wolność przysługuje czło-
wiekowi z natury (Thomas Hobbes), jest tworem ewolucji kulturowej,
prawnej i instytucjonalnej (Charles Louis Montesquieu), ma charakter
negatywny i jest brakiem ograniczeń (Thomas Hobbes, libertarianizm),
ma cechę pozytywną jako możliwość realizacji rozumnych celów (Georg
Wilhelm Friedrich Hegel), wolność przysługuje przede wszystkim jedno-
stce i wyraża się w jej swobodach (Benjamin Constant), wolność powinna

1 SJP https://sjp.pwn.pl/, (dostęp 12.05.2018)
2 Konstytucja RP, http://www.sejm.gov.pl , (dostęp 12.05.2018)
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przysługiwać zbiorowości i być miernikiem suwerenności (Jean-Jacques
Rousseau, Karol Marks)”3.

Współczesna kultura i obyczajowość sprawiają, że zapominamy jak
wielką wartością jest wolność, ale kiedy sięgniemy do historii odnajdzie-
my w niej momenty, gdy wolność osobista człowieka wcale nie była
czymś oczywistym. Mam tu na myśli czasy niewolnictwa i dyskryminacji
rasowej. Wolność człowieka była wtedy determinowana przez kolor skó-
ry i status majątkowy. Później wolność kojarzona była z niepodległością
państwową i demokracją, a następnie oscylowała wokół wolności praw i
obyczajów np. wokół ruchów feministycznych, które domagały się wol-
ności i równości płciowej. Dziś walczymy o wolność słowa i wolność
prywatnych, nawet kontrowersyjnych decyzji. Ksiądz Józef Tischner w
swoje książce Nieszczęsny dar wolności tak podsumowuje współczesne
ujęcie wolności: „Gdy mówimy o niebezpieczeństwach konsumpcjoni-
zmu, obwiniamy wolność. Gdy wskazujemy na aborcję, obwiniamy wol-
ność. Gdy szukamy źródeł pornografii, podejrzewamy wolność. (…) Mo-
że się mylę, ale często – bardzo często – widzę, jak nasz lęk przed wolno-
ścią staje się większy niż lęk przed przemocą”4. Słowa filozofa doskonale
odzwierciedlają dzisiejszy upadek ideału wolności.

II. Filozofia i religia o wolności
Problem wolności i zniewolenia pojawił się już w Biblii. Pierwsi lu-

dzie-Adam i Ewa otrzymali wolność od Boga. Wyrazem ich wolności była
przede wszystkim wolna wola. Wraz z nią otrzymali od Stwórcy tylko jeden
zakaz, nie mogli zrywać owoców z drzewa życia. Niestety pierwsi ludzie
zachłyśnięci otrzymaną swobodą złamali boski zakaz. Od tego momentu
każdy ich potomek nosi brzemię grzechu pierworodnego. Stwórca nie za-
mierzał ograniczać bytności człowieka, chciał tylko, aby stworzony na jego
obraz i podobieństwo człowiek, umiał wybierać, dokonywać właściwych
sądów. „Bóg nie chciał i nie chce mieć przy sobie niewolników, dlatego ob-
darzył człowieka darem wolności. To jedna część, niejako połowa. Ta druga,
będąca konsekwencją, to odpowiedzialność za podjęte wybory. Nie tylko
dziś, ale i w czasach biblijnych nie brakowało refleksji nieradzących sobie z
taką perspektywą. (...) Dziś ludzka wolność jest wręcz absolutyzowana, a
kłopot jest raczej z odpowiedzialnością”5. Adam i Ewa po złamaniu zakazu

3 H. Przybyła, Kategoria wolności w myśli starożytnej i średniowieczu,
http://yadda.icm.edu.pl/, (dostęp 12.05.2018

4 J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków, 2015.
5 http://biblia.wiara.pl/doc, (dostęp 12.05.2018)

http://www.sejm.gov.pl
http://yadda.icm.edu.pl/
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„stali się nadzy”, dostrzegli różniące ich cechy, co doprowadziło do tego, że
wolność w ujęciu biblijnym zaczęła obrastać w konwenanse i wstyd. E.
Fromma twierdzi jednak, że „spożycie owocu z drzewa poznania dobrego i
złego, choć z punktu widzenia chrześcijaństwa uznane za grzech, oznaczało
jednak początek ludzkiej wolności; było „zerwaniem pępowiny" łączącej
człowieka z przyrodą i jego narodzinami jako nowego, rozumnego bytu”6.

