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Dominika Jacyk (Wrocław)

„Krytyka wykluczającego rozumu”.
Obecność idei antysemickich w filozofii
Immanuela Kanta
Abstrakt: Pojęcia oświecenia i antysemityzmu zdają się być sprzeczne.
Sprzeczność ta wydaje się tym większa, że idee antysemickie obecne są
w dziele filozofa, który postrzegany jest jako obrońca ludzkiej autonomii
i godności. Współcześni badacze spuścizny Kanta, Bettina Stangneth i Joshua
Halberstam, idą dalej i stwierdzają, że właśnie w oświeceniu znaleźć można
prehistorię Auschwitz. Prezentowany tekst wyjaśnia powody tej diagnozy,
bez obalania specyficznego charakteru idei oświeceniowych. Wielu interpretatorów porównuje religijną awersję Immanuela Kanta wobec Żydów
z paradoksem oświeconego anty-judaizmu i zrównuje podejście Kanta
z powszechną postawą wielu myślicieli osiemnastowiecznego oświecenia.
Patrząc na Kanta można mówić o jego antysemityzmie powiązanym z jego
specyficznym rozumieniem religii. Podejście Kanta do religii skłania do
postawienia pytania o związki pomiędzy uprzedzeniem a systemem filozoficznym i poszukiwania, czy takie elementy istnieją tak w systemie Kanta,
jak również i w samym oświeceniu. Etyka Kanta zdaje się obejmować
wszystkich ludzi i niemożliwym jest na bazie zasad moralnych odmawiać
szacunku jakiemukolwiek myślącemu bytowi.

Słowa kluczowe: Immanuel Kant, neokantyzm, Jakob Friedrich Fries,
antysemityzm, etyka deontyczna.
Wstęp. Kant a religia
Zestawienie oświecenia i antysemityzmu wydaje się czymś wewnętrznie sprzecznym. Podobnie jak fakt, że orędownicy autonomii i godności
ludzkiej pozwolili sobie na zachwyt antysemickimi i antyżydowskimi
treściami. Współcześni badacze Kanta jak Bettina Stangneth, czy Joshua
Halberstam w oświeceniu dopatrują się nawet duchowej prehistorii współczesnego Auschwitz. Chciałabym wyjaśnić przyczyny tej diagnozy bez
destruowania swoistości oświeceniowych idei.
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Jeśli nieczęsto etykietuje się Kanta jako antysemitę, to trzeba w pełni zadać sobie sprawę z tego, jak bardzo złożonym zjawiskiem jest antysemityzm.
Najczęściej wymienia się kilka jego komponentów w zależności od tego jak
pojmuje się tożsamość żydowską jako religijną, rasową, narodową, etniczną,
czy polityczną. Charakter antysemityzmu buduje przede wszystkim społeczna
ksenofobia, jako odraza wobec obcego, który różni się wyglądem, stylem mówienia i myślenia. Mówimy również o antysemityzmie o podłożu religijnym
twierdząc, iż jest on w pewnej mierze częścią zachodnioeuropejskiej kultury
chrześcijańskiej, w której przez wieki Kościół katolicki w religii żydowskiej
widział jedynie swoje korzenie, nie uznając jej jednocześnie za równego sobie
partnera do dialogu. U podłoża antysemityzmu widzi się również rasizm, który
gwałtownie spotęgował hitleryzm, nadając mu pozory podstaw naukowych.
Od końca dwudziestego wieku mówi się także o silnym politycznym antysemityzmie, czyli o antysyjonizmie czy wręcz judeofobii, jako o odpowiedzi na
ponadnarodowy nurt syjonizmu. Syjonizm wziął za cel modernizację judaizmu
poprzez jego upolitycznienie, unarodowienie, przemianę Żydów w żydowski
naród z centrum tożsamości żydowskiej w postaci politycznie określonej
struktury – kraju. Było to niejako wbrew samej idei ludu żydowskiego koncentrującego się od zarania swoich dziejów nie na państwie, ale na świętej księdze
- Torze - oraz na kulturze, jaka rozwinęła się w oparciu o tę księgę.
Niewątpliwie antysemityzm czasów oświecenia był mieszaniną jedynie
dwóch pierwszych elementów. W powszechnej, potocznej świadomości
istniał, jak pisze Hannah Arendt, zdemonizowany obraz Żyda, jaki tworzył
się od wieków w chrześcijańskiej Europie. Sprowadzał się do przekonania,
że Żydzi są ludem innym, niż reszta ludzkości, jako obcy, są wrogami.
Tam, gdzie się znajdą, tworzą państwo w państwie. Wspólnie konspirując,
wspierają swój zbiorowy interes kosztem narodów czy społeczeństw, pośród których żyją, a które stają się ich ofiarą. Podstępni i wpływowi, jako
niezwykle zdolni, mieliby osiągać swoje cele mimo niewielkiej liczebności1.
1

H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993, t. 1, s. 33-49. Należy wspomnieć o tym,
że resentymenty wobec Żydów i Nieżydów były wzajemne. Wspomina się tutaj o tzw.
antygoiźmie. W języku hebrajskim goj oznacza każdego obcego to znaczy tego, kto nie
jest żydem. To nie tylko niewierny, poganin czy bałwochwalca, ale także chrześcijanina.
Przywiązano do tego wyrazu znaczenie obelżywe. Antygoizm jest społecznym stereotypem,
według którego Żydzi są narodem wybranym, uprzywilejowanym, przeznaczonym do
panowania nad światem. Jeżeli tej ostatniej roli dzisiaj jednak nie spełniają, to tylko, dlatego,
że goje wdarli się na ich stanowiska, przywłaszczyli sobie władzę i odsuwają Żydów od roli
ich przeznaczenia. Należy, więc z nimi walczyć wszelkimi rozporządzalnymi środkami.
Zob. też J. Kruszyński, Antysemityzm, Antyjudaizm, Antygoizm, Poznań 1999.
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Wielu naukowców zestawia religijno żydowską niechęć Kanta z paradoksem oświeconego antyjudaizmu i stosunek Kanta do Żydów utożsamia
z powszechnym stanowiskiem oświeceniowców 18-go stulecia. Stosunek
ten wynika z samych właściwości nurtu oświeceniowego i ich odniesienia
do judaizmu, choć nie można oczywiście mówić ani o erupcji wrogości
wobec Żydów w tym czasie, ani o tym by nienawiści do nich była ówcześnie
w jakimkolwiek sensie „politycznie poprawna”.
Jedyną z centralnych form życia religijnego Żyda jest skrupulatne
wypełnianie rytuałów, czyli pełne stosowanie Talmudu w życiu codziennym. Tymczasem oświecenie, już od czasu dzieła G. Arnolda Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie z 1699 roku, sens wiary dostrzega jedynie
w przemianie wewnętrznej jednostki, nie zaś w dogmatach i martwym
rytualizmie. Każde postępowanie o ile nie wynika z zastosowania rozumu,
nie jest postępowaniem wolnym i stoi w sprzeczności z oświeceniowym
postulatem uzyskania przez jednostkę duchowej autonomii. Religie, zatem
są odrzucane, jeśli ich dogmatyzm sprzeciwia się jednostce lub narzucają
stosowanie się do rytuałów, których sens dla człowieka nie jest w pełni
zrozumiały i akceptowany.
Stąd u Kanta można mówić o antyjudaiźmie w połączeniu z jego specyficznym rozumieniem pojęcia religii. Steffen Dietzsch pisze „W wierze
Żydowskiej swoich współczesnych Kant upatrywał jednostkowy przypadek
religijności opartej na prawie i teokracji praktyczno-politycznej, czyli wyłącznie sumę praw stanowionych”2. Na dowód tego pisze w Religii w obrębie czystego rozumu „Judaizm nie jest właściwie żadną religią, lecz jedynie
związkiem wielu ludzi, którzy, należąc do szczególnego rodu, uformowali
się nie tyle w kościół, co raczej we wspólnotę podległą jedynie politycznym prawom1. Z współczesnego punktu widzenia tego typu konstatacja
najbliższa jest przesądom religijnym, lub powierzchownej wiedzy, gdyż
Bóg, który wymagałby przestrzegania, bez konwersji moralnej, jedynie zewnętrznych nakazów i statutów, nie może być ucieleśnieniem najwyższego
dobra. Z Kantowskiego punktu widzenia judaizm byłby bardziej sprawą
ziemską niż duchową, a ewentualna myśl o nieśmiertelności wydaje się
w niej czymś zgoła zbędnym. Ponieważ jak pisze judaizm „nie zawiera
wcale wiary religijnej”3, Kant nie widzi też celu judaizmu, jakim jest idea
mesjańska, ponieważ dla filozofa jedynym racjonalnym celem, ku któremu
2
3

S. Dietzsch, Immanuel Kant, Biografia, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2005, s. 157.
Tamże s. 157.
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miałaby zmierzać religia w swoim ewolucyjnym rozwoju jest stopniowe
przechodzenie od różnych historycznych form wiary do wiary czystej4. Jak
stwierdza w swoich notatkach „Wszelka religia jest nauką wiary (z idei).
Ta może być historyczną nauką wiary u podstaw, której leży tradycja lub
Biblia, albo filozoficzną, jeżeli zawiera system, założony w rozumie i wcale
niepotrzebujący historii”5.
Kant bez wątpienia usytuował krytykę religijną wraz z wynikami
filzofii krytycznej na nowej płaszczyźnie wykazując granice ludzkiego
poznania i zdecydowanie odpierając teoretyczne roszczenia teologii do jej
bezwarunkowej ważności. Każda wiara religijna definiująca się poprzez
dogmaty, kult, swoją etykę i wiernych przedstawia zawsze teorię własnej
funkcjonalności. Dla Kanta teoria ta jak każda teoria potrzebuje badania
warunków jej możliwości. Na podstawie tej krytyki każdorazowo może
zostać usprawiedliwione tylko to pojęcie religii, które rozumie wiarę religijna w ogóle, jako idealizowanie moralnych idei ze względu na realizowanie
moralnych nakazów. Jak sam to ujmuje: „Religia (traktowana subiektywnie)
jest poznaniem wszystkich naszych obowiązków, jako Bożych przykazań”6.
W innym zaś miejscu tego samego dzieła nie pozostawia już złudzeń adeptom swojej filozofii pisząc: „«Nie to jest istotne i nie każdy człowiek musi
nawet wiedzieć, co Bóg czyni lub czynił dla jego świętości», ważne jest to,
co człowiek sam ma czynić, aby być godnym pomocy Bożej”7
Zatem jeśli Kant pisze, iż religia jest poznaniem wszelkiego naszego
obowiązku, jako bożego wymagania, to znaczy między innymi, że religijne poznanie jest niczym innym jak dalszym rozwojem innego poznania,
mianowicie poznania obowiązku, zaś sama religia jest określonym rozumieniem tego, co pojmujemy jako zobowiązanie. Wraz z religijnym poznaniem obowiązek zostaje zidentyfikowany, jako boży wymóg. Być bożym
wymogiem to cecha wszelkiego naszego obowiązku. Co jednak ciekawe
u Kanta poznanie religijne jest nieodzowne, ponieważ człowiek przez
samo poznanie ogółu zobowiązań nie czyni się automatycznie lepszym
człowiekiem. Wiadomo, bowiem, że między wiedzą, co czynić powinienem
i rzeczywistym czynem nie istnieje żaden konieczny przyczynowy związek.

4
5
6
7

Zob. Dietzsch, Immanuel Kant, s. 157.
R. Reicke, Lose Blätter aus Kants Nachlass, Königsberg 1898, 3 Heft, s. 10.
I. Kant, Religia w obrębie rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 1993, s. 188.
Tamże, s. 76.
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Rozumienie obowiązku nie tylko rozumowo, lecz jako wymóg Boga
oznacza również określony sposób pojmowania tych obowiązków, co nie
jest niczym innym jak obcowaniem człowieka ze swoim własnym rozumem
lub konkretnym pojęciem rozumu. Pytanie o idee rozumu jest pytaniem
o znacznie rozumu dla ludzkiej oczywistości.
Kwestia znaczenia rozumu w określeniu obowiązku jest problemem
znaczenia rozumności w świecie definiowanym przez ratio. Możliwość
racjonalizacji jako rozumienia tego co określone dla człowieka, stosownie odsyła do porządku samego świata. Przecież każda próba myślenia
porządkująca świat, istnieje już w pytaniu o zasadę porządkującą i polega
na ustosunkowaniu się człowieka do jego ostatecznych intelektualnych
możliwości poprzez założenie takiej zasady.
Ponieważ taka zasada nie jest możliwa do wydedukowania, lecz może
być u Kanta przez rozum postulowana, ostatecznie religijne poznanie ma
możliwość być uznanym za prawdziwe. Ta wiara nie przeobraża każdorazowo samego obowiązku, lecz zmienia do niego nastawienie. Religia
w obrębie czystego rozumu jest wiarą w idee rozumu, jako niezawodnej
wytycznej naszego postępowania w każdym względzie, a więc wiarą w to,
że człowiek jest stworzony do bycia istotną rozumną.
Kantowski projekt religii jest religią rozumu w dwukrotnym względzie;
jako wiara w uzasadnienie rozumowe i z drugiej strony, jako wiara w rozum.
Rozwój świadomości religijnej jest zatem rozwojem właściwego obchodzenia się z własnymi umiejętnościami, a więc kulturą szczerości w stosunku
do samego siebie. W kontekście takiego rozumienia religii przytaczana już
teza Kanta, iż „Judaizm nie jest właściwie żadna religią”8 oznacza nic innego
jak określenie religii mojżeszowej, jako tej, której brakuje należytej dbałości
w rzetelnym rozpoznaniu i rozwoju umiejętności rozumu.
Kanta stosunek do religii wydaje się być jednoznaczny również w aspekcie praktycznym. Jak piszą liczni biografowie Kant w ogóle nie chodził do
kościoła. Poza tym nie widział żadnego powodu, by manifestować religijną aktywność. Niektórzy obawiali się, że daje zły przykład młodzieży.
Ślubowanie wiary protestanckiej umożliwiało mu karierę uniwersytecką
w Królewcu, lecz nie skłoniło do tego, by w życiu religijnym wykazać się
religijnym zaangażowaniem. Wręcz przeciwnie: nie omijał żadnej okazji,
by ignorować ścisły związek swojego uniwersytetu z protestantyzmem.
Niestety, bowiem Kant był wręcz zmuszony jednoznacznie określić się
8

I. Kant, Religia ..., s. 157.
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religijnie i być może ostatecznie fakt tej opresji zadecydował o jego stosunku
do wiary i religii w ogóle.
J. J. I. von Döllinger pisze, że surowe przepisy obowiązujące w Prusach
za czasów Kanta, określające miejsce i rolę na uniwersytetach były związane
z tworzeniem się nowej reformacyjnej państwowości. Szkoły wyższe na
nowych terytoriach protestanckich stawały się swoistym instrumentem
dominacji w procesie utożsamiania owych krajów z nowym wyznaniem
„Książęta natychmiast przyznawali sobie prawo mianowania lub usuwania
profesorów [...] według własnego uznania i łatwość zmieniania sytuacji
religii w całym kraju przez usunięcie lub obsadzenie trzech lub czterech
profesorów9. Jak z tego wynika w Prusach chcąc uzyskać wyższe wykształcenie i wejść do intelektualnej elity kraju należało być członkiem Kościoła
Luterańsko – Augsburskiego. Nie powoływano na stanowiska nauczycieli
akademickich osób należących do kościoła ewangelicko - reformowanego,
katolików i oczywiście Żydów. W świetle przepisów prawnych uniwersytetu
Albertyńskiego (chodzi zwłaszcza o Statua Facultatis Artium et Philosophiae)
na którym wykładał Kant jedynie pedagodzy wyznania ewangelicko – augsburskiego spełniali nieodzowny pod względem umysłowym i duchowym
warunek pracy w zawodzie10, co potwierdzali stosownym publicznym
przyrzeczeniem. Zatem protestancki „fundamentalizm”, kształtujący atmosferę duchowa w Prusach za panowania Fryderyka Wilhelma I wywierał
niewątpliwy wpływ na postrzeganie problematyki żydowskiej. Król odczuwał bezwzględną luterańską niechęć do „wszelkich sekt –arian, socynianów,
menonitów, a także ateistów, papistów i Żydów”11. Warto wspomnieć
przy tym, że uniwersyteckie przepisy dotyczące religii w protestanckich
Niemczech pozostawały w mocy prawnej aż do czasu powstania Rzeszy
tj. do roku 1870.
Kant i antysemityzm
Wielokrotnie zwraca się uwagę na to, iż odrzucenie judaizmu inicjujące
proces duchowego oświecenia znajdujemy już u wielkich żydowskich intelektualistów: Barucha Spinozy i Mojżesza Mendelssohna. Zatem każdy,
9