Na wolności opiera się również kultura starożytnych Greków i
Rzymian. Ten filar kulturowości rozwiną się dzięki naukom filozofów,
którzy niejednokrotnie propagowali umiłowanie wolności. Wolność sta-
rożytnych skupiała się głównie wokół zagadnień państwowych. Najwyż-
szym wyrazem wolności uważali kiełkujący ustrój demokratyczny, dają-
cy swobody obywatelskie i wpływ obywateli na decyzje rządzących. Czo-
łowi filozofowie epoki - Platon i Arystoteles, ograniczali znaczenie poję-
cia do sfery politycznej, ale zawsze w przedsionku tych rozważań stała
wolność istnienia człowieka. Wolność osobista była zależna od wolności
obywatelskiej. Bez poczucia wolności politycznej, żaden człowiek nie
mógł cieszyć się swobodą. Tym bardziej, że były to czasy niewolnictwa, a
skodyfikowany zapis prawny chroniący indywidualność jednostki dopie-
ro kiełkował. Dlatego filozofowie aby rozszerzyć znaczenie wolności roz-
poczęli swoją naukę od propagowania demokracji.

Problemem wolności zajmowali się również współcześni filozofo-
wie m.in.: Erich Fromm (Ucieczka od wolności) i Jan Paweł II („wolność do”
i „wolność od”).

Fromm twierdził, że „wolność jest specyficzną cechą ludzkiej egzy-
stencji jako takiej - i dalej - że jej znaczenie zmienia się zależnie od stopnia
świadomości człowieka i pojęcia o sobie samym, jako bycie niezależnym i
wyodrębnionym"( E. Fromm, Ucieczka od wolności, s. 40). Tak więc czło-
wiek, by docenił w pełni swoją wolność i nauczył się z niej właściwie ko-
rzystać, musi dojrzeć i zdać sobie sprawę z faktu, iż rzeczywiście tę wol-
ność i odrębność posiada”7. Jest to niekiedy bardzo trudne, bo według
filozofa rodząc się już jesteśmy zniewoleni, bo dziecko jest całkowicie
uzależnione od matki, a później przez społeczeństwo, konwenanse, po-
glądy itd.

Papież Jan Paweł II postrzega wolność w nieco innym wymiarze.
Nie bez powodu nazywany był „papieżem wolności”. Jest to nieroze-
rwalnie związane z sytuacją polityczno-społeczną Europy w czasach jego

6 J. Urbanek, Filozofia E. Fromma na podstawie Ucieczki od Wolności, str 146,
on-line http://bazhum.muzhp.pl, (dostęp 13.05.2018)

7 Tamże, s. 152.

http://biblia.wiara.pl/doc
http://bazhum.muzhp.pl
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pontyfikatu. Dla Papieża wolność nie jest jedynie abstrakcyjną wartością,
ale poczuciem świadczącym o naszej podmiotowości, istocie jestestwa
człowieka. Dlatego w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju z 1981 r.,
napisał, że wolność „tkwi we wnętrzu człowieka, należy do natury
ludzkiej i jest jej znakiem rozpoznawczym. Jest ona strukturalnym,
ontologicznym elementem człowieka. Autentyczna wolność jest
„szczególnym znakiem obrazu Boga w człowieku” (Encyklika Veritatis
splendor, nr 37). Źródłem wolności jest transcendentna godność osoby.
Wolność ma przeto swój teologiczny fundament”8. Ojciec św. pisał, także
że: „lekceważenie natury człowieka, stworzonego dla wolności, jest nie
tylko niedozwolone z punktu widzenia etycznego, ale i praktycznie
niemożliwe. Gdzie organizacja społeczeństwa ogranicza czy wręcz
eliminuje sferę wolności przysługującej obywatelom, tam życie społeczne
ulega stopniowemu rozkładowi i zamiera”9.