10
11

J. J. I. von Döllinger, Die Universitäten sonst und jetzt, München 1867, s. 13, cytuję za
S. Dietzsch, Immanuel Kant... , s. 148.
Zob. S. Dietzsch s. 138.
Zob. wiecej H. Arendt – Stern, Aufklärung und Judenfrage [w:] Zeitschrift für die Geschichte
der Juden in Deutschland“, Heidelberg 1932, s. 65-66.
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kto krytykował judaizm, jako czysty kult lub sumę statutowego prawa,
mógł także zdawać sobie sprawę z tego, że jego kontestacja jest w jedności
z przedstawicielami tej religii.
Kant umożliwia wszelako przez swoje stanowisko wobec Żydów
związek między bezpodstawnymi uprzedzeniami i jego filozofią, która
przez ówczesną olbrzymią popularność Kanta jest niebezpieczniejsza aniżeli klerykalna niechęć wobec Żydów jakiegoś nieznanego reprezentanta
któregoś z chrześcijańskich wyzwań.
Kant w notatkach do Antropologii w ujęciu pragmatycznym z 1798 roku
pisze o „Żydach jako o nacji oszustów. Zaznacza również, że honor i moralność nie należą do tych cech, o które zabiega Żyd. Uznaje nawet, próby
umoralnienia tego narodu za daremną ze względu na oszustwo i brak
honoru. Przyjęcie przez judaizm religii Jezusa byłoby jedyną drogą by
zmienić ten naród w naród kierujący się w sowim postępowaniu molarnością” 12. Niewątpliwie bulwersują naszą wrażliwość uwagi tego rodzaju
u królewieckiego geniusza. Szczególnie, jeśli uświadomimy sobie, że zarówno rasa, jak i etniczność są kategoriami społecznie skonstruowanymi.
Oznacza to, że nie stanowią odrębnych, obiektywnie istniejących bytów
ontologicznych, ale są raczej wytworami świadomości ludzkiej, dążącej
do uporządkowania wielowymiarowego, złożonego i zróżnicowanego
uniwersum rzeczywistości społecznej13. Trzeba tym bardziej podkreślić, że
quasi rasistowskie uwagi wobec Żydów, nie są w kantowskiej publicystyce
i dyskusjach, a niekiedy nawet rozprawach naukowych czymś wyjątkowym.
Kant często generalizuje, żartuje i co najmniej upraszcza własne analizy,
opisując rożne charaktery narodowe oraz próbując uwypuklić jakieś szczególne cechy danej nacji. W Rozważaniach o uczuciu piękna i wzniosłości pisze,
że 14 Niemcy są wyniośli, i brak im miłej prostoty, jaką inne narody potrafią
nadać swojej mowie. Natomiast Włosi „spotykają się w salonach a mieszkają
w szczurzych norach. Z kolei mieszkańcy Ameryki są za słabi do ciężkiej
pracy, mało zapobiegliwi i niepodatni na kulturę, ponadto stoją jeszcze
niżej niż Murzyn zajmujący wszak najniższy stopień w tym, co nazwali-
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Zob. I. Kant, Philosophische Briefe und Vorlesungsnachschrifte, InteLex, 1997-2000, wersja
elektroniczna, s. 302.
Zob. J. Rokicki, Kolor, pochodzenie, kultura, Kraków 2002, s. 78.
I. Kant, Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości, przeł. D. Pakalski, M. Żelazny, [w:] Pisma
przedkrytyczne, red. M. Żelazny, Toruń 1999, s. 47.
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śmy różnicami rasowymi15. Można by było twierdzić, że z umiarkowaną
atencją wyraża się co najwyżej o krajach bliskowschodnich twierdząc, że
„Persów określić można Francuzami Azji” i „wymienić trzeba Arabów jako
najszlachetniejszych ludzi orientu”16. Tymczasem w notatkach do Antropologii pisze, „Wszystkie orientalne narody są w ogóle niezdolne do oceny
pojęć. Istnieje ogromna różnica oceniać przedmiot według postaci form
i oglądów oraz według pojęć. Wszystkie orientalne narody nie są w stanie
choćby jednej cechy moralności lub prawa rozważyć przy pomocy pojęć.
Wszystkie ich obyczaje opierają się wyłącznie na formie (Erscheinung)”17.
„Skoro nie są zdolni do formułowania żadnych pojęć to nie mogą
być również zdolni do prawdziwego honoru, o którym nie mają żadnego
pojęcia. W swoich dziełach nie są zdolni do formułowania pojęcia boskości. Ich twórczość to tylko jarmark przyrody, ich styl jest rozwlekły, pełen
obrazów i płytki”18. Najprawdopodobniej w mieście portowym, jakim był
osiemnastowieczny Królewiec okazję do tworzenia takich, niewątpliwie
nieprzyjaznych określeń dawały Kantowi zasłyszane opowieści o osobliwościach życia w odległych krajach, ubarwione relacje z egzotycznych
podróży po świecie, a także ograniczone obserwacje obcych przejezdnych.
Antyjudaistyczne i antyżydowskie motywy w myśleniu Kanta zdaniem
Bettiny Stangneth mają również przyczynę w powszechnym osiemnastowiecznym błędnym wyobrażeniu, że Żydzi pochodzą z narodów orientalnych19. Herder jako pierwszy użył wobec nich określenia, „dziwny lud
azjatycki, który zapędził się w nasze okolice”20. Wiadomym natomiast jest,
że stosunek Kanta do wyznawców judaizmu był mniej więcej zgodny z duchem epoki21. Jak pisze Hannah Arendt w Korzeniach totalitaryzmu Oświe15
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I. Kant, Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in Philosophie, [w:] Kant’s Gesammelte
Schriften, Akademie des Wissenschaft, Berlin 1902, t. 8 s. 163-164.
I. Kant, Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości...., s. 50.
I. Kant, Philosophische Briefe und Vorlesungsnachschrifte, s. 200.
Tamże.
B. Stangneth, Antisemitische und antijudaistische Motive Bei Immanuel Kant, [w:] H. Gronke,
T. Meyer, B. Neißer, Antisemitismus bei Kant und anderen Denken de Aufklärung, Würzburg
2001, s. 13-83. Ten przesąd był długo rozpowszechniony wśród naukowców a jego
sfalsyfikowanie nastąpiło dopiero w XIX w związku z badaniami lingwistycznymi
językoznawstwa ogólnego.
Zob. H. Arendt, Korzenie...s. 100.
Jak pisze Steffen Dietzsch „ Jednym z głównych zadań oświecenia było osłanianie
żydowskiego procesu emancypacyjnego. Chodziło o przejście z getta do społeczeństwa
obywatelskiego, ale jak zgodnie domagali sie niezgodni w kwestiach filozoficznych
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ceniowe żądanie, by ludzie wykształceni kategorycznie odrzucili wszelkie
przesądy „nabrało bardzo szybko jednostronnego charakteru, gdyż w końcu
wykształcenia domagano się tylko od Żydów. Jednak jest to tylko jedna
strona medalu. Liczono, że wykształceni Żydzi nie będą się zachowywać
jak zwyczajni Żydzi, ale z drugiej strony akceptowano ich tylko dlatego, że
byli Żydami, ze względu na ich cudzoziemski, egzotyczny urok. W XVIII
wieku źródłem tej postawy był nowy humanizm, domagający się «nowych
okazów rodzaju ludzkiego» a stosunki z nimi były przykładem zbliżenia
się ze wszystkimi odmianami ludzi. Dla oświeconego Berlina z czasów
Mendelssohna Żydzi byli dowodem, że wszyscy ludzie mają ludzkie cechy,
dla ludzi tego pokroju przyjaźń z Mendelssohnem czy Markusem Herzem
była nieustannie ponawianą demonstracją godności człowieka”22. Arendt
podkreśla przy tym b. mocno, iż było się ówcześnie przyjacielem Żydów,
albo dlatego, że rodziło to ekscytację własną odwagą i „przewrotnością”, albo
dlatego, że był to protest przeciwko czynieniu pariasów ze współobywateli23.
Być może to skłoniło Kanta do zawiązania bliskiej przyjacielskiej relacji
z jednym ze swoich najlepszych uczniów Marcusem Herzem. Właśnie
jego wyróżnił powołując na ważne stanowisko respondenta w kolokwium,
które miało mu nadać tytuł profesora. Było to dla Herza niewątpliwym
zaszczytem, zważywszy na szczególne miejsce, jakie zajmowali Żydzi ze
względu na swoje wyznanie na Uniwersytecie Królewieckim24. Członkom
narodu żydowskiego wolno było, co prawda od 1731 podjąć studia, jednakże dostęp do wyższego wykształcenia świeckiego, jakie często prawnie
gwarantowano młodzieży żydowskiej nie obywał się bez ceny jaką miała
być rezygnacja z żydowskiej tożsamości, czyli wiary25. Większość stu-
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oświeceniowcy Moses Mendelssohn i Immanuel Kant «bez marzeń o powszechnym
nawróceniu Żydów»” [w:] S. Dietzsch, Immanuel Kant... s. 137.
H. Arendt, Korzenie..., s. 96.
Tamże, s 100.
Wydział filozoficzny nie był w każdym razie nadzwyczajnie zachwycony tym, że jeden
z jego kolegów wybrał właśnie indywiduum tego pochodzenia do pomocy, respondentowi
przysługiwało bowiem ważne zadanie: wspierać dyskutanta argumentami przed ewentualną
opozycją. Kant musiał być w każdym razie dość uporczywy, ponieważ ostatecznie utrzymał
Markusa Herza jako pomocnika nawet wobec przeforsowania przez kolegium profesorskie
przykrego casusu, że Herz nie będzie brał przysługującego mu udziału w późniejszym
zaszczytnym bankiecie dla profesorów.
Jeszcze w XIX wieku w Prusach, było niemożliwym, aby Żyd jako członek społeczności
akademickiej mógł zrobić urzędową karierę bez wyparcia się swojej wiary. Zob. też H.
–J. Krüger, Die Judenschaft von Königsberg in Preußen 1700-1812, Marburg (Lahn) 1966, s.
91-119.
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dentów pochodzenia żydowskiego zapisywała się na medycynę. Jak pisze
Steffen Dietzsch „Medycyna była tą szczególną dyscypliną akademicką,
która pozwalała pokonać przepaści między tradycyjną edukacją żydowską
a nowoczesnym życiem i nauką. Tylko przyswajanie wiedzy praktycznej
i praca w dziedzinie naukowej, szczególnie w medycynie, dawały nadzieję
(a z resztą tylko to było dozwolone) na przezwyciężenie poczucia obcości,
jakie Żydzi żywili wobec ówczesnego świata zewnętrznego”26. Stosunkowo
duża liczba Żydów za czasów profesury Kanta przenosiła się na filozofię.
Stanowili oni jak dokumentuje Monika Richarz najbardziej oddaną grupę
jego studentów27. Między Kantem a społecznością żydowską Królewca panowały niekiedy ciepłe relacje, co dokumentują zaszczyty, jakie go spotykały
z ich strony. (Warto przypomnieć przynajmniej przytaczany przez Jacoba
Guttmanna fakt przyznania filozofowi złotego medalu ze strony słuchaczy
uniwersyteckich wówczas większości żydów w dowód wielkiego uznania28).
Nie przeszkadzało to jednak Kantowi w wypowiadaniu złośliwych uwag
wobec Żydów, które bynajmniej nie były epizodyczne czy przypadkowe.
Kiedy w latach osiemdziesiątych osiemnastego wieku pokłócił się z przyjacielem twierdził zawzięcie, „oni nie mieli jeszcze prawdziwego geniusza,
naprawdę wielkiego człowieka. Wszystkie ich talenty i wiedza służyły im
tylko do matactw, wybiegów i sztuczek, wszyscy oni mają tylko rozum żydowski”29. Mniej więcej dziesięć lat później przy okazji wykonywania szkicu
do portretu filozofa przez Żyda Johanna Michaela Sigfrieda Löwa krytykuje
swój portret za nieudanie przedstawiona linię nosa i mówi „z tego nic nie
wyjdzie, jak długo Żydzi są Żydami, jak długo będą się obrzezywać, nigdy
nie będą w społeczeństwie obywatelskim bardziej użyteczni niż szkodliwi.
Teraz są wampirami społeczeństwa30. Mniej więcej w tym samym czasie
zanotowano, iż Kant nie zgodził się, aby ostateczne poprawki do Krytyki
praktycznego rozumu wprowadził Salomon Maimon. Przy okazji pisząc o tym
w liście do Christiana Ernsta Reinholda dodaje uwagę, że „Żydzi często
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S. Dietzsch, Immanuel Kant... ., s. 150.
M. Richarz, Juden, Wissenschaft und Universitäten : zur Sozialgeschichte der jüdischen Intelligenz
und der akademischen Judenfeindschaft 1780-1848, Tel-Aviv, 1983, [w:] Jahrbuch des Instituts
für Deutsche Geschichte: Zeszyt 4, s. 58.
J. Guttmann, Kant und die Juden, Leipzig 1908, s. 46.
J. Voigt, Das Leben des Prof. Christian Jakob Kraus, Königsberg 1819, s. 132-133.
J. F. Abegg, Reisetagebuch von 1798, Frankfurt/Main 1987, s. 190.
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chwytają się sposobu, by cudzym kosztem dodać obie znaczenia . Pomimo takich incydentalnych uwag Steffen Dietzsch pisze, iż w codziennych
kontaktach Kantowski „oświecony antyjudaizm” nie manifestował się jako
ostentacyjna wrogość lub nietolerancja, z kolei Żydowscy współmieszkańcy
Królewca byli na ogół usposobieni do niego przyjaźnie. Ostatecznie krytyczna filozofia Kanta była tak szeroko upowszechniona w intelektualnych
kręgach Żydów niemieckich, że jak powiedział Schleieremacher - wśród
trzech wykształconych ojców rodzin zawsze znajdzie się jeden kantysta”32
31

Kant a holokaust
Ostatecznie stosunek Kanta do judaizmu rodzi mianowicie o pytanie
o związek między uprzedzeniem a projektem filozoficznym, czy rzeczywiście antyjudaistyczne elementy w filzofii Kanta są wyraźnie zauważalne,
czy mamy tu jedynie do czynienia z prywatnymi opinanymi, które nie
mają korzeni w projekcie filozoficznym, czy może istnieją komponenty
w ramach filozoficznej a zwłaszcza oświeceniowej pozycji Kanta, które
uzasadniałyby ku temu podstawy. Innymi słowy, czy ktoś, kto ryzykuje
zajmując się Kantowską filozofią, ryzykuje, że sam stanie się podatny na te
lub podobne postawy33. To pytanie jest istotne ze względu na fakt zagłady
Żydów przez niemieckich faszystów. Wymaga dalszego pytania o przyczyny
niemal całkowitej niewydolności moralnych zasad i to pytanie musi również
dotknąć filzofii Kanta nie oznacza tym samym, żeby zarzucać Kantowi,
że powinien uprzednio uzmysłowić sobie holocaust. Niemcy w istocie
pytają o związek między Kantowskim projektem a moralną degradacją
w XX wieku. Chodzi o pytanie, czy istnieje coś w filozofii Kantowskiej,
co umożliwiło pełne załamanie się wartości. Joshua Halberstam w rozprawie From Kant to Auschwitz34 dostrzega taki związek i swoją tezę uzasadnia
ciekawym argumentami.
Choć sama etyka Kanta nie konstytuuje związku z holokaustem, można
go zarysować. Tym aspektem Kantowskiej etyki, w którym Halberstam
31
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List Kanta do Reinholda z 28 marca 1794 roku [w:] Kant’s Gesammelte Schriften, Akademie
des Wissenschaft, Berlin 1907, t. 11, s. 496.
Zob. S. Dietzsch, Immanuel Kant... s. 156.
W 1974 Saul i Ascher próbowali postawić takie pytanie w ramach pytania o związki religijne
w ramach rozumu a Fichtego nienawiścią do Żydów.
J. Halberstam, From Kat to Auschwitz, [w:] “Social Theory and Praktice”, 1988, nr 1, zeszyt
14, s. 41-54.
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widział konieczny, jeśli niewystarczający warunek dla holokaustu jest
określony styl myślenia. Kantowska etyka wykorzystując prawa rozumu
uzasadnia abstrakcyjny wzorzec abstrakcyjnej formy orientacji (imperatyw),
którego to pojęcie stawia ponad bezpośrednim czuciem. Kto chciałby wiedzieć, czy to, co zamierza zrobić, czy już zrobił, jest dozwolone moralnie
musi swoje własne zamiary sprawdzić jedynie pod kątem kryteriów rozumowych. Czynność uznawana za moralnie dobrą jest zarazem czynnością
umotywowaną rozumowo. Moralny sąd jest też procesem dystansowania
się od wrażeń i bodźców a więc od tego, co mnie mogłoby spontanicznie
skłaniać do instynktownego, pochopnego działania. Kant domagał się zachowania beznamiętnych rozstrzygnięć między impulsem by coś uczynić
a samym czynem, lub inaczej postulował określenie czynności wypływających z rozumu.
Historycy zajmujący się zbrodniami faszystowskimi dowodzą, że istnieją nie tylko przestępcy z impulsu a więc sadyści, lecz, że jest też cały sztab
pomocników, który bez jakiegoś wyraźnego osobistego interesu w tym,
co czynią nie wykonywałoby swoich obowiązków, nawet wtedy, gdy dana
czynność byłaby dla nich nieprzyjemna. Ci ludzie jak Adolf Eichmann, i tu przyłączam się do zdania Halberstama i H, Arendt - postępują nie ze
względu na własne zamiary, lecz ze względu na idee, również wtedy, gdy nie
identyfikują się z metodami. Kierując się ideą czynią z niej wyższy motyw
do działania niż poddanie się własnej chęci sprzeciwu. Obowiązek podjęcia zadania, które zostało jakieś osobie przydzielone otrzymuje wówczas
najwyższy priorytet i określa zachowanie. To, co motywuje tych ludzi nie
jest więc jakimś określonym obowiązkiem jest ogólną ideą zobowiązania.
Sprawca wbrew własnym skłonnościom nie traci poważania we własnych
oczach gdyż wewnętrzną wolę sprzeciwu w stosunku do własnej czynności
stawia na równi z koniecznością przeciwstawienia się swoim inklinacjom,
która odpowiada idei zobowiązania.
W konsekwencji zbrodniarz odczuwa respekt wobec samego siebie, ponieważ zmusza się do tłumienia bezpośrednich impulsów dotyczących jego
własnego postępowania. Zaś ten respekt musiał rosnąć proporcjonalnie do
okropności własnych czynów. Każda zbrodnia stawała się przezwyciężaniem
samego siebie w obliczu ogromnych zadań, wraz z wszelkimi osobistymi
niepokojami wraz z osobistym strachem i zahamowaniami. Tylko rozwój
tego poważania w stosunku do własnego poczucia obowiązku jak argumentują Halberstam i Arendt mógł systematycznie pozbawiać naturalnego
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zahamowania wobec dokonywanych grabieży, mordów i brutalności. Ten
sposób myślenia wręcz stylizował zbrodnie na dowód moralnej postawy
a więc unieważniał wątpliwości, które mogły powstać w porównaniu z innym miarami moralnymi.
To, że ten rozwój poważania samego siebie mógł rosnąć wraz z poniżaniem ofiar uzasadnia Halberstam dobitnie używając metaforyki H.
Himmlera. Wszystkie strategie, które stosowali faszyści, by zorganizować
masowy mord zorientowane były na podobne cel: wielopłaszczyznowe
zdystansowanie, czyli złamanie siły uczuć motywujących do działania.
Odczłowieczenie ofiar, manipulacja stylem myślenia, narkotyki, maszyneria
do mordowania, rozkazy, wszystko zostało zmobilizowane, by przeszkodzić
sprawcom w odczuwania jakiegokolwiek współczucia. W tym nastawieniem
do uczuć sprawca mógł odwoływać się do dzieł Kanta, przynajmniej jak
sugeruje Halberstam do tego Kanta, który był każdemu niemieckiemu
dziecku wpajany, jako pruski ideał obowiązku. Wielu nazistów cytowało jak
wiadomo swoje rozumienie imperatywu kategorycznego, także by realnie
usprawiedliwić swoje czyny.
Kant, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, usunął uczucia, jako możliwą podstawę etyki. Warto zadać siebie pytanie, czy jeśli ten krok został
raz zrobiony to została uwolniona droga do postawy, która nie zna ani
moralnych ani psychologicznych zahamowań i kieruje ludzi do popełniania
przestępstw w imię idei? To niebezpieczeństwo, jak pisze Halberstam, leży
w każdej teorii deontologizacji, gdy pojęcie obowiązku oderwane zostaje
od wszelkiej emocji tego, co jedynie realne a więc deontologiczne i stawia
bezwzględny ideał ponad wszelkimi wartościami i dokładnie to tworzy
teologiczną implikację wszelkiej ontologicznej etyki.
Halberstam przyznaje, że należy bronić Kanta wobec nadużycia jego
tez przez nazistowskich ideologów. Bowiem etyka Kanta w zamyśle twórcy
dotyczy wszystkich ludzi, na podstawie zasad moralności nie jest możliwe
jakąkolwiek istotę rozumną wykluczyć z prawa do szacunku. Poza tym
teleologiczna zdolność rozumu, a więc zdolność stawiania sobie celów
i określania woli zgodnie z celami jest podstawą do tego, by mówić w ogóle
o działaniu pominąwszy, że mogłaby być koniecznym warunek ludzkiej
refleksyjności. Człowiek nie dystansuje się w stosunku do swojego odczucia, gdy próbuje działać wbrew jakiemuś impulsowi do działania. Myślenie
jako takie jest samo w sobie umiejętnością dystansowania się. Czy zatem
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nie oskarżamy Kanta o zbyt wiele zbliżając jego praktyczną krytykę rozumu
w kierunku Auschwitz?
Człowiek może zdystansować się do wszystkiego, gdyż potrafi racjonalizować wszystko, kompleksowe uczucia oceny, własne przekonania,
a nawet samego siebie. Poznanie nie jest niczym innym jak praktycznym
rewersem rozumu, które Kant uzasadnił w Krytyce czystego rozumu, mianowicie nie istnieje dla skończonego podmiotu bezpośrednie poznanie świata
i jego przedmiotów. Zorientowane działanie jest zawsze działaniem zgodnie
z zasadami, gdyż każde ludzkie działanie to działanie zgodne z jakąś ideą
aprioryczną. Każda ludzka praktyka to proces, którego właściwej podstawy
należy szukać w ludzkim rozumie. Tylko dlatego, możemy w ogóle mówić
o naszym działaniu tylko dlatego powstają problemy, na które etyka chce
znaleźć rozwiązanie, gdyż działanie, podobnie jak określenie woli nie
odbywa si nigdy wyłącznie na podstawie uczuć. Ludzkie działanie samo
w sobie jest działaniem wbrew przeszkodom. Gdyby człowiekowi dana
byłaby poprzez zmysłowy popęd właściwa orientacja w działaniu, nie
potrzebowalibyśmy moralności.
Zakończenie
Historia swoistego „antysemityzmu” Kanta pokazuje, że granice to nie
tylko miejsca, w których zaczynają się wojny, ale to także schematy, które
podtrzymują nie tylko różnorodność wielorakich tożsamości, ułatwiają
prowadzenie analiz dotyczących „swoich” i „obcych”, ale także wywierają
wpływ na styl działania i myślenia o sobie na wzajem, tworząc niewidzialne
podziały między narodami i jednostkami. Rozważając projekt filozofii transcendentalnej Kanta widzimy, że nie ma w niej systemowego antysemityzmu.
Co więcej filozofia polityczna wyrastająca z etyki kantowskiej kształtuje
obraz społeczeństwa, jako składającego się z wolnych autonomicznych
jednostek, umiejących racjonalnie kierować swoimi działaniami i kierować
się względami pozaosobowymi takimi jak tożsamość etniczna, pochodzenie,
status społeczny, cechy osobowości i umysłu, czy preferencje indywidualne. Kantowska racjonalność w projekcie jest racjonalnością uniwersalną.
Tylko w projekcie. Bowiem rozum praktyczny, który nakazuje liczyć się
z drugim człowiekiem, jako indywiduum wyabstrahowanym z wielorakich
realności – społecznych, indywidualnych, psychicznych, i innych, które
współtworzą jego tożsamość - okazuje się być niezdolny do przekroczenia
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swoich własnych granic, co ogałaca ludzki świat z rzeczywistych wartości35.
Z wartościami, z którymi jednostka niezaprzeczalnie przecież się utożsamia.
U Kanta widzimy, że istnieje napięcie pomiędzy przestrzenią prywatnych
dyskusji i publicznymi opiniami. Pozostaje dyskusyjnym, czy w życiu
osoby tak znanej jak Kant – nazywanej księciem z Królewca – obdarzonej
ze względu na naukowe osiągnięcia dużym autorytetem i wielkim społecznym mandatem zaufania, można utrzymać rozdzielenie sfery poglądów
publicznych i prywatnych - niewypowiadanych przecież w głucho brzmiącą
pustkę. Przecież właśnie na przestrzeń publiczną, składa się wielość relacji
międzyludzkich i wzajemnych współzależności. Jest ona tą sferą, w której
realizujemy się jako istoty moralne i z której czerpiemy moralne racje dla
naszych działań.
W tym kontekście jasnym staje się, że nieustannej rewizji wymagają
dzisiaj szczególnie granice mentalne kształtujące specyficzną symboliczna przestrzeń, w stosunku do szeroko pojętej inności religijnej, rasowej,
narodowej, etnicznej, czy politycznej. Bowiem właśnie wgląd w nasze
negatywne uogólnienia wypowiadane niejednokrotnie publicznie i przez to
obecne w życiu codziennym, mówi nam wiele o granicach w nas samych.
Zaś przykład Kanta pokazuje, że dyskusje na ten temat są ciągle aktualne.