Jan Paweł II i E. Fromma proponują zatem zupełnie różne spojrze-
nia na wolność człowieka, jedno ich łączy: o poczucie wolności człowiek
musi troszczyć się całe życie. Wolność, tak jak miłość należy pielęgnować
i się nią delektować.

III. Wolność w literaturze dla dzieci i młodzieży.
Filozoficzne spory nad istotą wolności podkreślają jej złożoność.

Nic więc dziwnego, że i literatura porusza problem wolności. W tekstach
literackich, jak w życiu, znajdujemy różne wymiary wolności: wolność
wyboru, wolność sumienia, działania, dziecięcą wolność i wolność indy-
widualną.

Nie sposób malować obrazu motywu wolności bez omówienia mitu
o Dedalu i Ikarze. Ikar jest archetypem wolności, uosabia młodzieńczą
swobodę i zachwyt nad życiem.

Ojciec Ikar ateńczyk Dedal był budowniczym i wieloletnim przyja-
cielem króla Krety – Minosa. Zbudował dla jego syna - Minotaura labi-
rynt, przez co zyskał sympatię i uznanie króla. Trawiła go jednak ciągła
tęsknota za ojczyzną. Minos w obawie, że budowniczy zdradzi powie-
rzane mu przez lata sekrety i tajemnice państwowe, nie chciał pozwolić
Dedalowi na opuszczenie Krety. Zdesperowany ateńczyk zbudował więc
skrzydła, by nimi w tajemnicy odlecieć do swojego kraju. Zabrał ze sobą

8 M. Sztaba, Jan Paweł II o wolności jako darze i zadaniu w życiu społecznym,
http://www.niedziela.pl/artykul/, (dostęp 14.05.2018)

9 Encyklika Centisimus annus. W stulecie encykliki Leona XIII Rerum Novarum
(01.05.1991), nr 25; http://www.niedziela.pl/artykul/, (dostęp 14.05.2018)

http://www.niedziela.pl/artykul/
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syna – Ikara. Ostrzegał go jednak, że skrzydła zbudowane są z piór i wo-
sku i dlatego nie może lecieć zbyt blisko słońca i wody- bo wosk się roz-
topi lub pióra nasiąkną wilgocią i spadnie do morza. Młodzieniec za-
chwycony wolnością, nie posłuchał rad ojca i utonął. Stał się symbolem
złudnej i zgubnej wolności. A Dedala możemy uznać za symbol pragnie-
nia wolności, bo przebywanie poza ojczyzną jest dla niego rodzajem
uwięzienia. Mimo iż na dworze króla Koryntu było mu dobrze, to nie
czuł się wolny. Pragnął powrócić do swojego kraju.

Kolejnym utworem poddanym analizie jest baśni Hansa Christiana
Andersena Królowa Śniegu. Ukazana tu wolność jest antonimem zniewolenia.