35

Warto przypomnieć jedynie, iż krytykę doświadczenia moralności podjęli m.in.
fenomenolodzy (E. Husserl, M. Scheler, D. von Hildebrand, E. Levinas. Wraz z nią
odrzucili formalizm i deontologizm etyczny Kanta. To nie formalne, puste treściowo
nakazy są podstawowym faktem etycznym, lecz dane w przeżyciu wartości wraz z ich
hierarchicznym uporządkowaniem.
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The Critique of the Exclusive Reason
– the Presence of Anti-Semitism Ideas
in the Immanuel Kant’s Philosophy
Summary
The terms the Enlightenment and anti-Semitism seem to be contradictory.
A contradiction seems to be also present in the fact that the advocates of
human autonomy and dignity could have been seduced by anti-Semitic and
anti-Jewish ideas. Contemporary Kant researchers such as Bettina Stangneth
or Joshua Halberstam go even as far as to claim that in the Enlightenment
one can find a spiritual prehistory of Auschwitz. My paper explains the
reasons for such a diagnosis without destroying the specific character of
the Enlightenment ideas. Many scholars compare Kant’s religious-Jewish
aversion to the paradox of enlightened anti-Judaism and equates Kant’s
attitude towards Jews with the common position of the 18th century Enlightenment thinkers. This attitude stems from the very characteristics of
the Enlightenment and its approach to Jews. Concerning Kant, one can
talk about his anti-Judaism linked with his unique understanding of the
notion of religion. Kant’s attitude towards religion raises a question about
the connection between the prejudice and the philosophical system and
whether there exist any elements in Kant’s philosophical and, particularly,
Enlightenment position which would prove such a connection, especially
since Kant’s ethics embraces all people and it is not possible on the basis of
moral principles to deprive any intelligent being of the right to be respected.

Key words: Immanuel Kant, neokantian philosophy, Jakob Friedrich Fries,
Antisemitism, Deontic Ethic
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Czym jest zło i jak je zwalczać?
Abstrakt: Fenomen zła towarzyszy każdemu człowiekowi z osobna oraz całym
społeczeństwom, i to od początku istnienia gatunku ludzkiego. Jego wszechobecność w świecie jest bezsporna. Zło występuje w dwóch postaciach:
fizycznej i moralno-mentalnej; zakres obu tych postaci jest bardzo szeroki.
Natężenie zła w XX wieku przybrało rozmiary monstrualne. Przejawami
tego zła były: wojny, obozy koncentracyjne, łagry, komory gazowe, ludobójstwo i różne formy eksterminacji określonych grup ludzi. Groźnymi
zjawiskami, które zaniepokoiły współczesnego człowieka to wynaturzenia
seksualne jak: homoseksualizm, pedofilia, lesbijstwo, związki partnerskie.
Szczególnie niepokojącym zjawiskiem w systemie wychowawczym jest
prawo do adopcji i wychowywania dzieci przez osoby pozostające w związku homoseksualnym. Inne dotkliwe postacie zła to: kłamstwo, ateistyczne
i zbrodnicze ideologie zła (faszyzm, bolszewizm, komunizm), bluźnierstwo,
samobójstwa, narkomania, nałogi, terroryzm, pornografia, agresja, nieuczestniczenie w wyborach parlamentarnych i tym podobne rzeczy.
Źródłem niezliczonej ilości rodzajów zła jest materialistyczna koncepcja
człowieka. Ta z gruntu fałszywa wizja człowieka ma swoje źródło w ateizmie, który oznacza nie tylko negację Boga, ale również odrzucenie istotnej
różnicy między człowiekiem a światem zwierząt, co redukuje człowieka
do życia biologicznego i seksualnego. Doktryna ta swoimi korzeniami tkwi
w oświeceniowym (racjonalistycznym) modelu wiedzy naukowej oraz
w nauce Marksa, Engelsa, Feuerbacha. Wyeliminowanie z człowieka wiary
w Boga przerodziło się w niewyobrażalny ogrom zbrodni.
Rozmaitość postaci zła ujawniła zarazem samą jego naturę. Zło nie jest jakąś
samodzielną postacią bytu, jakością autonomiczną, lecz istnieje w bycie jako
jakiś brak w jego strukturze (defectus). Jest to brak tego, co przysługuje bytowi z natury. Braki w bycie mogą występować zarówno wśród elementów
integralnych, jak i w sferze moralno-intelektualnej.
Natura zła determinuje metodę jego zwalczania. Jeśli zło nie posiada własnego istnienia, lecz jest brakiem czegoś w czymś, to zwalczać je należy
przez leczenie podmiotu, który jest nosicielem tego zła. Walka ta polega
na dostarczaniu podmiotowi obarczonemu brakami dóbr, których on nie
posiada: materialnych i duchowych. Najdoskonalej określił tę metodę św.
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Paweł w liście do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło zwyciężaj
dobrem”.

Słowa kluczowe: dobro, postacie zła, korzenie zła, natura zła, metoda
walki, ateizm, błąd antropologiczny, Arystoteles, Tomasz z Akwinu.
Problem zła nurtuje całą ludzkość i każdego człowieka z osobna od
zarania istnienia rodzaju ludzkiego. Jest on rozpatrywany na różnych płaszczyznach: naukowej, przednaukowej, filozoficznej, teologicznej, literackiej, poetyckiej, socjologicznej i wielu, wielu innych, i to przez wszystkie
pokolenia żyjące przed nami. Opierając się na współczesnej wiedzy, której
dostarcza nam antropologia filozoficzna i inne dyscypliny naukowe, trudno przypuszczać, żeby zło w jakimkolwiek czasie w przyszłości ominęło
człowieka i przeszło w sferę niebytu.
Analizy fenomenu zła dokonamy według następującego porządku:
przejawy (postacie) zła, korzenie zła, natura zła, metody walki ze złem,
Bóg a problem zła.
Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje zła: fizyczne i moralne (intelektualne, społeczne, psychiczne, estetyczne). Jego obecność w świecie jest
bezsporna a zakres bardzo szeroki. Zło dotyka, niekiedy bardzo boleśnie,
ludzi w każdym wieku i każdym pokoleniu. A jakie postacie zła najczęściej niepokoją współczesnego człowieka? Odpowiedź na tak postawione
pytanie jest trudna do precyzyjnego określenia. Zło bowiem może dotyka
pojedynczych ludzi, ale również poszczególne środowiska, a nawet całe
społeczeństwa. Różne postacie zła mogą wyrządzać mniejsze lub większe
szkody. Zło może być łatwe do zdiagnozowania, ale może być również
trudne do wykrycia, zwłaszcza gdy chodzi o wykrycie jego korzeni, pierwotnych przyczyn. Szczególnie groźna jest postać zła, która ma charakter
działania zinstytucjonalizowanego. Wówczas stosując pod wzniosłymi
hasłami kamuflaż, polegający na zastosowaniu zręcznych chwytów psychologicznych i socjotechnicznych, różne gremia (partie, stowarzyszenia,
parlamenty) mogą dokonywać takiego spustoszenia w ludzkiej psychice, że
człowiek stanie się bezwolnym narzędziem w rękach ludzi o dewiacyjnej
osobowości. Wprawdzie osiągnięcia w różnych dyscyplinach naukowych
w ostatnich dziesiątkach lat przyczyniły się do ograniczenia zasięgu i natężenia niektórych postaci zła (np. opanowanie niektórych chorób), to
jednak z drogiej strony wzmogły zło. Na skutek rozwoju techniki wzrosła ilość nieszczęśliwych wypadków drogowych, kolejowych, lotniczych
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i innych. Odrębny rodzaj zła, o skutkach wręcz nieobliczalnych, stanowi
nieograniczony dostęp do broni palnej (masakra w Newtown). Najnowsze
osiągnięcia w dziedzinie badań nad energią jądrową mogą nas cieszyć, gdy
będą wykorzystywane w celach pokojowych, ale mogą stać się szczególnie
niebezpieczne, gdyby wykorzystano je do prowadzenia wojny nuklearnej.
Tego rodzaju wojna mogłaby doprowadzić do całkowitej zagłady rodzaju
ludzkiego. Ta postać zła, tj. wojna z wykorzystaniem najnowszych technik
naukowych, najbardziej niepokoi współczesnego człowieka. Ogromu zła,
monstrualnego cierpienia przestającego ludzkie wyobrażenia, doświadczył
człowiek właśnie w czasie wojny, ostatniej wojny. Na wszystkich frontach
wojennych ginęły miliony żołnierzy i cywilów, ludzie umierali podczas
wywózki na Wschód, umierali w obozach koncentracyjnych i łagrach, tam
na każdym kroku czyhała śmierć, ze wszystkich stron otaczała więźniów
dzika wrogość, poniżenie i upokorzenie. Okrutna śmierć czekała więźniów
w komorach gazowych. Tam było prawdziwe piekło.1 Nieodłącznym
i wszechobecnym elementem wyżej opisanych postaci była nienawiść,
pogarda, chęć odwetu. To ona, nienawiść, była u źródeł tego monstrualnego zła. To „ludzie ludziom zgotowali ten los” – jak słusznie zauważyła
Z. Nałkowska.
Inną dziedzinę szerzenia się zła stanowi nieuporządkowane życie
seksualne. Choć nadużycia w tej sferze ludzkiej biologii były znane już
w starożytności (mówi o nich m.in. św. Paweł w liście do Rzymian), to
dopiero drugiej połowie XX wieku zjawisko to nabrało takich patologicznych cech, które wyraźnie zaniepokoiły współczesnego człowieka.
Chodzi o wynaturzenia seksualne, takie jak: homoseksualizm, pedofilia,
pederastia, związki partnerskie, lesbijstwo. Zboczenia te mają wspólny
mianownik, który w teologii nosi nazwę grzech sodomski. Wynaturzenia
te są przyczyną niezliczonej ilości nieszczęść człowieka. Działając niszcząco
na system nerwowy, deformują psychikę ze wszystkimi konsekwencjami
dla zdrowia fizycznego, moralnego i umysłowego. Przejawami zaburzeń
w rozwoju osobowości spowodowanych powyższymi wynaturzeniami
jest niespotykana w minionych epokach akceptacja, a nawet pochwała dla
tzw. odmienności seksualnej, głoszonej z trybun parlamentarnych wielu
państw Europy i Ameryki. Szczególnym rodzajem patologii jest zgoda
państw na adopcję i wychowywanie dzieci przez osoby tworzące związki
1

Por. bp B. Bejze, W poszukiwaniu współczesnego ujęcia problemu zła, w: W nurcie zagadnień
posoborowych, t. 3, Warszawa 1989, s. 13-19.
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homoseksualne. Taka postawa ludzi odpowiedzialnych z urzędu za naród
i państwo jest ciosem zadanym samej istocie człowieczeństwa, czyli ludzkiemu rozumowi, gdyż redukuje człowieka do istot nierozumnych, tj. do
świata zwierząt.
Dotkliwie odczuwalnym przejawem zła jest kłamstwo. Pojawia się ono
w życiu rodzinnym, towarzyskim, zawodowym. Szczególny niepokój może
powodować kłamstwo w stosunkach międzyludzkich, zwłaszcza w relacjach
międzynarodowych. Zło kłamstwa, będącego opozycją prawdy, polega na
tym, że prowadzi do zakłócenia podstawowych relacji międzyludzkich,
które stanowią fundament komunikacji między ludźmi. Burząc podstawy
porządku społecznego, kłamstwo może w konsekwencji przynieść opłakane skutki w postaci niebezpiecznego konfliktu2. Deprecjacja prawdy,
zniekształcając rzeczywistość zarówno w sposób otwarty, jak i starannie
zakamuflowany, powoduje często nieodwracalne skutki w postaci deformacji ludzkiej natury.
Lista rozmaitych postaci zła jest bardzo długa; do wyżej przedstawionych możemy dodać następujące, pomijając ich omówienie. Są
nimi: ateistyczne ideologie, jak faszyzm, nazizm, bolszewizm, które
zostały nazwane przez Jana Pawła II ideologiami zła. Inne obszary zła
to: bluźnierstwo (przeciwko Bogu, prawdzie, rozumowi), kataklizmy,
samobójstwo, narkomania, nałogi (palenie papierosów, picie alkoholu),
zdrady narodowe, terroryzm, mobbing, pornografia, patologie w sporcie
(doping), wynaturzenie w modzie i sztuce (paradoks brzydoty), odmowa
słusznej zapłaty za wykonaną pracę, agresja, wulgaryzmy. Szczególnym
rodzajem zła, które w powszechnym odczuciu może nie być uważane za
zło, jest nieuczestniczenie w tym, co stanowi istotę życia publicznego,
czyli tego, co wyraża troskę o wspólne dobro, tj. niebranie udziału w wyborach parlamentarnych. To zaniechanie nie jest niezgodne z polskimi
normami prawnymi, a zatem nie jest obłożone sankcjami prawnymi, nie
jest wiec karalne. Ale jest poważnym przekroczeniem norm moralnych,
które w języku teologicznym noszą nazwę grzechu. To z pozoru niewinne
zaniechanie jest ciężkim przewinieniem. Jest to grzech wołający o pomstę
do nieba. Szkody bowiem wynikające z tego faktu ponoszą miliony ludzi,
choćby w postaci spychania ogromnych rzesz ludzkich na margines życia

2

Por. Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2004, s.661; F. Krause: „Co to jest prawda”,
w: Universitas Gedanensis, t.42, 2011, s. 7-17.
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publicznego. Najdalszą konsekwencją może być w skrajnym przypadku
przekształcenie się ustroju demokratycznego w oligarchię czy dyktaturę.
Dokonany w wielkim skrócie przegląd rozmaitych form zła skłania
nas do postawienia pytania o to, co jest ostatecznym źródłem zła, jakie są
jego najgłębsze korzenie. Poza obszarem naszych dociekań pozostanie to,
czego nie jesteśmy w stanie rozumowo wyjaśnić. Rozpatrzymy natomiast
te obszary fenomenu zła, które są zależne od woli i rozumu człowieka,
a tym samym podlegają ocenie moralnej, a takiej ocenie podlegają tylko
czynny wolne i świadome.
Poszukując odpowiedzi na pytanie o korzenie jako wspólny mianownik niezliczonych rodzajów zła, znajdziemy ją w encyklice Jana Pawła II
„Centesimus annus”, wydanej w setną rocznicę słynnej encykliki „ Rerum
novarum”3. W dokumencie tym papież postawił trafną diagnozę zła; jest nią
materialistyczna, a więc z gruntu fałszywa koncepcja człowieka. Nazwał
ją błędem antropologicznym4. Błąd ten polega na zanegowaniu istotnej
różnicy istniejącej między człowiekiem a zwierzęciem. W ten sposób człowiek znalazł się w jednym szeregu ze światem zwierząt, tj. istot, które nie
są wyposażone w zdolność do rozumowania. Konsekwencją redukowania
osoby ludzkiej do życia biologicznego i seksualnego jest odpodmiotowienie
człowieka i relacji międzyludzkich, tj. traktowanie człowieka jak przedmiot.
Wszystkie wyżej wymienione oraz nienazwane postacie zła Jan Paweł
II związał z ustrojem socjalistycznym, ponieważ fundamentem tej formacji
ustrojowej jest fałszywa wizja człowieka. W tym ustroju człowiek przestaje
być osobą–podmiotem, a staje się przedmiotem, którym można dowolnie
manipulować na użytek władzy państwowej. Jeśli błąd ustroju socjalistycznego ma charakter antropologiczny, to rodzi się pytanie, a postawił je Jan
Paweł II, skąd bierze się ta groźna koncepcja człowieka? Odpowiedź papieża
jest jednoznaczna: źródłem fałszywej wizji człowieka jest ateizm. Doktryna
ta oznacza nie tylko negację Boga, przyjętą a priori, ale również negację
fundamentalnej różnicy między człowiekiem a światem zwierząt. Tym
samym została odrzucona transcendencja człowieka wobec świata rzeczy.
3
4

Jan Paweł II, Centesimus annus, 13
Dokładne omówienie tego błędu znajduje się w art. F. Krause, Błąd antropologiczny a zagrożenia cywilizacyjne człowieka, w: Universitas Gedanensis, t.40, 2010, s. 7-15. Obszerną
analizę zła w ujęciu filozoficzno-teologicznym w życiu osobistym każdego człowieka, jak
i w różnych dziedzinach ludzkiej działalności przedstawił ks. abp S. Wielgus w artykułach;
Nowe pogaństwo dziś, zamieszczonych w Naszym Dzienniku z dnia 15 i 16 października
2012 roku.
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Wskazując na ateizm jako źródło błędu antropologicznego, papież
ujawnił równocześnie korzenie samego ateizmu, a jest nimi oświeceniowy
(racjonalistyczny) model nauki. Według tego modelu poznanie ma charakter naukowy tylko wtedy, gdy się je osiąga za pomocą metod nauk ścisłych
(matematyczno-przyrodniczych). W takiej formule poznania naukowego
nie było miejsca na tezę o istnieniu Boga. Pojmując rzeczywistość społeczną
w sposób mechanistyczny, model ten wykreował redukcjonistyczny obraz
osoby ludzkiej, obraz zredukowany do życia biologicznego.
Drugim źródłem ateizmu stał się marksizm. Jego twórca, K. Marks,
nie ograniczył się do zanegowania Boga na płaszczyźnie rozważań teoretycznych, ale chciał Go usunąć z ludzkich umysłów, eliminując religię
z programów wychowania człowieka5. Drogą do osiągnięcia tego celu miała
być rewolucja proletariacka, aby miejsce religii mogła zająć polityka. Eliminowanie wiary w Boga i niszczenie wszystkiego, co ma związek z religią,
zaprogramowane w doktrynie Marksa, Engelsa i Feuerbacaha przerodziło
się w niewyobrażalny ogrom zbrodni, jakie miały miejsce w XX wieku.
W ten sposób socjalizm oparty na ateizmie marksistowskim stał się największym wrogiem człowieka6.
Kontynuacją ideologii tego monstrualnego zła z epoki marksistowsko
– leninowskiej jest globalizm, który M. Thatcher określiła jako największe
nieszczęście Europy po drugiej wojnie światowej. Ta błędna, bezbożna,
wynaturzona nowa ideologia zła ma stać się podstawą budowania nowego
ładu społecznego, czy wręcz nowej cywilizacji. Słusznie określa się ją jako
cywilizację śmierci.
Należy postawić jeszcze jedno pytanie dotyczące korzeni zła: na jakim
filozoficznym podłożu wyrosły wszystkie wymienione postacie zła, z jej
ostatnią, globalistyczną na czele? Początki tego koszmaru sięgają wieku
XVII. Wtedy to na scenę dziejów filozofii wkracza francuski filozof i matematyk Kartezjusz, rozpoczynając epokę zwaną przez P.Redpatha, profesora
nowojorskiego uniwersytetu św. Jana, antyfilozofią7. Kartezjusza uważa
się za twórcę filozofii nowożytnej, która nosi miano filozofii podmiotu,
w przeciwieństwie do filozofii dawnej, określanej filozofią przedmiotu.
W doktrynie bowiem Kartezjusza nastąpiło oderwanie ludzkiego poznania
od realnego świata, przedmiotem filozofii był nie realnie istniejący świat,
5
6
7

Por. E. Gilson, Bóg i ateizm, Kraków 1996, s.138-143.
Por. Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2000, t.1 s. 379.
Por. P. Redpath, Odyseja mądrości, Lublin 2003, s.5.
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niezależny od ludzkiego umysłu, ale zdania, myśli, jakie na jego temat
formułujemy. Starożytni filozofowie przyjmowali oczywisty fakt istnienia
świata zewnętrznego (fizycznego) za punkt wyjścia dla swojej filozofii.
Rozpoczynali więc swoje rozumowania od świata zmysłowego, a nie od
myśli jako tworu abstrakcyjnego, do rzeczywistości fizycznej. Kartezjusz
wprost na odwrót, przechodził w rozumowaniu od myśli do rzeczywistości materialnej. Punktem wyjścia w jego dociekaniach filozoficznych nad
rzeczywistością (światem ludzi i rzeczy) nie jest byt realny, pozamentalny,
pozapodmiotowy, istniejący niezależnie od ludzkiego umysłu, ale właśnie
byt będący konstruktem ludzkiego umysłu. Bezpośrednim przedmiotem
poznania, a więc i punktem wyjścia nie są rzeczy, lecz idee. P. Redpath
postrzega wprawdzie filozofię zapoczątkowaną przez Kartezjusza jako
kontynuację filozofii greckiej, ale tego jej nurtu, który tkwi korzeniami
w poezji greckiego poety Hezjoda. Nie jest to wiec tradycja proweniencji
filozoficznej, lecz mityczno-poetyckiej. Nowojorski myśliciel pisze: „Twierdzę stanowczo, a potwierdza to historia, że Kartezjusz nie jest następcą
myślicieli takich jak Sokrates, Platon, Arystoteles czy Plotyn, lecz takich
jak Gorgiasz i Protagoras”8. Wynika z tego cytatu jednoznacznie, że korzenie kartezjanizmu nie tkwią w filozofii greckiej, ale w greckiej klasycznej
poezji i sofistyce. Nauczycielami Kartezjusza byli poeci Homer i Hezjod.
Istota błędu twórcy nowej filozofii, całkowicie odmiennej od klasycznej,
polega na braku związku poznania z realnym światem. Kartezjusz przyjął
a priori, że umysłowi ludzkiemu wrodzona jest idea Boga. Z tego założenia
wyprowadził twierdzenie o Jego istnieniu. Z kolei przyjęcie istnienia Boga
miało być dowodem istnienia świata. Jest to klasyczny błąd: nieuprawnione
przejście z płaszczyzny pojęć (idei) na płaszczyznę bytu realnie istniejącego.
W historii filozofii błąd ten otrzymał miano ontologicznego dowodu na
istnienie Boga w ujęciu św. Anzelma z Canterbury.
Również wielkim błędem była chęć nadania filozofii i innym naukom
humanistycznym cech pewności matematycznej. Dla zreformowania filozofii Kartezjusz sięgnął po metodę matematyczną zapewniającą jej i innym
dziedzinom wiedzy wewnętrzną niesprzeczność pojęć i twierdzeń. Filozofia
ery nowożytnej, jak i każda inna dziedzina wiedzy racjonalnej, miała być
zbudowana na wzór matematyki jako nauki niezawodnej9. Trafny sąd o metodzie badań właściwej dla każdego przedmiotu wydał Arystoteles, mając na
8
9

Por. P. Redpath, dz. cyt., s. 12.
Por. Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2004, t. V, s.526.
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uwadze platoński postulat ścisłości w etyce na sposób matematyczny (more
geometrio): „Nie we wszystkich wywodach należy szukać tego samego
stopnia ścisłości”. I dalej mówi: „Jest cechą człowieka wykształconego żądać
w każdej dziedzinie ścisłości w tej mierze, w jakiej na to pozwala natura
przedmiotu”10. Te zmiany w sposobie pojmowania filozofii doprowadziły
w efekcie do jej upadku. Filozoficzną pałeczkę z rąk Kartezjusza przejęli jego
potomni. I w tym kształcie kartezjański „koszmar”, choć modyfikowany
w następnych wiekach, przetrwał do czasów współczesnych.
Kartezjański model uprawnienia filozofii odrzuciła polska myśl filozoficzna. W drugiej połowie XX wieku Lubelska Szkoła Filozofii dokonała
zwrotu ku filozofii przedkartezjańskiej, tj. ku filozofii realistycznej. Założyciel tej Szkoły, M.A.Krąpiec OP, inicjator Powszechnej encyklopedii filozofii oraz
francuski myśliciel E. Gilson i jeszcze inni filozofowie przywrócili filozofii
jej blask, jakim cieszyła się w epoce przedkartezjańskiej. Wszyscy oni stali
się wskrzesicielami filozofii w jej klasycznym, realistycznym kształcie.
Dotychczas przeprowadzone analizy i rozważania problemu realnego
zła obecnego w świecie (analiza postaci i korzeni zła) ujawniły nam zarazem
w jakiś sposób, czym jest zło w swojej istocie, co jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich postaci zła. Spróbujmy zatem dokładniej określić
naturę zła i jego ontyczne uwarunkowania.
W naszych rozważaniach dotyczących natury zła ograniczmy się do
analiz wyłącznie filozoficznych, a pominiemy wyjaśnienia religijne, teologiczne, literackie i wszelkie inne. Nasze ujęcie będzie miało charakter
w zasadzie systemowy, zaś aspekt historyczny uwzględniamy tylko w stopniu niezbędnym do lepszego rozumienia istoty zagadnienia.
W europejskiej myśli filozoficznej, poza Arystotelesem, zło było traktowane albo jako zjawisko pozorne, albo jako samoistna postać (hipostaza) bytu. W tym drugim przypadku oznaczało to bytowy dualizm dobra
i zła. Dla greckiego filozofa Heraklita zło jest czymś czasowym, bo jego
konflikt z dobrem kończy się zwycięstwem dobra, ono zaś rozpływa się
w kosmicznym ładzie. Podobnie Parmenides traktuje zło jako pseudoproblem. Platon przyjmował istnienie dwóch światów, świata dobra i zła, bytu
i niebytu, rządzonych przez dwie zasady. Jedną z nich jest zasada idei, która
jest przyczyną dobra, druga jest zasadą materii, która z kolei jest przyczyną
zła. Zło było również bytem pozornym dla Epikura. Istniało ono tylko na
poziomie poznania zmysłowego. W poznaniu rozumowym nie ma zła, jak
Arystoteles, Dzieła wszystkie, Warszawa 1996, t. V, 1094b.

10

Feliks Krause

31

nie ma niebytu. Według Epikura cierpienia można uniknąć, przyjemność
łatwo zdobyć, bogów nie należy się bać (bo ich nie ma), również śmierci
nie należy się lękać, bo jej nie ma, kiedy człowiek żyje, a gdy nadejdzie,
wtedy człowieka nie ma. Zło jest więc pozorem11. Jeszcze bardziej zradykalizował dualistyczną interpretację zła Plotyn. Podzielił on świat na dwie
kategorie bytów: duchowe i cielesne. Świat bytów duchowych tworzy sferę
dobra, byty cielesne (ciało człowieka) są źródłem zła, które stanowi ich
istotę. Ta dualistyczna wizja świata, który tworzą byty dobre i złe, została
przyjęta przez niektórych ojców Kościoła. I tak Orygenes tłumaczy zło,
które jest zapodmiotowane w materii, jako skutek grzechu pierworodnego.
Materia sama z siebie nie jest zła, jest natomiast koniecznym następstwem
zła. W czasach nowożytnych na uwagę zasługuje doktryna G.W.Leibniza, filozofa i matematyka niemieckiego. Według niego świat obecny jest
najlepszy z możliwych, ale jako stworzony nie jest doskonały. W naturze
tego bytu stworzonego leży zło, którym jest nierówność bytowa, a wynika
ona z samego faktu mnogości bytu: jeden byt nie ma tego, co ma drugi.
Utożsamiając do pewnego stopnia byt ze złem (zło metafizyczne), nadał
złu postać samoistnej bytowości. Najbardziej skrajną interpretację dobra
i zła spotykamy u gdańskiego filozofa Artura Schopenhauera. Według
niego cały świat jest zły. Świat nie ma minimum warunków do istnienia.
Najmniejsze perturbacje mogłyby spowodować, że świat mógłby się pogrążyć w niebycie. Twórcą takiego świata nie może być Bóg, lecz antybóg.
To on pcha świat ku cierpieniu, a człowiek jest bezsilny wobec zła. Te
interpretacje ujmujące świat jako zantagonizowany na świat dobra i zła
nie wyjaśniają problemu zła.
Inny obraz świata w aspekcie występującego w nim zła przedstawia
interpretacja realistyczna. Przyjęcie takiej interpretacji zła nie oznacza
odrzucenia faktu istnienia zła w postaci cierpienia, wojen, chorób itp. Ta
koncepcja zła, tym różni się od poprzednich, że odmawia złu samodzielnej
bytowości, to znaczy odrzuca istnienie jakiejkolwiek samodzielnej postaci
zła. W tym rozumieniu istnieje np. konkretny człowiek mający chore serce,
okłamujący innych ludzi, istnieją kataklizmy, wybrakowane towary (artykuły spożywcze i przemysłowe) itd. Zło zatem istnieje w bytach jako jakiś brak
w nich samych, brak w ich strukturze (np. złamana noga w krześle), brak
doskonałości na płaszczyźnie moralnej. Jest to więc brak jakiegoś elementu,
jakiejś części w bycie. W interpretacji realistycznej, podobnie jak w duali11

Por. M.A. Krąpiec, Dzieła. Dlaczego zło, Lublin 1995, s. 35.
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stycznej, zło pozostaje nadal w opozycji do dobra, ale nie jest ono pojęte
jako samodzielny byt, lecz jako brak (ubytek, defekt, uszczerbek) w bycie
tego, co mu się należy z natury. W nurcie filozofii realistycznej cała doktryna
o dobru i złu tak fizycznym, jak i moralnym została zbudowana na następującej maksymie: dobro wymaga istnienia wszystkich czynników w bycie, zaś
dla zła wystarcza, aby jednego z nich brakowało (bonum ex integra causa,
malum ex quocumque defectu). Czym jest zatem zło w swojej istocie? Co
łączy wszystkie formy zła? Czy mają one jakiś wspólny mianownik? Na
pewno wszyscy są zgodni co do tego, że zło jest przeciwieństwem dobra.
„A to jest dobrem, powie Arystoteles, czego przeciwieństwem jest zło”12.
U Stagiryty znajdziemy jeszcze inne sformułowanie. Określa ono dobro
jako cel wszelkiego dążenia, czyli jako to, ze względu na co coś się dzieje13.
Komentując to określenie Arystotelesa, Tomasz z Akwinu stwierdza, że coś
jest przedmiotem pożądania z uwagi na swoją doskonałość. A doskonałe
coś jest w tej mierze, w jakiej jest urzeczywistnione. Stąd jest oczywiste,
że coś jest o tyle dobre, o ile jest bytem, o ile istnieje. Ten pogląd na dobro
znalazł swój wyraz w postaci następującej tezy ontologicznej: „Dobro
i byt są w rzeczywistości tym samym, a różnią się jedynie pojęciowo”14.
U Tomasza definicja dobra otrzymała następujące sformułowanie: „Dobrem jest to, czego wszystko pożąda” (bonum est, quod omnia appetunt)15. Powszechnie przyjmuje się podział dóbr na: materialno-biologiczne
i psychiczno-duchowe (moralne, intelektualne, astetyczne, społeczne).
Przykładowo możemy wymienić następujące dobra: osoba ludzka, życie,
mieszkanie, dom, bogactwo, samochód, wiedza, wszystkie nauki i sztuki,
zdrowie, szczęście, wszystkie rodzaje cnót, przyjaźń, praworządność, siła,
przyjemność, piękność i tym podobne rzeczy16.
O ile dobro jest celem, ku któremu zmierza każdy byt, i motywem
wyzwalającym jego działania, to zło jest zaprzeczeniem dobra, tzn. jest
brakiem jakiegoś dobra w bycie stworzonym. Najtrafniej określa naturę zła
następująca definicja: „Zło jakiejś substancji pochodzi stąd, że brak
jej czegoś, co powinna mieć z natury”17. Czym więc jest brak, jeśli zło
Arystoteles, Dzieła wszystkie, Warszawa 2001, t. VI, 1362b.
Tenże, dz. cyt., t. V, 1094a.
14
Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Suma teologii, Kraków 1999, q.5, a.1.
15
Tenże, dz. cyt., q. 6,a.2.
16
Por. Artystoteles, Dzieła wszystkie, t. VI, 1326 b, t. V, 1184 a-b.
17
„Malum in substantia aliqua est ex eo, quod deficit ei aliquid, quod natum est et debet
habere”, Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, III , c. 5, Por. Arystoteles , Metafizyka,
12
13
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występujące we wszystkich swoich postaciach jest pojmowane właśnie jako
brak? Odpowiedź na to pytanie będzie możliwa, gdy uświadomimy sobie
następujący fakt. Struktura każdego bytu jest na wiele sposobów złożona;
pomiędzy bytami i jego elementami zachodzą określone relacje, stanowiąc
harmonijną całość. Zło rozumiane jako brak oznacza zakłócenia w relacjach
między bytami, między elementami składowymi bytu, czy też nieobecność
składników należnych danemu bytowi. Zaburzenia występujące wśród
tych złożeń stanowią o niedoskonałości bytu, i to określamy mianem zła.
Dokładne określenie natury braku stanie się możliwe, gdy ustalimy, jakie
składniki należą się danemu bytowi, jakie właściwości wyznaczone przez
normatywne formy posiadają poszczególne elementy właściwe dla danej
klasy bytów oraz jakie relacje (zgodności czy niezgodności) zachodzą wśród
bytów i miedzy ich elementami. Braki w bycie mogą wystąpić zarówno
wśród elementów integralnych bytu, jak i w sferze moralno-intelektualnej.
Te pierwsze to elementy, które tworzą całość bytu materialnego, np. nogi,
ręce, oczy, nogi u stołu, koło u samochodu. Jeśli stwierdzimy nieobecność
jakiegoś elementu integralnego spośród wyżej wymienionych, to byt taki
określimy jako dotknięty złem, np. człowiek bez ręki, krzesło bez nogi
itd. Złem są nie tylko braki samych elementów integralnych, ale także
niedoskonałości cech fizycznych rzeczy jak gładkość, twardość, kształt itp.
Kiedy mowa jest o braku jakiegoś elementu lub jakiejś fizycznej właściwości, to zawsze chodzi o brak czegoś, co przysługuje bytowi z samej jego
natury. Nie jest złem fakt, że człowiek nie ma skrzydeł, bo one nie należą
do jego natury. Tomasz z Akwinu stwierdza: „ Człowieka nazywa się złym,
gdy brak mu istnienia jakiejś cnoty, a o oku mówi się, że jest złe, gdy jest
pozbawione ostrości widzenia”18.
Głównie jednak zło wiąże się z brakiem w aspektach doskonałościowych (moralnych). Są to te aspekty-elementy bytu, które determinują
sposób jego działania w sferze niematerialnej, tj. w sferze cnót, które
obejmują całość życia człowieka. Człowiek jako podmiot tych działań
podlega ocenie z punktu widzenia zgodności z normami zarówno prawnymi, jak i moralnymi. Ustalenie braków w sferze doskonałościowej jest
trudniejsze niż w dziedzinie części integralnych, a danych w tej materii
dostarczają różne nauki szczegółowe: fizyka, chemia, biologia, medycyna,