Utwór opowiada historię dwojga przyjaciół Gerdy i Kaja, którzy
spędzali swoje szczęśliwe dzieciństwo na wspólnych zabawach. Pewnego
dnia do oka chłopca wpadł odłamek potłuczonego przez złego czarodzie-
ja lustra „Wymyślił on i zrobił takie sztuczne zwierciadło, iż wszystkie
rzeczy piękne i dobre wyglądały w nim szkaradnie, a nawet śmiesznie,
ponieważ były wykrzywione, zamazane, niewyraźne — za to złe rzeczy
widać w nim było doskonale. Tym sposobem cały świat w tym zwiercia-
dle był brzydki i zły, a nic na nim nie było pięknego”10. Odłamek odmie-
nił serce i spojrzenie chłopca na świat. Wszystko, co piękne i dobre, za-
czął postrzegać od tej pory jako brzydkie i złe. Zrobił się niegrzeczny,
krnąbrny i złośliwy. Wykorzystała to zła królowa, która uzależniła Kaja
od siebie i zabrała go do swojej lodowej krainy. Gerda rozpaczała i wy-
trwale szukała swojego przyjaciela, ale ten był całkowicie zaślepiony cza-
rem królowej. Wierna przyjaźń i dobre serce dziewczynki pomogły jej
jednak dotrzeć do zamku Królowej Śniegu. „Gerda pocałowała Kaja w
twarz - a sina twarz jego stała się rumianą - pocałowała go w oczy i stały
się znowu jasne i błyszczące - całowała mu ręce i stały się silne - całowała
mu nogi i utraciły sztywność i stały się zdrowe, i Kaj powstał z lodowego
krzesła, raźny, zdrów, silny i dobry jak niegdyś. Teraz mogła powrócić i
królowa śniegu; był zupełnie wolny! Wolność jego jaśniała u stóp wyso-
kiego tronu tajemniczym wyrazem w blaskach północnej zorzy”11.

Wyzwolenie chłopca z rąk królowej i czarów zaklętych w zwiercia-
dło było możliwe dzięki szczeremu uczuciu i dobroci Gerdy. Wolność w
tej baśni jest powrotem do życia w zgodzie z sobą.

Rodzajem wolności jest też beztroska i zabawa, którą utożsamiają
dzieci. Taki wymiar wolności odnajdujemy w powieści Dzieci z Bullerbyn.

10 H. Ch. Andersen, Królowa Śniegu, str. 2, https://wolnelektury.pl/ (dostęp
13.05.2018)

11 Tamże, s. 15.

http://www.niedziela.pl/artykul/
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Autorka Astrid Lindgren opisuje życie sześciorga dzieci z małej szwedz-
kiej wioski Bullerbyn. Powieść stanowi ponadczasowe świadectwo dzie-
cięcej pomysłowości, nieograniczonej wyobraźni i wolności. Bohaterami
są dzieci w wieku 7-9 lat: rodzeństwo Lisa, Lasse i Bosse, siostry Anna i
Britta oraz jedynak Olle, któremu w trakcie książki rodzi się siostrzyczka
- Kerstin. Fabuła powieści opiera się na opisie codziennych obowiązków i
zabaw małych bohaterów. Są to dzieci bardzo radosne, pełne optymizmu
i energii. Prowadzą beztroskie, sielskie życie, nieograniczone konwenan-
sami i troskami. Wymyślają przeróżne zabawy i konkursy np. kto będzie
najdłużej trzymał w ustach cukierek, aby się nie rozpuścił, kto najdłużej
potrafi wstrzymać oddech, kto najdalej potrafi plunąć.

Autorka poświęciła wiele miejsca opisowi dziecięcych zabaw - stąd
utwór nazywany jest pomnikiem szczęśliwego, beztroskiego dzieciństwa.
Bohaterowie najczęściej bawią się razem, ale czasami chłopcy rywalizują
z dziewczynkami i płatają im figle (dziewczynki zwykle odpłacają tym
samym), zdarza się też, że dzieci psocą i denerwują dorosłych. Nie jest to
jednak zamierzone, wszystkie bowiem są sympatyczne, uczynne i nie
chcą nikomu sprawiać przykrości ani kłopotów. Bardzo kochają swoich
rodziców i wielokrotnie dają dowody tego przywiązania.

Wolność przedstawiona przez pisarkę polega na swobodzie i pro-
stolinijności dziecięcego świata, nieskrępowanego konwenansami. Wol-
ność to zabawa i beztroska.