18

Lublin 1996, t. I 1004a; S. Świeżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000,
s. 668.
Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Suma teologii, Kraków 1999, I, q.5, a.3.
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prawo, etyka i inne. Nauki te w ocenie mogą się różnić, a wyniki badań
wzajemnie się wykluczać, np. w stosunku do kary śmierci czy w uznaniu
związków jednopłciowych za swoistą perwersję, czy tylko za jakąś „inność”,
„związek alternatywny”. Braki w płaszczyźnie doskonałościowej objawiają się w szkodliwym działaniu w obrębie cnót, w dziedzinie poznania
i działania. Przykładowo możemy wymienić: mądrość, sprawiedliwość,
umiarkowanie, męstwo, sztuka, wiedza, przyjaźń, roztropność, uczciwość,
prawdomówność i inne. Przeprowadzone analizy zła jako braku ujawniły,
że zło zawsze łączy się z jakimś dobrem, w którym jest zapodmiotowane,
tworząc w dobru brak-lukę. W żadnym wypadku nie jest czymś, co ma swoją bytowość; nie jest jakością autonomiczną. W komentarzu do „Sentencji”
Piotra Lombarda Tomasz z Akwinu stwierdza, że zło nie jest ani substancją
(bytem samodzielnym), ani przypadłością, lecz tylko brakiem-prywacją.
Z tego powodu stanowisko Tomasza w sprawie zła jest określane jako
koncepcja prywatywna19. Zło w bycie powstaje wiec z powodu braku
jakichś elementów. Ono nie ma własnej natury, lecz jedynie naturę bytu,
w którym ten brak wystąpił. Inaczej mówiąc, zło jest zawsze „brakiem
czegoś”, a nie brakiem w sobie, bo takiego braku w ogóle nie ma, jako taki
brak jest niebytem, a co najwyżej bytem myślnym z podstawą w rzeczy.
Brak definiowany jako zło ma jeszcze jeden aspekt. Poza nieobecnością
czegoś w bycie, pojęcie braku może oznaczać także nadmiar zarówno elementów integralnych, konstytuujących materialną całość bytu (np. otyłość),
jak i elementów doskonałościowych, np. brak cnoty umiarkowania, bycie
zuchwałym, mieć wygórowane ambicje, itp. Arystoteles sformułował tę
zasadę w sposób następujący: „Dobrem jest to, co nie przekracza właściwej
sobie miary, złem natomiast to, co jest większe, niż być powinno20. W tej
wypowiedzi Arystoteles wskazuje na zachowanie „złotego środka” (umiarkowania), który jest podstawą wszelkich cnót21. Doskonale wyraża tę myśl
powszechnie znana sentencja, umieszczona nad wejściem Sali Zimowej
Ratusza Głównego w Gdańsku, a także na wielu obiektach zabytkowych
(na fotelach starogdańskich): „Nec temere, nec timide” – ani zuchwale,
ani bojaźliwie; odważnie, ale rozważnie.
„Malum non est pars universi, quia neque habet naturam substantiae neque accidentis, sed
privationis tantum”, I sent., d. 46, q.1,.a.3. Cytuję za: J. Imbach, Czy Bóg jest odpowiedzią,
Warszawa 1984, s.47.
20
		 Arystoteles, Dzieła wszystkie, Warszawa 2001, t.VI , 1363a.
21
Tenże, t. V, 1007 a-b.
19
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Przeprowadzone rozważania na temat zła – przejawy zła, korzenie zła,
natura zła – prowadzą do postawienia następującego pytania:
Jak walczyć ze złem?
Pytanie to można sformułować jeszcze tak: jak znieść funkcjonalną
opozycję między dwiema następującymi kategoriami bytu: między dobrem
a złem? Odpowiedź nie jest łatwa, bo jak zauważyliśmy, zło jest realne,
choć samo realnością nie jest. Gdyby tę odpowiedź zdefiniować w postaci
jednego zdania, to miałaby ona następujące słowne brzmienie: „Noli vinci
a malo, sed vince malum in bono” – nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło
zwyciężaj dobrem22. W innym miejscu tego samego listu (12.17) św.
Paweł sformułował swój postulat walki ze złem w następujący sposób:
„Nikomu złem za zło nie odpłacajcie”. Jak tę głęboką, niezwykle
trafną, myśl zawartą w powyższym przesłaniu należy rozumieć? Jeżeli
wiemy, czym jest zło, czym jest natura każdej postaci zła, to możemy się
pokusić o to, jak się pozbyć zła, jak je zwalczać, w jaki sposób je pokonać.
Charakter walki ze złem jest wyznaczony tezą określającą jego naturę,
że mianowicie nie jest ono jakąś hipostazą, lecz defektem (od deficere =
brakować) zapodmiotowanym w bycie substancjalnym, który jest z natury
swej dobry. Wszystkie trudności interpretacyjne dotyczące zagadnienia zła
pojawiają się wtedy, gdy zło reizujemy (hipostazujemy, uprzedmiotowiamy,
upostaciowiamy), gdy nie możemy pojąć zła inaczej jak tylko coś, co istnieje
samo w sobie. Tymczasem żaden rodzaj zła nie posiada własnego istnienia,
lecz bytuje istnieniem podmiotu, w którym występuje. Z tego powodu
zło samo w sobie nie może być bezpośrednim przedmiotem ani zabiegów
poznawczych (w oderwaniu od swego podmiotu jest niepoznawalne),
ani żadnych działań zwalczających to zło. Przedmiotem tych zabiegów
może być tylko byt, który jest podmiotem (nosicielem) defektów. Zło
fizyczne jest stosunkowo łatwo zwalczać, np. naprawić uszkodzony stół
czy samochód. Również choroby, które są bardzo dotkliwą formą zła, dają
się zwalczać (choć nie wszystkie), zwłaszcza gdy wykorzystamy do tego
celu osiągnięcia medycyny i innych dziedzin naukowych. Także w sferze
moralnej zło można eliminować, np. poprzez wychowanie i edukację
w domu rodzinnym i w szkole, stosując zachętę do ustawicznej pracy
nad sobą przez udoskonalanie w sobie cnót, które rodzą się dzięki pracy
i wysiłkowi w ćwiczeniu się w dobrych czynnościach. Temu celowi służą
22

Św. Paweł, List do Rzymian, 12, 21, w: Biblia Jerozolimska, Poznań 2006, s. 1595.
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takie nauki jak etyka, pedagogika, psychologia, teologia, religia itp. W tym
miejscu warto przypomnieć stanowisko Janusza Korczaka, lekarza, teoretyka wychowania, pedagoga w sprawie systemu wychowawczego. Jego
postulaty w tej dziedzinie ludzkiej działalności są zgodne z chrześcijańską
pedagogiką, choć sam chrześcijaninem nie był, ale jako człowiek religijny
(wyznawca judaizmu) szanował tradycję chrześcijańską. Zalecał on wychowanie dzieci w duchu religijnym. Był zdania, żeby nie przymuszać
dzieci do czynienia dobra, by nie uszczęśliwiać młodego człowieka na siłę
według własnego wzorca. Nie oznaczało to rezygnacji ze stawiania dziecku
wymagań. Radził, ażeby stale wskazywać na wzorce uczciwego życia, co
stworzy warunki do ukształtowania w dziecku zasady mówienia prawdy
i dążenia do uczciwości23. Walka z niektórymi postaciami zła w sferze
psychiczno-moralnej jest bardzo trudna. Dotyczy to w szczególności tych
ludzi, którzy „widzą i pochwalają to, co lepsze, ale idą za gorszym”24. Ale
odnosi się to również do tych, którzy dotknięci nałogami, toczą wewnętrzną
walkę z sobą, np. z głodem narkotykowym, z nałogiem palenia papierosów
czy nadużywaniem alkoholu. Odmawiają jednak poddania się leczeniu.
Istota walki ze złem, ogólnie rzecz ujmując, polega na tym, aby jej metodą było leczenie podmiotu-nosiciela zła poprzez dostarczanie mu dóbr,
których on nie posiada. W ten sposób drogą pośrednią można wyprzeć zło,
tj. w sposób niepostrzeżony. Dokonuje się to przez tzw. integrację dobra,
czyli doskonalenie ludzkich działań metodą harmonizowania wszelkich
struktur psychicznych człowieka na najniższych poziomach (biologicznych)
ze strukturami na wyższych poziomach (intelektualnych, moralnych).
Chcąc pokonać zło, trzeba mieć na względzie podmiot, który jest nosicielem
zła. Należy zatem najpierw neutralizować zło przez usuwanie przyczyn
zła, a następnie wzmacniać podmiot obciążony brakami, dostarczając mu
dóbr, które pomogą mu od wewnątrz wyprzeć zło. Bezpośrednia walka
ze złem przyniosłaby więcej szkody niż pożytku, bo godziłaby w byt,
nosiciel zła, który jako taki jest bytem dobrym. Zwalczanie zła wprost jest
równoczesnym uderzeniem w sam podmiot, który jest obciążony złem.
Tę metodę walki ze złem określa się niekiedy teorią nieprzeciwstawiania
się złu. Obrońcy tej metody odwołują się do przesłania Chrystusa zawartego w Kazaniu na Górze. Przypominając żydowską regułę odwetu (Wj.
21,24), Chrystus mówi do uczniów i licznej rzeszy słuchaczy: „Słyszeliście,
23
24

Por. Encyklopedia filozofii polskiej, Lublin 2011, s. 713.
Owidiusz, Metamorfozy, Warszawa 1986, VII, 20.
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że powiedziano: ‘Oko za oko, ząb za ząb’. A ja wam powiadam - nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw
mu i drugi”25. To ewangeliczne przykazanie jest niekiedy (a może często)
odrzucane. Sądzi się, że założenie, iż jeśli na zło odpowie się dobrem, to zło
nie będzie się dalej szerzyć, rzadko się sprawdza. Uważa się, że nadstawienie drugiego policzka nie tylko nie zatrzyma zła, lecz będzie prowokować
i eskalować zło26. Taka interpretacja rady ewangelicznej jest mylna, ponieważ
jest oderwana od kontekstu, w którym padły te słowa. Chrystus bowiem
nie zabrania zwalczać zła, lecz przeciwstawiając się temu, co nakazuje księga „Wyjścia”, zaleca sprzeciwianie się złu, jednakże bez agresji, bez chęci
wzięcia odwetu, bez odpłacania złem za zło. Takie stanowisko napotyka
na opór wielu środowisk, zwłaszcza reprezentujących religię Mojżeszową
czy islam. Ewangeliczna rada o niestosowaniu zasady „oculum pro oulo,
dentem pro dente” nie ma nic wspólnego z bierną postawą, pobłażaniem
złu, zamykaniem oczu na zło, czy ze zgadzaniem się na zło. Natomiast
doskonale wkomponowuje się w filozoficzną teorię metody walki za złem.
Polega ona na neutralizowaniu zła, tj. na usuwaniu przyczyn i dostarczaniu
podmiotowi, który jest obciążony brakami, odpowiednich dóbr, jakich on
nie posiada. Oznacza to, jak nie należy walczyć ze złem, tj. zwalczać go
metodą wprost. Można też stosować metodę izolowania podmiotów złych
i stosować wobec nich różne techniki terapeutyczne, jak np. karę więzienia,
przymusowe leczenie farmakologiczne czy psychiatryczne w stosunku do
osób niebezpiecznych. Całkowite wyplenienie zła, wyrwanie go z korzeniami jest możliwe tylko przez unicestwienie podmiotu. Dotyczy to
przypadku, gdy podmiot ten jest nieuleczalny, nienaprawialny, nienadający
się do rehabilitacji. Ten szczególny przypadek, gdy dotyczy człowieka,
oznacza karę śmierci. Kontrowersja dotycząca stosowania tej metody walki
ze złem jest przedmiotem licznych dyskusji. Wydaje się, że wypracowanie
wspólnego stanowiska w tej sprawie w skali całej międzynarodowej społeczności nie będzie możliwe.
W następstwie rozważań nad istnieniem zła wyłania się następujący
problem: czy fakt istnienia zła w świecie, zwłaszcza niezawinionego przez
człowieka, nie obala tezy o istnieniu Boga? Dla wielu bowiem ludzi fakt
ten jest najczęstszym powodem do wysuwania argumentów negujących
25
26

Biblia Jerozolimska, Wyd. Pallotinum, Poznań 2006, Mt. 5, 38-40.
Por. M. Gołaszewska, Fascynacja złem, Warszawa 1994, s. 195.
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istnienie Boga. Sądzi się, że niezaprzeczalny fakt istniejącego w świecie zła
stoi w sprzeczności z tezą o istnieniu wszechwiedzącego i wszechmocnego
Boga. Zarzut brzmi: „Gdyby Bóg istniał, to nie byłoby żadnego złą. Jednak
zło jest w świecie. Zatem Boga nie ma”27. Na ten zarzut, jaki Akwinata
postawił sobie w „Sumie teologii”, należy odpowiedzieć, że fakt istnienia
zła nie daje logicznej podstawy do wyprowadzenia wniosku o nieistnieniu
Boga. Ze zdania „ Bóg istnieje” nie można wnioskować, że na świecie
stworzonym przez Boga nie będzie zła. I na odwrót, ze zła istniejącego na
świecie nie można wyprowadzać twierdzenia, że Bóg nie istnieje. Zdania
głoszące, że Bóg istnieje oraz zdanie o istnieniu zła w świecie stworzonym
przez Boga, nie wykluczają się nawzajem, nie są ze sobą sprzeczne. Tymczasem Tomasz z Akwinu, odnosząc się do obiekcji sobie postawionej, jakoby
fakt istnienia zła miałby być nie do pogodzenia z twierdzeniem o istnieniu
Boga, powołał się na św. Augustyna. Ten stwierdza: „Do nieskończonej
dobroci Boga należy to, że dopuszcza On istnienie rzeczy złych i wyprowadza z nich dobre”28. Trudno zgodzić się z powyższą argumentacją, nie
rozwiązuje ona problemu, gdyż nie wyjaśnia, dlaczego Bóg nie uczynił
świata, który byłby wolny od zła. Św. Augustyn przyjmuje, że Bóg jako
istota wszechmocna może ze zła wyprowadzić dobro, nie precyzuje on na
czym miałoby to polegać. Mówi on raczej o wszechmocy Bożej, ale to nie
jest odpowiedź na pytanie, w jakim celu Bóg stworzył świat zawierający
niemały ładunek zła. Jest pytanie, dlaczego Bóg dopuszcza zło, nie zapobiega złu. Przy założeniu, że świat i porządek w nim panujący pochodzi
w sposób kreacjonistyczny i wolny od Boga, pytanie dlaczego Bóg stworzył
świat, w którym zło jest jego integralną częścią, pozostaje bez odpowiedzi.
Zło rozpatrywanie w aspekcie celowego powiązania z Bogiem pozostaje
dla człowieka tajemnicą. Oznacza to, że jeżeli uznamy Boga za Stwórcę
świata, który jest taki jaki jest, tzn. obarczony złem, zwłaszcza złem w wymiarze kosmicznym, na co człowiek nie ma wpływu, to nie możemy dać
odpowiedzi, dlaczego Bóg dopuszcza zło. Na podstawie stricte filozoficznej
analizy stanów bytowych (rzeczywistości nas otaczającej),tj. opartej wyłącznie na przesłankach rozumowych, nie jest możliwe określenie przyczyny
celowej występujących w bytach braków-luk. Musielibyśmy o to zapytać
samego Boga, który powołał do istnienia taki a nie inny świat, tj. świat ob27
28

Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Suma teologii, Kraków 1999, q.2, a. 3, arg. 1.
Tamże, q.2, a. 3, ad 1, por. Zadania współczesnej metafizyki, t.14, Spór o dobro, Lublin 2012,
s. 289.
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ciążony wadami . Nasze rozważania na temat pogodzenia istnienia Boga
z istnieniem zła w świecie możemy zakończyć konkluzją: „Filozof nie ma
podstaw do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak Wszechmocny Bóg,
który jest pełnią mądrości i dobroci, może dopuszczać do występowania
zła, jak może zgadzać się na jego istnienie”30. Rąbka tej tajemnicy próbują
nam uchylić różne religie i teologie, określając w jakiś sposób sens i wartość cierpienia, które jest bardzo często występującą formą zła w świecie.
Czynią to, opierając się na przesłankach zaczerpniętych z Objawienia. Na
płaszczyźnie czysto rozumowej aporia zła jest nierozwiązalna, jest nie
do rozwikłania. Stojąc na gruncie stricte filozoficznym w sprawie aporii
zła w ujęciu wyżej przedstawionym, musimy oświadczyć: ignoramus et
ignorabimus – nie wiemy i nie będziemy wiedzieli.
29

29
30

Por. M.A. Krąpiec, Dzieła. Dlaczego zło?, Warszawa 1995, s. 134.
Zadania współczesnej metafizyki, t.14, Spór o dobro, Lublin 2012, s. 285.
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What is evil and how to fight it
Summary
The phenomenon of evil has accompanied each individual and whole societies since the dawn of humanity. Its ubiquity in the world is indisputable. Evil
occurs in two forms: physical and moral-mental; the scope of these two forms
is very wide. The intensity of evil in the 20th century took on monstrous sizes.
There were several manifestations of evil, like wars, concentration camps, gulags,
gas chambers, genocide, and various forms of extermination of specific groups of
people. Some dangerous phenomena that alarmed the modern man were sexual
deviations such as homosexuality, pedophilia, lesbianism or couples living in open
relationship. A particularly disturbing phenomenon in educational system is the
right to adopt and raise children by homosexual couples. Other severe forms of
evil include a lie, atheistic and murderous ideologies (fascism, bolshevism, communism), blasphemy, suicide, drug abuse, addictions, terrorism, pornography,
violence, non-participation in parliamentary elections and the like.
The materialistic conception of man is the source of innumerable kinds of evil.
This fundamentally false vision of man derives from atheism, which is not only
a negation of God, but also the rejection of a significant difference between
man and the animal world. As a consequence, man is reduced to biological and
sexual life. The doctrine is rooted in the Enlightenment (rationalist) model
of scientific knowledge and the learning of Marx, Engels and Feuerbach. The
elimination of God from human life triggered unimaginable enormity of crimes.
At the same time the manifold forms of evil revealed its very nature. Evil does not
exist as some sort of independent being or an autonomous quality, but it manifests
itself as a defect (defectus) in the structure of being. It is the absence of what the being is entitled to by nature. The deficiencies in being may occur both in integral
elements, as well as in a moral and intellectual sphere.
The nature of evil determines the methods of combating it. Since evil does not
have its own existence, but is the lack of something in something, then it should
be overcome through treating the subject who is its carrier. This fight consists on
providing the deficient subject with the goods he or she does not have, both material
and spiritual. This method was most perfectly described by St. Paul in his letter to
the Romans: “Do not be overcome by evil, but overcome evil with good”.

Key words: good, forms of evil, the roots of evil, the nature of evil, the
method of combat, atheism, anthropological error, Aristotle, Thomas Aquinas.
Dr hab. Feliks Krause, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Towarzystwa Tomasza
z Akwinu.
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Juxtaposing right and wrong: presentations
and interpretations of American Protestant
Fundamentalism
Abstrakt: Dichotomy in juxtaposition of right and wrong leads to cognitive
simplification. The case of American Protestant fundamentalists reflects
popular perception and misperception in category of juxtaposition of right
and wrong. During and after Scopes Trial of 1925, social and cultural conflict was portrayed by media in opposing categories: urban versus urban,
progressive versus obscure, conservative, and scientific versus religious.
However, American fundamentalists opposed not only against theory of evolution but also against ideology of Social Darwinism, eugenics, euthanasia,
racial inequality and discrimination. Postmodern reevaluation of traditional
juxtaposition leads to transformation of perception and redefinition of both
religious fundamentalism and modernity.

Keywords: Protestant Fundamentalism, Scopes Trial, theory of evolution,
Social Darwinism, eugenics.
Presentations and interpretations of religious fundamentalism, a phenomenon which appears in various religious traditions, including Protestantism, Islam, Judaism, and Hinduism, have become a popular theme
in scholarly debates in recent decades. In 1987, the American Academy
of Arts and Science initiated a comprehensive study of religious fundamentalism entitled “The Fundamentalism Project”, which resulted in
several significant publications.1 Between 1991 and 1995, the University
of Chicago Press published five volumes summarizing the project and
discussing this phenomenon from various perspectives: Fundamentalisms
Observed; Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and
Education; Fundamentalisms and the State: Remaking Polities, Economies, and
Militance; Accounting for Fundamentalisms: The Dynamic Character of Movements;
Fundamentalisms Comprehended. Each volume discussed different aspects
1

The Fundamentalism Project is different from the contemporary Project Fundamentalism of
the University of Münster, http://www.anglistik.uni-muenster.de/Fundamentalism/
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of fundamentalism: the political, social, cultural aspects of beliefs, and
resulting perceptions of the world with emphases on their functioning in
the modern, postcolonial world.
In general, fundamentalism was described and understood as a militant
rejection of modern secularism. The participants of the “Project”, who represented several areas of the social sciences and humanities, in collaboration
with the editors and directors of the project, Martin Marty and R. Scott
Appleby, concluded that major characteristic of the fundamentalist worldview, a nostalgic longing for the idealized past when the original religion
was pure, the social relationships were well-structured, peoples’ lifestyles
were straightforward, and the rules were respected. Despite controversies
surrounding “The Fundamentalism Project,” it offered a balanced and
scholarly approach to fundamentalism, its religious nature, sociological,
and psychological background.
This way of presenting fundamentalism differed significantly from
popular views during the last decades of the twentieth century, to a great
extent influenced by stereotypes presented in popular culture in movies
and plays such as the well-known Inherit the Wind,2 and finally through
interpretations offered by educational programs and textbooks. The crucial moment for the foundation of this popular perception was the Scopes
Trial in 1925. (Maybe add something about what the Scopes Trial was).
The extensive publicity during the trial tended to juxtapose the Protestant
fundamentalists and secular society in categories of right and wrong. From
the time of the Scopes Trial, and indeed throughout the entire twentieth
century, a contrast of progressive and conservative, modern and outdated,
enlightened and obscure, scientific and religious, urban and rural eventually
placed Protestant fundamentalism in an unfavorable position. Fundamentalism became a synonym for bigotry, fanaticism, anti-intellectualism, and,
as Joel A. Carpenter pointed out, it became a word of “immense symbolic
power.”3
This dichotomy in media presentation of the nature of fundamentalism through the newspapers and radio, the two main popular media
sources of public information at this time, was followed by the educational
2

3

“Inherit the Wind” first a play by Jerome Lawrence and Robert Edwin Lee, followed by
a big screen Hollywood adaptation in 1960 with Spencer Tracy, Frederic March, Gene
Kelly. Two television remakes were produced in 1988 and 1999.
Joel A. Carpenter, Revive Us Again: The Reawakening of American Fundamentalism. New
York: Oxford University Press, 1997, p. 4.
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programs and textbooks. A common pattern of presentation was based
on the above-mentioned simplified argumentation as well as the addition
of demographic factors: it was a struggle between a small-town America
with a traditionally Protestant population and recent immigrants from
central, eastern, and southern Europe who, for the most part, settled in
large cities, and belonged to other religious traditions, such as Catholicism
and Judaism, and introduced new social and political ideas. This ideological struggle between the “old” and “new” America included a search for
the identity of the “old immigration” in Protestant conservatism, while
the “new immigration” was tied to the proliferation of liberalism, moral
depravity, and scientific atheism. Thus, this juxtaposition was presented
to explain a source societal conflicts that played a prominent role in earlytwentieth century America.
Economic and social transformation during the first decades of the
twentieth century seemed to be inevitable and permanent. Religious
conservatives tried to preserve their core values and to prevent further
secularization. In his study of fundamentalism, Joel A. Carpenter described
the situation: “Between 1910 and 1915 they published a series of twelve
small booklets called The Fundamentals, in which a variety of conservative
pastors, scholars, and lay leaders criticized liberal theological beliefs, defended cardinal evangelical doctrines, upheld older models of Protestant
spirituality, and reaffirmed evangelism’s preeminence among the church’s
tasks.”4 The Fundamentals, edited by Pastor Amzi Clarence Dixon, the North
Carolina native, included positions on several issues: literal understanding of Biblical texts, Biblical inerrancy, and the Virgin Birth and Divinity
of Christ. The authors of The Fundamentals also attacked the supposed
fallacies of modern philosophy, liberalism, Catholicism (habitually called
“Romanism” or “Papism”), and Mormonism.
The American conservative Protestants who coined the terms “fundamentalism” and “fundamentalist” used them with pride for many decades
to follow. In the 1980s, American religious leaders such as Bob Jones III of
Bob Jones University, a conservative Christian-oriented university located
in South Carolina, and Jerry Falwell, a successful televangelist and a leader
of the Moral Majority political organization, proudly self-identified as
“fundamentalists.” However, the movement was not unanimous. As Ralph
W. Hood, Jr., Peter C. Hill, and W. Paul Williamson pointed out in their
4
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study, “America’s best-known fundamentalist, Jerry Falwell, distinguishes
himself as a “real fundamentalist” to distance himself from the extremist
snake handlers. The President of Bob Jones University, Bob Jones III, has
suggested that, while remaining “unashamedly fundamentalist,” the faculty
and students of the university may begin to identify themselves as “Biblical
preservationists” so as not to be lumped with Islamic fundamentalists.” 5
With both terms frequently appearing during the last decades of the
twentieth century, it is important to clarify the distinctions between identifications of fundamentalists and evangelicals: while all fundamentalists
are evangelicals, not all evangelicals are fundamentalists. Mark Sidwell,
a contemporary theologian affiliated with the fundamentalist and separatist Bob Jones University, described himself as a neo-fundamentalist. In
his redefinition, Sidwell drew the line between the modernism that was
rooted in philosophy of the Enlightenment and fundamentalism based
on the eternal truth of the Divine message. He also rejected postmodernism for emphasizing the subjectivity of perception and questioning the
existence of objective reality and truth. To Sidwell, the infallible source of
truth is the Bible.6
Mark Sidwell and others affiliated with Bob Jones University consequently voiced support for separatism. According to them, practicing
biblical separation involves total obedience to the Scriptures, the only and
perfect source of the truth. The Christian separation from the worldly
search for pleasures, from corrupted politics, and destructive philosophy
guarantees faithful obedience to God. This principle of separation was
abandoned by mainstream Protestant fundamentalists and evangelicals
from the1970s onward, after they became involved in political campaigns
and elections, and started to play a significant role as both a religious and
political lobby. Rev. Jerry Falwell and Pat Robertson represented this stream
of the fundamentalist movement.
Religious scholars examining this phenomenon agree that fundamentalist separation and the need for isolation from corrupt society were
rooted in developments that occurred during the 1925 Scopes Trial. Broadly
publicized as the so-called “Monkey Trial” and eventually becoming one
of the most famous trials in American history, the procedings took place
5

6

Ralph W. Hood, Jr., Peter C. Hill, W. Paul Williamson, The Psychology of religious fundamentalism. New York, Guilford Press 2005, p. 12.
Mark Sidwell, The Divining Line. Understanding and Applying Biblical Separation. Greenville,
SC: Bob Jones University 1998, pp. 177-180.

Anna Peck

45

in Dayton, a small town in East Tennessee. A local teacher named John
Thomas Scopes was accused of illegal teaching the Darwinian Theory of
evolution, presented to his students not as a theory, but rather as a scientific
discovery. As a consequence, two well-known lawyers became involved in
the case: Clarence Darrow for the defense and William Jennings Bryan on
the side of the prosecution. In the play and subsequent film “Inherit the
Wind”, they were portrayed under different names, but their real identities were easily recognizable. Theatrical juxtaposition of both characters
representing opposite ideas reflected the general message of the case: one
of them had to be wrong.
The prosecutor, William Jennings Bryan (1860-1925), was a lawyer
and a nationally-known politician. Although Bryan defended a concept of
creationism and a literal understanding of the Scriptures based in Protestant fundamentalist traditionalism, he was not by any means a narrowminded country bumpkin. A former two-term U.S. Congressman from
Nebraska, Bryan was the unsuccessful Democratic Party nominee for
President in three separate elections and later served as Secretary of State
in the administration of Woodrow Wilson from 1913 to 1915. Bryan was
a prominent, well-known, and popular politician, as well as a skilled orator,
and as a deeply religious Presbyterian, he often provided his liberal and
humanitarian views on social issues.
However, as a result of opposition to Darwinian Theory, he was
portrayed by the press, and especially by the film “Inherit the Wind” as
a stubbornly conservative fundamentalist committed to the belief in Biblical inerrancy and actively op subsequent film “Inherit the Wind”, they
were portrayed under different names, but their real identities were easily
recognizable. Theatrical juxtaposition of both characters representing
opposite ideas reflected the general message of the case: one of them had
to be wrong. This image is still presented today in many high-school and
college level courses.7
Harvard University law professor and liberal political commentator
Alan M. Dershowitz has challenged this tradition presentation of Bryan.
7

E.g. http://www.aacu.org/resources/globallearning/stlreligious.htm, Religious Studies
248N: Fundamentalism as Cultural Encounter. Course description: “The word “fundamentalism” was coined in the United States in the early 20th century to describe a certain
kind of Christianity that was opposed to “modernism” in religion. It was opposed, in
particular, to Darwinian theories of evolution and favored literal reading of the Bible.”
Required reading includes: Lawrence, J. and R. Lee. Inherit the Wind.
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His analysis of court documents and transcripts led to a conclusion that
the entire trial was broadly misrepresented and that this popular perception
constitutes a caricature of the original trial.8 According to Dershowitz, Bryan’s disagreement with Darwinian Theory did not represent a prejudiced
or bigoted fundamentalist interpretation of Biblical texts. Rather, Bryan
opposed frequent and drastic misuse of the theory for social Darwinism
and its proponents. Pseudoscientific concepts of eugenics, the elimination of “defective” individuals or social groups, called “parasites”, racial
discrimination, and segregation were all formulated with use of Darwinian
concepts of “natural selection” and “survival of the fittest.”
In Dershowitz’s interpretation, Bryan represented a humanitarian approach disregarding social Darwinism. He noted that a textbook, which was
used by the defendant John Thomas Scopes, has also become a subject of
investigation. It was written by George William Hunter and entitled: “Civic
Biology: Presented in Problems.” The author used Darwinian Theory to
advocate racial inequality, and attempted to prove the superiority of the
white race. The textbook stated, as an example: “At the present time there
exist upon the earth five races or varieties of man, each very different from
the other in instincts, social customs, and, to an extent, in structure (…)
the highest type of all, the Caucasians, represented by the civilized white
inhabitants of Europe and Asia.”9
Furthermore, George William Hunter’s textbook promoted social
Darwinism in its most brutal form, suggesting rationality for eugenics and
euthanasia of individuals and families of “lower quality,” such as mental or
physical illness, and persistent poverty. It also suggested the social isolation
of people with physical, mental, and social defects. William Jennings Bryan
was opposed to such a context, which extended far beyond simple biological
evolution. Dershowitz argues that religious references and argumentation
was in this case the only effective form of opposition to then-socially and
legally-accepted policies of eugenics and racial discrimination.10
A reconsideration of the traditional and broadly accepted juxtaposition
of right and wrong in the context of liberal and conservative worldviews was
based on deconstruction as a method of analysis. A return to the original
8

9

10

Alan M. Dershowitz, America on Trial. Inside the legal battles that transformed our nation. New
York, Boston: Warner Books 2004, pp. 263-267.
G.W. Hunter, Civic Biology: Presented in Problems, New York, American Book Company
1914, p.196.
Alan M. Dershowitz, America on Trial, pp. 264-265.
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sources allows a more unbiased reexamination of conclusion. However,
a transformation of popular and well-established opinions requires time
and comprehensive access to information. According to the concept of
the availability heuristic, information which is available and can be easily
recovered from memory seems to be more accurate or important, despite
the fact that very often people may be wrong and their expressed opinions
are inaccurate.
An important role in the process of revising historical opinion in a social
context belongs to educational programs and textbooks. Comprehensive
information started to appear in new editions of textbooks starting in
1990s. For example, an American history textbook, prepared by Jacqueline
Jones of Brandeis University, Peter H. Wood of Duke University, Thomas
Borstelmann of the University of Nebraska, Elaine Tyler May of the University of Minnesota, and Vicki L. Ruiz of the University of California,
Irvine for the College Board Advanced Placement program portrays the
ideology of the 1920s in a much more nuanced way than many previous
interpretations, avoiding simplifications and juxtapositions. The chapter
discussing the Scopes Trial, the positive and negative results of technological developments and industrialization, and intellectual trends of that time
was entitled” Science on Trial.”11
The authors work to present the complexities of how racial attitudes
were tied to theories on natural selection in this period. The textbook states:
“Eugenicists in the USA claimed that the Anglo-Saxon Protestant “race”
was superior to all others, including Jews, Southern Europeans, Catholics,
and non-whites. Racial superiority, according to supporters of eugenic theories, might be compromised not only by mixing with inferior groups, but
also by the propagation of individuals whose mental and moral condition
rendered them inferior, and whose offspring would diminish the quality
of the Anglo-Saxon stock.”12 Characteristic terminology, such as “human
stock” was introduced as a result of progressive ideas of human breading
(understood exactly as “breading”, not “reproduction”). Competitions
during this period were organized state fairs around the country, promoting modern technologies to breed better species of grain, cattle, pigs, and
often even included a “better children” and “better families” competition.
		 Jacqueline Jones, Peter H. Wood, Thomas Borstelmann, Elaine Tyler May, Vicki L. Riuz,
Created Equal. A Social and Political History of the United States, Second AP Edition. New
York, Pearson Longman 2006, pp.723-728.
12
Ibidem, p. 725.
11
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The complexity of the historical context was presented in the book
through the views of leading intellectuals of the time. The authors of the
textbook referred to the opinions presented by Theodore Lothrop Stoddard (1883-1950), whom the authors present as illustrative of the academic
climate on this issue in the early twentieth century. Stoddard, a historian,
racial anthropologist, and eugenicist, received a Ph.D. in history from Harvard University in 1914. Representing the intellectual elite of his era, he
was the author of the best-selling book, “The Rising Tide of Color Against
White World Supremacy.”, first published in April 1920, with several editions to follow in subsequent years.13 In it, the progressive erudite wrote:
“The melting pot may mix, but does not melt. Each race type, formed
ages ago, is a stubbornly persistent entity. Each type possesses a special set
of characters; not merely the physical characters visible to the naked eye,
but moral, intellectual, and spiritual characters as well.” 14
The echoes of Social Darwinism can also be found in contemporary
debates over the ideas of Russian-American philosopher and writer Ayn
Rand. When 2012 Republican Party vice-presidential nominee Paul Ryan
talked about his longtime fascination with Ayn Rand novels, political
commentators immediately raised the controversial ideas that she had
supported.15 She argued that the government should not aid the poor and
sick because such assistance interfered with the “natural selection” of the
“fittest.” Her novels celebrated greed and selfishness. Some recent popularity of Social Darwinism among conservatives shows an interesting reverse
among supporters, from the liberals to the conservatives.
CNN commented upon the reaction to Ryan’s praise for Rand:
“People don’t generally care what politicians read. But Rep. Paul Ryan is
different. His fascination with the Russian-born novelist Ayn Rand could
spell trouble for the GOP’s new vice-presidential candidate. It could put
him at odds with the Christian right and the Roman Catholic Church.”16
According to Forbes Magazine, at a 2005 Atlas Society speech Ryan said:
“The reason I got involved in public service, by and large, if I had to credit
13