Obraz bezpretensjonalnej, dziecięcej wolności odnaleźć można
również w powieści Ania z Zielonego Wzgórza Lucy Mound Montgomery.
Bohaterką utworu jest 14-letnia sierota- Ania Shirley. Na Zielone Wzgó-
rze trafiła przez przypadek - rodzeństwo Mateusz i Maryla Cutberg
chcieli adoptować chłopca, bo potrzebowali pomocy w gospodarstwie.
Przez fatalną pomyłkę do Avonley przyjechała dziewczynka. Rodzeń-
stwo początkowo nie jest zadowolone z takiego obrotu sprawy, ale Ania
szybko przekonuje ich do siebie. Dziewczynka jest trochę zwariowana i
roztargniona, ciągle popada w tarapaty, ale chyba właśnie to jest w tej
postaci najbardziej ujmujące. Najszybciej zdobywa sympatię Mateusz,
który widzi w niej swoją bratnią duszę. Dziewczynka ma wybujałą fanta-
zję np. nadaje liryczne nazwy codziennym przedmiotom, miejscom i wi-
dokom. Jej wolność wyraża się w nieskrępowanej wyobraźni i radości
życia „Czy to nie przyjemne wiedzieć, że jest tak dużo rzeczy, które jesz-
cze poznamy? To właśnie sprawia, że ja się tak cieszę życiem... Świat jest
tak ciekawy... Nie byłby tak ani w połowie, gdybyśmy wszystko o
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wszystkim wiedzieli, prawda?”12. Mimo wielu negatywnych doświad-
czeń, jakich doznała w życiu, ciągle poszukuje miejsca, gdzie czułaby się
wolna i „u siebie”. Takie poczucie osiąga właśnie na Zielonym Wzgórzu.
Tu czuje się wolna i beztroska, paradoksalnie poczucie przynależności do
kogoś, kto ją pokocha, determinuje jej poczucie wolności. Autorka przed-
stawiła dzieje nieszczęśliwej sieroty, która istnieje w swoim wyobraże-
niowym świecie fantazji.

Inny wymiar wolności przedstawia powieść Chłopcy z placu Broni
Ferenca Molnara. W tym utworze dzieci poszukują wolności. Żyją w
tłocznym, zurbanizowanym Budapeszcie, a jedynym miejscem gdzie mo-
gą czuć się wolne to skrawek placu za tartakiem, na obrzeżach osiedla.
Bohaterami powieści jest grupa chłopców, którzy uformowali dwie gru-
py: Chłopców z Placu Broni i Chłopców z Ogrodu Botanicznego. Prowa-
dzą między sobą „wojny” o tytułowy plac. Nadają sobie stopnie wojsko-
we i zachowują hierarchię żołnierską. Zabawa w wojsko i wojnę daje
chłopcom cel życia, jest odskocznią od szarości blokowisk wielkiego mia-
sta. Plac zabaw, na którym stoją tylko sągi drewna, jest dla nich najważ-
niejszym miejscem na ziemi. Czują się tam wolni, nieprzytłoczeni budyn-
kami kamienic. Przykre jest to, że w wielkim mieście nie ma miejsca na
prawdziwy plac zabaw, a dzieci mają trudności ze znalezieniem miejsca,
w którym mogą się wspólnie pobawić. Najmłodszy z bohaterów Ernest
Nemeczek poświęca życie, aby utrzymać plac w rękach swojej drużyny.
Jest najniższym rangą „żołnierzem”, nosi stopień szeregowca, ale wszyst-
kie rozkazy dowódców znosi z godnością. Wykazuje się wielką odwagą i
siłą charakteru - ciężko chory wymyka się z domu, żeby podczas decydu-
jącej walki wspomóc swoich przyjaciół. W imię honoru, lojalności, przy-
jaźni i miłości do małej Ojczyzny, poświęca swoje życie.

Analizując fabułę tej powieści pod kątem motywu wolności można
dostrzec zawoalowane w niej wątki społeczno-polityczne. Powieść co
prawda przedstawia świat widziany oczami dziecka, lecz porusza rów-
nież problemy, z którymi musi zmierzyć się człowiek w dorosłym życiu.