14

15
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Lothrop Stoddard, The Rising Tide of Color Against White World Supremacy. Charles Scribner’s
Sons, 1921 (1st publication in 1920).
Jacqueline Jones, Peter H. Wood, Thomas Borstelmann, Elaine Tyler May, Vicki L. Riuz,
op. cit. , p. 725.
http://www.cnn.com/2012/08/14/opinion/weiss-ryan-rand/index.html
Ibidem, The article by Gary Weiss.
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one thinker, one person, it would be Ayn Rand. And the fight we are in here,
make no mistake about it, is a fight of individualism versus collectivism.”17
In his textbook, Alan Brinkley of Columbia University discusses
problems of multidimensional character of both fundamentalism and
progressivism in 1920s controversies. For example, Brinkley presented
a photograph taken during a recess during the Scopes Trial showing Clarence Darrow and William Jennings Bryan sitting together. The case took
place during a typically hot and humid Southern summer. Alan Brinkley
points out a characteristic situation contradicting established stereotypes,
with a description next to the photograph stating that: “Both men had
removed their jackets because of the intense heat, and Bryan had shocked
many of his admirers by revealing that he was not wearing suspenders (as
most country people did), but a belt-which in rural Tennessee was a symbol
of urban culture.”18
Although Brinkley makes attempts to broaden a cultural background,
he still presents controversies in the traditional juxtaposition concentrated
on two opposite groups existing within traditional religions. In his presentation, he notes that: “on the one side stood the modernists: mostly urban,
middle-class people who had attempted to adapt religion to the teachings
of science and to the realities of their modern, secular society. On the other
side stood the defenders of traditional faith: provincial, largely (although
not exclusively) rural men and women, fighting to maintain the centrality
of religion in American life.”19
However, Brinkley also points out that in many ways the Scopes Trial
was not as clear-cut as “Inherent the Wind” presents it. First, Brinkley
emphasizes a critical, yet often ignored element of the story: that the trial
was staged. The Tennessee state legislature adopted a law prohibiting the
teaching of evolution in March 1925. In response, the American Civil
Liberties Union (ACLU) offered legal help and free counsel l to any educator who would become a defendant. A twenty-four-year-old volunteered
and agreed to be arrested. The ACLU then sent the prominent attorney
Clarence Darrow to defend the teacher. Such information changes the
way in which the case is usually presented, destroying the traditional way
http://www.forbes.com/sites/stephenricher/2012/08/30/paul-ryans-ayn-rand-offense
16/12/2012
18
		 Alan Brinkley, American History. A Survey, Twelfth Edition. Boston, McGraw Hill 2007,
p. 660.
19
Ibidem.
17
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of juxtaposing right and wrong sides of the conflict. Whereas the journalists created an “almost circuslike atmosphere”, they were responsible for
popularization of the simplified representation of the events. However,
“the Scopes Trial was a traumatic experience for many fundamentalists. It
isolated and ultimately excluded them from many mainstream Protestant
denominations.”20
A belief in the rationality of social isolationism characterized several
religious groups throughout American history. However, the circumstances
following the Scopes Trial created a situation that was unique because of
its large scale and multidenominational character. Protestant fundamentalists’ perception of being ridiculed and humiliated during the trial caused
their withdrawal from public life. Scholars commonly agree about their
understanding of results. Joel A. Carpenter, for example, expressed an
opinion that the Scopes Trial, which was frequently called “the monkey
trial” and became a symbol of disgrace and mockery which resulted in
a fundamentalist retreat from public space.21 However, this ideology and
its supporters did not become extinct. During decades of isolation they
developed their own infrastructure. In the 1940s, they started to reemerge
as the owners of media, publishing houses, radio stations, newspapers, and
from the 1950s onward television stations as well.
Teaching in their own schools and colleges, they prepared well-educated new generation of Protestant fundamentalists. Institutions such as
Bob Jones College founded in 1927 by Pastor Bob Jones, Sr., which later
became Bob Jones University, had a goal of providing an excellent education
for Christian youth.22 In 1947, the radio evangelist Charles E. Fuller, who
broadcasted the popular program the Old Fashion Revival Hour founded the
Fuller Theological Seminary.23 During the post-World War II era of the
Cold War, fundamentalists found very favorable conditions. It took much
more time, however, to revise their public image.
On the other hand, a pejorative connotation of the term “fundamentalist” was established for decades in the media, popular perception and
even in scholarly and scientific explanation of the phenomenon. One of
the characteristic examples was an explanation offered by Robert Robins
20
21
22
23
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and Jerrold Post, both of whom were experts in psychiatry, political science and political psychology. They analyzed the phenomenon of religious
fundamentalism through psychiatric term of paranoia, which they defined
paranoia as “the most intellectual of the mental disorders, the one most
likely to be associated with complex political ideologies.”24
The dichotomy of the fundamentalist worldview seems to fit perfectly
with a description of this mental problem: “The world of the paranoid
admits no shades of gray; there is no room for uncertainty. There is
intolerance of ambiguity and a tendency to classify in either/or compartments: good/bad, friend/enemy. Much of the intense intellectual effort
of the paranoid is in the service of resolving uncertainty.”25 The authors
named Rev. Jerry Falwell as a textbook case of paranoia within in a social
and political context. The evidence was a dichotomy of his worldview and
Falwell’s exclusive concentration on a few controversial political issues,
such as abortion, homosexuality and pornography.
Robert Robins and Jerrold Post specifically examined cases of political
violence that had been based upon religious or fundamentalist beliefs, in
particular 32 bombings of abortion clinics, and 296 acts of vandalism which
killed the personnel and physicians.26 They concluded that all of these acts
of violence were caused by paranoid characters who were “dominated
by one concept. That idea may have merit, but the paranoid grossly and
obsessively exaggerates its importance, subordinating every other value to
it and willing to commit any act to fulfill it.”27
A presumption that fundamentalist behavior is caused by mental or
personality disorders, and that the resulting conclusion that it could be
treated as such involved a further depreciation of this type of religious
expression. Other psychological explanations included “brainwashing”,
understood as a forcible indoctrination to induce someone to give up basic
political, social, or religious beliefs and attitudes and to accept contrasting
regimented ideas. Recent psychological interpretations, offered by Ralph W.
Hood, Jr., Peter C. Hill, and W. Paul Williamson tried to exclude degrading
theories, starting with brainwashing or the stereotypical “personality type”
of rural, poorly educated people. The authors stated categorically that the
24
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“fundamentalists are not “close-minded,” but rather seek to search their
sacred text for all knowledge.”28
Transformation in the way of explaining the phenomena from psychological disorders to epistemological and ontological dilemmas characterizes
this new psychological approach. It states that “religious fundamentalism
provides a unifying philosophy of life within which personal meaning and
purpose are embedded. In short, for fundamentalists, religion is a total way
of life. (…) For fundamentalists, religion is a systematized and complex
system that requires an authoritative base capable of subordinating to itself
all other elements of human experience. (…) Its psychological staying
power is its ability to create a unifying philosophical framework that meets
personal needs for meaning and provides coherence to an existence that
may otherwise seem fragmented.”29
Withdrawal from traditional juxtapositions can also be found in anthropological research. Susan Friend Harding, for example, a cultural
anthropologist, analyzed communication style, language and rhetoric, and
patterns of behavior. She could not find fundamentalists compatible with
stereotypes created by media and popular culture. Harding described her
first impression during her visit in Falwell’s hometown of Lynchburg,
Virginia, also the location of his Liberty University: “There was an excited sense of collective mission in the air, the event euphoria of a people
caught up in a large historical drama. Everyone-women and men, young
and old, students, church members and pastors-was in high gear, eager,
energized, and working overtime for the Lord (..) The people I saw and
talked to struck me not as tradition-bound, defensive, or fearful, but as
a people aggressively asserting and reshaping themselves and their world
against any and all who resisted them. Far from bunkering themselves,
these fundamentalists seemed to have a vast appetite for wordly ideas and
practices.”30
Image of poorly-educated rural people fearful of not only current ideas
but also modern technology was also challenged by researchers attempting
28
29
30
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to further define and describe fundamentalism. In his classic study, George
M. Marsden considered the initial forms of Protestant fundamentalism
and historical aspects of its development, defining it as a “militantly antimodernist Protestant evangelicalism.”31 Duke University professor Bruce
B. Lawrence examined the movement and questioned that description. He
argued that despite their revolt against the modern age, the fundamentalists are able to adapt and proficiently utilize a vast spectrum of modern
technologies, starting with radio and television and systematically updating
to the internet through email and websites.32
In the case of perception, interpretations and reinterpretations of the
American Protestant fundamentalists prove that human understanding
of the past, as well as of the social and cultural “reality” Image of poorly-educated rural people fearful of not only current ideas but also modern
technology was also challenged by researchers attempting to further define
and describe fundamentalism. In a contemporary light, the juxtaposition
introduced in the 1920s of secularism and fundamentalism, urban and
rural, enlightened and obscure has a mostly historical meaning. Despite
growing research and a comprehensive discussion of the historical roots
and religious convictions of Protestant fundamentalism, scholars still pose
questions considering the nature of the popularity of fundamentalist and
evangelical ideology, as well as the phenomenon of their successful political
involvement. However, simplified juxtapositions from the 1920s cannot
explain the complexity of this phenomenon today.

George M. Marsden, Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth-Century
Evangelicalism, 1870–1925 (New York: Oxford University Press, 1980), 4.
32
Bruce B. Lawrence, Defenders of God: The Fundamentalist Revolt against the Modern Age.
		 San Francisco: Harper & Row 1989, pp. 23-42.
31
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Zestawiając racje i błędy: prezentacje
i interpretacje amerykańskiego fundamentalizmu
protestanckiego
Abstrakt: Dychotomiczne zestawienia tego, co słuszne i niesłuszne, właściwe
i niewłaściwe prowadzi do kognitywnych uproszczeń. Przypadek amerykańskich fundamentalistów protestanckich stanowi przykład percepcji
i błędów percepcyjnych wynikających z zastosowania kategorii zestawień.
Podczas i po zakończeniu procesu Scopes’a z 1925 roku, konflikt społeczny
i kuluralny był przedstawiany przez media w przeciwstawnych kategoriach:
miejskie i wiejskie, postępowe i zacofane, naukowe i religijne. Fundamentaliści jednakże występowali nie tylko przeciw teorii ewolucji, ale także
przeciw ideologii darwinizmu społecznego, eugenice, eutanazji, rasowej
nierówności i dyskryminacji. Postmodernistyczne reewaluacja tradycyjnych
zestawień prowadzi do transfornacji w percepcji i definiowaniu zarówno
fundamentalizmu religijnego, jak i nowoczesności.

Słowa kluczowe: Fundamentalizm protestancki, proces Scopesa, teoria
ewolucji, darwinizm społeczny, eugenika.
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Oczekiwania maturzystów polskich
wobec Kościoła katolickiego
Abstrakt: Oczekiwania wobec Kościoła katolickiego jego członków mają
zróżnicowany charakter, będą to zarówno oczekiwania szczegółowe
jak i ogólne. Z innego punktu widzenia można by mówić o przypisywanych i aprobowanych zadaniach duszpasterskich Kościoła. Spośród
wielu oczekiwań wobec Kościoła katolickiego wybieramy do dalszych
analiz socjologicznych tylko cztery kwestie związane z troską Kościoła
o sprawy duchowe wiernych, jego działalnością na rzecz ekumenizmu,
działalnością charytatywną i troską o ludzi, z wykluczeniem działalności
politycznej. Podstawą do tych rozważań są wyniki badań socjologicznych
zrealizowanych w latach 1994-2009 w pięciu miastach (Szprotawa, Puławy, Kraśnik, Dęblin, Gdańsk). Objęto nimi maturzystów w tych samych
szkołach i w klasach szkolnych w 1994 roku (przebadano 1016 osób)
i w 2009 roku (przebadano 992 maturzystów). Deklarowane oczekiwania
młodzieży maturalnej wobec Kościoła katolickiego w sferze religijnej
są na dość wysokim poziomie. W 2009 roku w całej zbiorowości maturzystów 70,2% badanych akceptowało twierdzenie, że Kościół powinien
bardziej podkreślać osobisty, duchowy związek wiernych z Chrystusem;
69,3% - że Kościół powinien bardziej zachęcać do zbliżenia między
katolikami a innymi wyznaniami chrześcijańskimi. 81,6% - że Kościół
powinien prowadzić działalność charytatywną a mniej zajmować się
swoimi dobrami materialnymi; 89,0% - że Kościół powinien bardziej
zwracać się do ludzi, a mniej zajmować się polityką.

Słowa kluczowe: maturzyści, oczekiwania wobec Kościoła katolickiego,
kwestie religijne.
Oczekiwania wobec Kościoła katolickiego jego członków mają zróżnicowany charakter, będą to zarówno oczekiwania szczegółowe jak i ogólne1.
Z innego punktu widzenia można by mówić o przypisywanych i aprobowanych zadaniach duszpasterskich Kościoła. Postrzeganie i ocenianie zadań
duszpasterskich Kościoła ma swoje wielorakie uwarunkowania osobowo1

W artykule wykorzystano fragmenty artykułu: Zadania duszpasterskie Kościoła w opinii
maturzystów, ,,Studia Płockie” 1998, t. 26, s. 183-204.
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ściowe i społeczne, przebiega w określonym kontekście społeczno-kulturowym oraz dotyczy różnych obszarów życia religijno-kościelnego. Pośrednio
wskazuje na stosunek katolików do instytucji Kościoła, na zbieżność lub
rozbieżność kościelnego i społecznego (uznawanego w środowisku) systemu wartości. Indywidualne i społeczne oczekiwania ludzi wierzących
wobec Kościoła mogą sprzyjać rozwojowi postaw eklezjalnych jednostek
i grup społecznych, ale mogą też ten rozwój utrudniać i hamować.
Oczekiwania wobec Kościoła nie zawsze pokrywają się z zadaniami,
jakie sam Kościół sobie przypisuje i chce pełnić wobec swoich wyznawców.
Wydaje się, że w świadomości wielu katolików dokonuje się przemiana,
którą można by nazwać postulowaną liberalizacją w Kościele i relatywizacją
samego Kościoła. Model Kościoła ,,nakazu”, z wyraźną normatywnością,
przeżywa pewien kryzys. Współczesny człowiek jest krytycznie nastawiony wobec wszystkich instytucji, co rzutuje również na ocenę instytucjonalnych aspektów Kościoła. Niechętnie uznaje on obiektywną prawdę,
raczej opowiada się za poglądami, preferencjami i opcjami oraz akceptuje
te autorytety, które odpowiadają jego własnym potrzebom i roszczeniom.
Priorytety zadań duszpasterskich w doktrynie i świadomości społecznej
katolików nie zawsze pokrywają się z sobą.
Postawy wobec Kościoła jako relacje emocjonalno-wartościujące są
wynikiem konfrontacji tego, jak postrzega się Kościół, z tym, jakim on
naszym zdaniem być powinien. Ocena ogólna jest tu na ogół rezultatem ,,wyważenia” przypisywanych Kościołowi plusów i minusów w świetle kryteriów
do niego adresowanych. Idealny w wyobrażeniach Kościół jest konfrontowany
z realnie istniejącym. Człowiek współczesny świadomy swej wolności i niezależności względem wszelkich instytucji, traktujący instrumentalnie instytucje
współczesne jak służące zaspokajaniu indywidualnych potrzeb życiowych,
usiłuje w podobny sposób traktować Kościół. Krytyka Kościoła stanowi stały,
jakby normalny, element świadomości wielu ludzi współczesnych. Niekiedy
nawet jest traktowana jako niezbędna część pluralistycznego dialogu społecznego, prowadząca do uzyskania właściwego konsensu co do miejsca i roli Kościoła w nowoczesnym społeczeństwie. Może być ona fragmentem szerszego
procesu społecznego zwanego dezinstytucjonalizacją (przesunięcie akcentu
z instytucji na osobę).
Spośród wielu oczekiwań wobec Kościoła katolickiego wybieramy
do dalszych analiz socjologicznych tylko cztery kwestie związane z troską Kościoła o sprawy duchowe wiernych, jego działalnością na rzecz
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ekumenizmu, działalnością charytatywną i troską o ludzi z wykluczeniem działalności politycznej. Podstawą do tych rozważań są wyniki
badań socjologicznych zrealizowanych w latach 1994-2009 w pięciu
miastach (Szprotawa, Puławy, Kraśnik, Dęblin, Gdańsk). Objęto nimi
maturzystów w tych samych szkołach i w klasach szkolnych w 1994 roku
(przebadano 1016 osób) i w 2009 roku (przebadano 992 maturzystów).
Uzyskanie wyników empirycznych z różnych środowisk miejskich i ich
porównywanie może częściowo upoważniać do formułowania uogólnień o dość szerokim zakresie. W całej zbiorowości maturzystów w 2009
roku 8,9% badanych uznało siebie za głęboko wierzących, 51,9% - za
wierzących, 19,7% - za niezdecydowanych w sprawach wiary, 11,0%
- za obojętnych religijnie, 5,3% - za niewierzących, 3,2% - brak odpowiedzi. Wskaźnik głęboko wierzących i wierzących (łącznie) kształtuje
się na poziomie 60,8%. Różnica między formalną przynależnością do
katolicyzmu a deklarowaną identyfikacją wierzeniową wynosi 27,7%.
Wskaźnik przynależności religijnej (tzw. globalne wyznanie wiary)
znacznie oddalił się od granicy tzw. oczywistości kulturowej i wynosi: w Szprotawie – 55,8%, w Puławach – 62,4%, w Kraśniku – 70,5%,
w Dęblinie – 75,7% i w Gdańsku – 49,5%.
1. Troska Kościoła o życie duchowe wiernych
Z teologicznego punktu widzenia Kościół ma dwa nierozerwalnie
związane z sobą wymiary: boski i ludzki. Gdyby jednego z nich zabrakło,
zostałaby zniweczona cała rzeczywistość Kościoła, ukształtowana zgodnie
z zamysłem Chrystusa. Bosko-ludzka rzeczywistość Kościoła jest bardzo
organicznie związana z Bosko-ludzką rzeczywistością samego Chrystusa.
Prawda o Kościele wyznawana w Credo oznacza, że jest on nie tylko przedmiotem wiary, ale równocześnie podmiotem: wyznając wiarę w Kościół,
sami jesteśmy Kościołem wierzącym i modlącym się. ,,Z przesłanki tej
wynika, że wiara w Kościół, wypowiedzenie z wiara akceptującego <tak>
w stosunku do niego jest logiczną konsekwencją całego Credo, w szczególności wyznania wiary w Chrystusa, Boga-Człowieka. O nakazach tej
wewnętrznej logiki Credo, musimy pamiętać zwłaszcza dzisiaj, gdy spotykamy się często z rozdzieleniem czy wręcz przeciwstawieniem Kościoła
Chrystusowi, gdy na przykład słyszymy słowa: <Chrystus – tak, Kościół
– nie>. Przeciwstawienie nie całkiem nowe, a jednak w niektórych kręgach

60

Oczekiwania maturzystów polskich wobec Kościoła katolickiego

naszej współczesności na nowo lansowane” (audiencja generalna w dniu
24 lipca 1991 roku)2.
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego – Kościół jest wspólnotą
wiary, nadziei i miłości, jest równocześnie społecznością wyposażoną
w strukturę hierarchiczną i Mistycznym Ciałem Chrystusa, zgromadzeniem widzialnym i wspólnotą duchową, rzeczywistością złożoną z pierwiastka Boskiego i ludzkiego (nr 771). W przemówieniu z 21 czerwca 1995
roku Jan Paweł II zauważył, że ,,Kościół służy ludziom wielką pomocą.
Przede wszystkim objawia każdemu prawdę o jego egzystencji i przeznaczeniu. Ukazuje następnie każdemu człowiekowi, że Bóg stanowi jedyną
prawdziwą odpowiedź na najgłębsze pragnienia jego serca, <którego pokarmy ziemskie nigdy w pełni nie nasycą>. Ponadto broni każdej osoby,
na mocy powierzonej sobie Ewangelii, głosząc <fundamentalne prawa
osoby i rodziny> oraz wywierając dobroczynny wpływ na społeczeństwo
i skłaniając je do przestrzegania tych praw i naprawienia wszystkich sytuacji, w których prawa te są jawnie gwałcone”3. Z socjologicznego punktu
widzenia można mówić zarówno o jego wymiarze wspólnotowym jak
instytucjonalnym, o funkcjach duchowych wobec wiernych jak i o funkcjach społeczno-moralnych.
Pierwsze oceniane przez maturzystów zadanie Kościoła ma charakter
teologiczny i dotyczy akcentowania w jego posłudze przede wszystkim troski o budowanie duchowej więzi z Chrystusem (funkcja religijno-zbawcza).
Kościół powinien więc przede wszystkim uczyć wiary i zaufania do Boga
oraz kształtować miłość Boga i bliźniego. Respondentom przedstawiono
do oceny następujące twierdzenie: ,,Kościół powinien bardziej podkreślać
osobisty, duchowy związek z Chrystusem”. Było ono oceniane według
następującej skali: zdecydowanie zgadzam się, raczej zgadzam się, raczej nie
zgadzam się, zdecydowanie nie zgadzam się, trudno powiedzieć. Uzyskane
wyniki empiryczne przedstawia tabela 1.