Opisane prze Molnara wydarzenia rozgrywają się pod koniec XIX
wieku, nie sposób nie zauważyć w strukturze powieściowej przestrzeni
analogii do czasów, kiedy Węgry wchodziły w skład dualistycznej mo-
narchii Austrowęgierskiej scalonej wspólnym władcą- cesarzem Fran-
ciszkiem Józefem I. Mimo długoletniej syntezy tych narodów zdarzały się
konflikty wewnętrzne wywołane różnicami poglądów. Pisarz zarysował

12 L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, https://wolnelektury.pl/
(dostęp 13.05.2018)
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w utworze te nastroje polityczne. Poruszy problem pragnienia przez wie-
lu Węgrów pełnej niepodległości swego państwa. W powieści symbolem
walki o niepodległość narodu stają się chłopcy z grupy Ogrodu Botanicz-
nego. Natomiast chłopcy z Placu Broni utożsamiają węgierskich po-
wstańców z Wiosny Ludów. Czerwono-zielone barwy, widniejące na
sztandarach powstańców z 1848 roku, a później na sztandarach Wolnych
Węgier, były barwami chłopców z Placu Broni. Dopełnieniem tezy o kon-
tekście politycznym powieści są bez wątpienia słowa umierającego Ne-
meczka: „Plac to nasz kraj, to całe nasze państwo! Nie możecie zrozu-
mieć, czym dla nas jest ten Plac, bo nigdy nie walczyliście za Ojczyznę!”13.

Chłopcy z Placu Broni to zatem powieść o poszukiwaniu przez mło-
dych chłopców wolności i swojego miejsca na ziemi, ale dokonując głęb-
szej analizy utworu dostrzec można, że pisarz wzbogacił ją o kontekst
polityczny- zawoalował w fabule nigdy nieporzucone marzenie Węgrów
o wolności.

Wyzwolenia szukał także bohater powieści pt. Ten Obcy Ireny Jur-
gielewiczowej- Zenek Wójcik. Jest to chłopiec, który po śmierci matki
został sam z ojcem alkoholikiem, który się nad nim znęcał. Postanowił
więc na własną rękę poszukać szczęścia, spokoju i wolności.

Krzywdzony chłopiec uciekł z domu by odszukać wujka, który
mógłby przejąć nad nim opiekę. Ucieczka w poszukiwaniu wolności
emocjonalnej jest dla chłopca sensem życia. Nie zważa na przeciwności
losu i samotnie podąża w poszukiwaniu lepszego życia. Niefortunnie się
składa, że zostaje ranny w nogę i musi się zatrzymać w miejscowości Ol-
szyny. Poznaje tam czwórkę przyjaciół i szybko się z nimi zaprzyjaźnia.
Czuje się akceptowany, bo dzieci go podziwiają za samodzielność, odwa-
gę i zaradność. „Zenek był kimś takim jak rozbitek, którego w czasie bu-
rzy wciąga się na statek i który potem okazuje się księciem, przegnanym
przez złych ludzi z własnego królestwa – i do którego wróci, zwoławszy
szlachetnych i wiernych przyjaciół. Albo jeżeli nie jest księciem, to przy-
najmniej bohaterskim kapitanem, który tkwił na pokładzie swego okrętu,
wydając rozkazy aż do chwili, kiedy zmyły go fale. Udzielić pomocy ko-
muś takiemu to nie tylko obowiązek, to zaszczyt”14. Niestety życie w
ukryciu nie jest łatwe. Decyduje się więc na dalszą drogę, by w końcu
dotrzeć do wujka. Pomoc nowych przyjaciół dodaje mu motywacji i wia-
ry, że odnajdzie spokój i szczęście w domu krewnego. Zenek poszukuje
domu i wolności, bo z ojcem czuje się nieszczęśliwy i ograniczony. Po

13 F. Molnar, Chłopcy z Placu Broni, Warszawa, 1979, s.35.
14 I. Jurgielewiczowa, Ten obcy, Warszawa, 206, s.20.
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śmierci matki musiał szybko dorosnąć, stracił beztroskość dzieciństwa.
Autorka oprócz wątku poszukiwania szczęści porusza w powieści pro-
blem dzieci z rozbitych rodzin, pokazuje, że wolność to także brak ogra-
niczeń w rozwoju. Dziecko potrzebuje wsparcia domu rodzinnego aby
efektywnie dorastać i wyrosnąć na dobrego człowieka. Zenek nie miał
tego wsparcia, ale jego determinacja spowodowała, że odnalazł swojego
przyszłego opiekuna.

Innym utworem podejmującym problem utraconej wolności jest
bajka epigramatyczna Ignacego Krasickiego Ptaszki w klatce. Utwór jest
zapisem rozmowy dwóch czyżyków. Jeden ptak jest stary i płacze za
utracona wolnością, a drugi młody cieszy się dobrobytem w klatce. Stary
ptak trafił do niewoli niedawno, a młody mieszka w niej od zawsze, dla-
tego nie potrafi zrozumieć tęsknoty za wolnością. Dla niego nie ma ona
większej wartości, gdyż nigdy nie był wolny. Urodził się i żyje w klatce,
jest mu dobrze, ponieważ ma zapewnione wszystkie potrzeby: jedzenie,
picie, słońce. Dziwi się staremu czyżykowi, że ten jest nieszczęśliwy:
„Czegóż płaczesz? (…) masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody”15.
Młody ptak nie potrafi zrozumieć starszego, ponieważ dzieli ich prze-
paść, jeśli chodzi o doświadczenie życiowe. Stary czyżyk odpowiada:
„Jam był wolny, dziś w klatce i dlatego płaczę”16. Wolność jest dobrem
cenniejszym niż bezpieczeństwo i wygoda, a niewolnik nigdy nie zrozu-
mie kogoś urodzonego na swobodzie. Nie istnieją wygody, które zre-
kompensowałyby staremu czyżykowi utratę wolności, bo wie jak ważna
jest niezależność i swoboda. Zwierzę zrodzone w niewoli nie wie, co traci
i nie umie zrozumieć tęsknoty za wolnością. Wolność to wartość, którą
poznaje się przez całe życie. Uosobienie ptaków, które czują i rozmawiają
o wolności w przypadku tej bajki nie jest ezopowym ukazaniem przywar
ludzkich, a podkreśleniem, że wolność jest najważniejsza dla każdej isto-
ty. Publikacja tekstu miała miejsce po pierwszym rozbiorze, stąd od razu
nasuwa się teza, że Krasicki odniósł się w niej do sytuacji polityczno -
społecznej kraju. Alegoria jest dość klarowna. Stary czyżyk wyraża nie-
ustającą tęsknotę za swobodą, a młody uosabia pogodzonego ze swym
losem niewolnika. W bajce tej jest wyraźne odniesienie do sytuacji Pola-
ków, którzy utracili niepodległość w wyniku rozbiorów. Można ją też
interpretować jako obawę poety, że kolejne pokolenie Polaków, to zro-
dzone już w niewoli, nie będzie zdolne do walki o niepodległość.

15 I. Krasicki, Ptaszki w klatce, https://wolnelektury.pl/ (dostęp 14.05.2018)
16 Tamże, s.1.
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Ciekawe ujęcie wolności przedstawia wierszowana bajka autorstwa
Aleksandra Fredry pt. Paweł i Gaweł. Bohaterami utworu są dwaj sąsiedzi
- Paweł i Gaweł. Paweł mieszka na górze, a Gaweł na dole. Pierwszy z
nich jest uosobieniem dobroci, spokoju i cierpliwości. Natomiast Gaweł
jest bardzo uporczywym lokatorem. Urządza zabawy, polowania i bar-
dzo głośno hałasuje, uprzykrzając życie spokojnemu sąsiadowi. Uważa,
że we własnym domu wolno mu robić co chce. Na uwagi i skargi odpo-
wiada „Wolność, Tomku w swoim domku”17. W końcu zdesperowany
Paweł wpadł na pomysł, jak uspokoić uporczywego sąsiada:

„Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie,
A tu z powały coś mu na nos kapie.
Zerwał się z łóżka i pędzi na górę.
Stuk! Puk! - Zamknięto. Spogląda przez dziurę
I widzi... Cóż tam? Cały pokój w wodzie,
A Paweł z wędką siedzi na komodzie”18.

Zdenerwowany Gaweł szybko pobiegł upomnieć sąsiada, a ten od-
powiedział mu jego własnym powiedzonkiem: „Wolność, Tomku w swo-
im domku”. Bajka kończy się czytelnym morałem: „Jak ty komu, tak on
tobie”19.

Motyw wolności jest tu ukazany w krzywym zwierciadle, ale doty-
czy bardzo ważnej kwestii - wyznaczania granic własnej wolności. Zasięg
naszej swobody nie może czynić krzywdy drugiemu człowiekowi. Nasza
wolność nie może być jednocześnie ograniczeniem swobód innych ludzi.
Na krzywdzie człowieka nie zbuduje się autentycznej wartości.

IV. Podsumowanie
Wolność, freedom, beztroska, swoboda to niektóre z synonimów,

które określają istotę pojęcia. Literatura i filozofia to dwie materie, na
gruncie których doszło do ewolucji i rozszerzenia istoty wolności. W tek-
stach literackich skierowanych do młodych odbiorców wolność przed-
stawiana jest głównie jako beztroska, zabawa, poczucie bezpieczeństwa i
akceptacji. Dziecko, które chce się czuć naprawdę wolne musi mieć
wsparcie domu rodzinnego i miejsce gdzie może spokojne wzrastać i
kształtować swój charakter. Bohaterowie literaccy poszukują wolności w

17 A. Fredro, Paweł i Gaweł, https://wolnelektury.pl/ (dostęp 14.05.2018).
18 Tamże, s.1.
19 A. Fredro, Paweł i Gaweł, https://wolnelektury.pl/ (dostęp 14.05.2018).
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różnym wymiarze, często samotnie borykając się z problemem. Wolność
jest wyrazem naszego człowieczeństwa i powołania.

Niewątpliwie literatura potwierdza tezę, że wolność jest pojęciem
wielowymiarowym i trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Dla
każdego oznacza ona co innego, ale przytaczając słowa Jana Pawła II na-
leży pamiętać, że „Wolność jest człowiekowi dana i zadana, by ukazywa-
ła prawdę o dobru”.

Streszczenie:
Wolność jest atrybutem młodości, stąd w artykule Wielowymiaro-

wość wolności w literaturze dla dzieci i młodzieży zinterpretowane zostaną
wybrane teksty literatury dla dzieci i młodzieży. Filozoficzne spory nad
istotą wolności pokazują, że jest to termin złożony. Potwierdzają to pod-
dane analizie teksty literackie, w których znajdujemy różne wymiary
wolności: wolność wyboru, wolność sumienia, działania, dziecięcą wol-
ność i wolność indywidualną.

Słowa kluczowe: wolność, wolność religijna, anarchia, wolność
sumienia,

Summary:
Multidimensionality of Freedom in Literature for Children and Youth
Freedom is an attribute of youth, hence in the article Multidimen-

sionality of Freedom in Literature for Children and Youth, selected texts
of literature for children and youth will be interpreted. Philosophical
disputes over the essence of freedom show that it is a complex term. This
is confirmed by the analyzed literary texts in which we find various
dimensions of freedom: freedom of choice, freedom of conscience, action,
child's freedom and individual freedom.

Keywords: freedom, religious freedom, anarchy, freedom of con-
science
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