2
3

,,Ľ Osservatore Romano” 1991, nr 7, s. 44.
Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Kościół, Wydawnictwo M. Apostolicum, KrakówZąbki 1999, s. 496.
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Tab. 1. Ocena twierdzenia: ,,Kościół powinien bardziej podkreślać osobisty,
duchowy związek z Chrystusem” (dane w %)

Kategorie odpowiedzi

Szprotawa
I

Puławy

II

I

II

Kraśnik
I

II

Dęblin
I

II

Gdańsk
I

II

Razem
I

II

Zdecydowanie zgadzam się

54,6 39,9 57,4 34,4 59,7 39,0

55,3 37,8

49,1 40,9

55,3 38,4

Raczej zgadzam się

35,1 26,2 27,7 36,0 28,4 33,0 30,1 29,7

29,1 31,7

29,8 31,8

Raczej nie zgadzam się

1,0

8,2 -

Zdecydowanie nie zgadzam
się

1,0

2,1 0,8

4,8

0,8

4,5

1,9 10,8

3,0

5,6 1,2

4,9

-

0,9 2,9

2,7

Brak zdania

7,7 22,3 12,4

17,6

8,2 17,8

9,7 18,9 17,1

Brak danych

0,5 1,3

1,6

1,6

2,9

Ogółem

1,7

0,8

-

0,9

3,4

1,3

20,2 11,3
1,0

5,4

0,9 3,9

1,4

19,4
1,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

W całej zbiorowości maturzystów ponad trzecia część badanych poparła zdecydowanie twierdzenie, że Kościół powinien bardziej podkreślać
osobisty i duchowy związek wiernego z Chrystusem (od 34,4% do 40,9%
w poszczególnych miastach), około trzecia część raczej zgadzała się (od
26,2% do 36,0%), około co dziesiąty ankietowany zdecydowanie lub
raczej nie zgadzał się z tym twierdzeniem (od 6,3% do 13,5%). Znaczna
część respondentów nie potrafiła zająć wyraźnego stanowiska w omawianej sprawie (od 17,6% do 22,3%). Łącząc obydwie kategorie odpowiedzi
aprobujące oceniane twierdzenie, można powiedzieć, że we wszystkich
badanych miastach wskaźnik aprobaty przekraczał 65% (w całej zbiorowości – 70,2%). Pomiędzy obydwiema zmiennymi („ośrodek szkolny”
i „aprobata teologicznych zadań Kościoła”) nie zaznacza się istotny związek
statystyczny (p=0.395).
Zbliżone wynik empiryczne uzyskano w innych badaniach socjologicznych. W Lublinie w 1994 roku 58,5% ankietowanych maturzystów zgadzało
się w zdecydowany sposób z twierdzeniem, że Kościół powinien bardziej
podkreślać duchowy i osobisty związek z Chrystusem, 30,4% - raczej tak,
1,8% - raczej nie, 0,9% - zdecydowanie nie, 6,8% - trudno powiedzieć
i 1,5% - brak odpowiedzi; w 2005 roku odpowiednio: 42,5%, 29,6%, 6,2%,
2,8%, 15,4%, 3,5%. W latach 1994-2005 zmniejszył się wyraźnie (o 16,0%)
wskaźnik tych, którzy zdecydowanie aprobowali oceniane twierdzenie (badania Emilii Żerel). Odpowiedzi maturzystów z Lublina w roku szkolnym
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2009/2010 kształtowały się następująco: 37,6%, 37,3%, 4,2%, 2,8%, 17,2%,
0,9% (badania Marcina Roli).
Prawdopodobnie wyższą aprobatą teologicznych zadań Kościoła charakteryzują się dorośli Polacy. W sondażu Instytutu Badania Opinii GfK
Polonia w 2007 roku 64,3% ankietowanych dorosłych Polaków zgadzało
się całkowicie z twierdzeniem, że Kościół powinien uczyć wiary, 31,5% zgadzało się, 2,5% - ani się zgadzało, ani nie zgadzało, 1,5% - nie zgadzało
się i 0,2% - zupełnie nie zgadzało się (informacje uzyskane w GfK Polonia).
Prawdopodobnie poziom oczekiwań religijnych wobec Kościoła w środowiskach młodzieżowych jest nieco niższy.
Religijne funkcje Kościoła są aprobowane przez zdecydowaną większość badanych maturzystów. Tylko nieliczni respondenci nie dostrzegali
potrzeby akcentowania przez Kościół zadań odnoszących się do kształtowania duchowych więzi wiernych z Chrystusem. Za wzmocnieniem
teologicznych funkcji Kościoła wobec wiernych częściej wypowiadały się
kobiety (74,5%) niż mężczyźni (65,8%), p=0.010, C=0.123; młodzież
z liceów ogólnokształcących (73,8%) częściej niż młodzież z techników
(64,4%), p=0.000, C=0.178; młodzież mieszkająca na wsi (72,1%) nieco
częściej niż mieszkająca w małych (67,3%), średnich (69,2%) i w wielkich
miastach (69,9%), p=0.263; głęboko wierzący (72,7%), wierzący (74,4%)
i niezdecydowani w sprawach wiary (73,3%) częściej niż obojętni religijnie
(55,9%) i niewierzący (52,9%), p=0.000, C=0.268. Teologiczne funkcje
Kościoła nieco częściej akceptowały kobiety, młodzież licealna, mieszkającą
na wsi oraz związana z religią. Różnice procentowe pomiędzy kategoriami
osób wyróżnionych ze względu na cechy demograficzne i społeczne nie
były zbyt wysokie. Wyższa intensywność wiary sprzyjała szerszej aprobacie
religijnych zadań i kompetencji Kościoła.
W latach 1994-2009 zmniejszył się wyraźnie wskaźnik twierdzących
w zdecydowany sposób, że Kościół powinien bardziej podkreślać osobisty,
duchowy związek wiernych z Chrystusem (spadek o 16,9%). Łącząc dwie
kategorie zgadzających się z ocenianym twierdzeniem i dwie kategorie
nie zgadzających się otrzymujemy spadek pierwszego wskaźnika o 14,9%
i wzrost drugiego wskaźnika o 7,1%. O 8,1% zwiększył się wskaźnik niezdecydowanych w omawianej sprawie. Nieco większe zmiany odnotowaliśmy
w Szprotawie i Dęblinie, wśród mężczyzn, młodzieży z techników i wśród
niewierzących. Zmiany dokonywały się we wszystkich środowiskach młodzieżowych, chociaż w nieco zróżnicowany sposób.
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Zmniejszenie się wskaźnika tych, którzy domagają się zwiększenia
troski Kościoła o duchowy związek wiernych z Chrystusem, można wyjaśniać zarówno jako przejaw sekularyzowania się świadomości religijnej
katolików, jak i efekt przekonania, że Kościół jest wystarczająco zatroskany
o potrzeby duchowe wiernych i nie ma potrzeby intensyfikacji tej działalności. Nie można wykluczyć i trzeciej interpretacji, według której wierni
lękają się zwiększania jakiejkolwiek działalności Kościoła także w sprawach
duchowych, gdyż obawiają się ograniczenia swojej wolności i autonomii,
także w sprawach religijnych. W sferze religijnej upowszechnia się postawa
warunkowej (częściowej) przynależności do Kościoła, co oznacza w praktyce, że legitymizacja wiary przesuwa się od autorytetów kościelnych,
do samych jednostek, które są odpowiedzialne za autentyczność swoich
własnych przesłanek religijnych i duchowych. W takim kontekście można
we własnym przekonaniu uchodzić za dobrego katolika, mimo wyrażenia
sprzeciwu wobec nauk kościelnych, a zwłaszcza wartości i norm moralnych.
Kościół katolicki nie jest już w stanie w pełni kontrolować ani wierzeń ani
praktyk religijnych swoich członków.
2. Ekumeniczne zadania Kościoła
Druga kwestia dotyczy troski Kościoła o ekumenizm (funkcje ,,na
zewnątrz”). Według Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
z 2005 roku: „W Kościołach i wspólnotach kościelnych, które odłączyły
się od pełnej komunii z Kościołem katolickim, istnieją liczne pierwiastki
uświęcenia i prawdy. Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa i prowadzą
do jedności katolickiej. Członkowie tych Kościołów i wspólnot są przez
chrzest włączeni w Chrystusa: uważamy ich za braci” (nr 163). Od ponad
stu lat, czyli od momentu narodzin nowoczesnego ruchu ekumenicznego,
istniała wyraźna świadomość, że brak jedności wśród chrześcijan utrudnia
bardziej skuteczne głoszenie Ewangelii, ponieważ naraża na szwank wiarygodność chrześcijaństwa. W odniesieniu do podstawowych prawd wiary
o wiele więcej nas łączy niż dzieli, ale podziały pozostają i dotyczą różnych
kwestii doktrynalnych i etycznych. To wywołuje zamieszanie i budzi nieufność, osłabia naszą zdolność przekazywania zbawczego Słowa Chrystusa.
Sobór Watykański II wskazał, że ruch ekumeniczny musi być w centrum życia i działalności Kościoła. Zachęcał wszystkich wiernych, by rozpoznając znaki czasu, pilnie uczestniczyli w ruchu ekumenicznym. Papież
Benedykt XVI podkreśla, że za zadania ekumeniczne jest „odpowiedzialny
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cały Kościół i wszyscy ochrzczeni, którzy muszą zabiegać o to, by częściowa
komunia, która już istnieje wśród chrześcijan, urosła do pełnej komunii
w prawdzie i w miłości. Dlatego modlitwa o jedność nie jest przypisana do
tego Tygodnia Modlitw, lecz musi stać się integralną częścią naszej modlitwy, życia modlitwy wszystkich chrześcijan w każdym miejscu i w każdym
czasie, zwłaszcza wtedy, gdy osoby należące do różnych tradycji spotykają
się i razem pracują, by odnieść zwycięstwo, w Chrystusie, nad tym wszystkim, co jest grzechem, złem, niesprawiedliwością, deptaniem godności
człowieka” (przemówienie Benedykta XVI z dnia 18 stycznia 2012 roku)”4.
Mino bolesnych podziałów chrześcijanie powinni z ufnością patrzeć
w przyszłość i z nadzieją, że zmierzamy ku jedności w wierze. Istniejące
podziały sprawiają, że świadectwo, jakie chrześcijanie dają o Chrystusie, jest
mniej jasne. Nasze oczekiwanie na widzialną jedność Kościoła musi być
cierpliwe i ufne. Postawa cierpliwego oczekiwania nie oznacza bierności
czy rezygnacji, ale szybką i czujną odpowiedź na każdą możliwość zjednoczenia i braterstwa. W tym kontekście Benedykt XVI wymienia codzienną
modlitwę i ustawiczne staranie się o jedność chrześcijan (homilia podczas
Nieszporów na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
w dniu 25 stycznia 2012 roku)5. Konkretnym przejawem tej troski jest
uczestnictwo w Tygodniach Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz staranie
się o tzw. ekumenizm duchowy, czyli wewnętrzne nawrócenie, zarówno
indywidualne jak i wspólnotowe.
Benedykt XVI podkreśla także, że w dialogu ekumenicznym ważna
jest problematyka moralna, stanowiąca nowe wyzwanie dla ruchu ekumenicznego. W dialogach ekumenicznych nie można pomijać wielkich
kwestii moralnych, dotyczących życia ludzkiego, rodziny, płciowości,
bioetyki, wolności, sprawiedliwości i pokoju. Broniąc podstawowych
wartości wielkiej tradycji Kościoła, bronimy człowieka, bronimy stworzenia. „Ostatnio kwestie etyczne stały się jednym z punktów różniących
chrześcijan, zwłaszcza w tym, co dotyczy właściwego rozumienia natury
ludzkiej i jej godności. Konieczne jest, aby chrześcijanie osiągnęli głęboką
zgodę w kwestiach antropologicznych, co może pomóc społeczeństwu
i politykom w podejmowaniu mądrych i słusznych decyzji dotyczących
ważnych zagadnień z zakresu życia ludzkiego, rodziny i seksualności”

4
5

,,Ľ Osservatore Romano” 2012, nr 3, s. 33.
,,Ľ Osservatore Romano” 2012, nr 3, s. 23.
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(przemówienie Benedykta XVI do delegacji ekumenicznej z Finlandii
w dniu 19 stycznia 2012 roku)6.
Badani maturzyści oceniali twierdzenie sugerujące, że Kościół katolicki
powinien bardziej zachęcać do zbliżenia między katolikami a innymi wyznawcami chrześcijaństwa. Deklarowane oceny – być może – nie zawsze
opierają się na rozeznaniu postępów, jakie się już dokonały w ruchu ekumenicznym, na zrozumieniu tego, co jest konieczne dla wspólnego dialogu
ekumenicznego, na znajomości lokalnych struktur dialogu itp. Chodzi
raczej o zbadanie ogólnego nastawienia młodych ludzi do ekumenizmu
oraz aprobaty względnie dezaprobaty zadań Kościoła katolickiego w dialogu
ekumenicznym. Zebrane dane empiryczne są zawarte w tabeli 2.
Tab. 2. Ocena twierdzenia: ,,Kościół powinien bardziej zachęcać do zbliżenia między katolikami a innymi wyznaniami chrześcijańskimi”
(dane w %)
Kategorie
odpowiedzi
Zdecydowanie
zgadzam się
Raczej
zgadzam się
Raczej nie
zgadzam się
Zdecydowanie
nie zgadzam się
Brak zdania
Brak danych
Ogółem

Szprotawa
I

II

Puławy

Kraśnik

I

I

II

II

Dęblin
I

II

Gdańsk
I

II

Razem
I

II

43,3 39,5

44,2 38,4

35,4 34,5

56,3 40,5 51,7 45,2 44,9

39,1

33,0 26,2

26,0 32,8

35,4 30,7

21,4 32,4 29,9 30,8

30,0

30,2

5,2

7,0

1,7

4,3

7,2

9,9

5,4 5,2

4,9

7,6

4,9

8,1 3,8

2,6

3,0

2,1 3,6

1,6

5,3

1,9

2,7

0,4

4,8
5,8

12,9 19,7 21,1 18,4 21,4 21,6 12,6 16,2 13,2 12,5 16,9 18,2
1,0 1,7
1,2 1,6
1,2 0,4
2,9 0,9 1,0 1,3 1,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

W całej zbiorowości maturzystów z wybranych miast 39,1% badanych
domagało się zdecydowanie od Kościoła zwiększenia troski o zbliżenie
między katolikami i chrześcijanami z innych wyznań, 30,2 – raczej tak,
7,0% - raczej nie, 4,3% - zdecydowanie nie, 18,2% - to niezdecydowani
i 1,1% - nie udzielający odpowiedzi. Można z tych danych empirycznych
wyciągnąć wniosek, że ponad dwie trzecie ankietowanych maturzystów
popiera – zdecydowanie lub umiarkowanie – ekumeniczne inicjatywy
Kościoła katolickiego (w Szprotawie – 65,7%, w Puławach – 71,2%,
6
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w Kraśniku – 65,2%, w Dęblinie – 72,9%, w Gdańsku – 76,0%, w całej
zbiorowości – 69,3%). Podobieństwo poglądów maturzystów z różnych
miast potwierdza również wynik testu chi-kwadrat (p=0.300).
Zbliżone wyniki empiryczne uzyskano w innych badaniach socjologicznych. W 1994 roku wśród maturzystów lubelskich 41,9% badanych
zdecydowanie zgadzało się z twierdzeniem, że Kościół powinien bardziej
zachęcać do zbliżenia między katolikami a innymi wyznaniami chrześcijańskimi, 29,5% - raczej tak, 6,6% - raczej nie, 3,3% - zdecydowanie nie,
17,5% - trudno powiedzieć i 1,1% - brak odpowiedzi; w 2005 roku odpowiednio: 31,4%, 31,2%, 10,1%, 4,0%, 19,9%, 3,5%. W latach 1994-2005
zmniejszył się wskaźnik ankietowanych zdecydowanie domagających się
większego zaangażowania Kościoła katolickiego w problemy ekumeniczne
o 10,5% (badania Emilii Żerel). Podobne wyniki empiryczne uzyskano
w roku szkolnym 2009/2010 wśród maturzystów lubelskich: 35,6%, 33,2%,
8,1%, 2,2%, 19,7%, 1,1% (badania Marcina Roli).
W 2009 roku w pięciu miastach za intensyfikacją funkcji ekumenicznych Kościoła opowiedziało się 74,7% kobiet i 64,0% mężczyzn (p=0.001,
C=0.169); uczniowie z liceów ogólnokształcących (75,0%) częściej niż
uczniowie z techników (60,6%), p=0.000, C=0.169; młodzież mieszkająca na wsi (66,3%) i w miastach do 20 tys. mieszkańców (67,3%) rzadziej
niż w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców (72,8%) i w miastach
powyżej 100 tys. mieszkańców (73,4%), p=0.008, C=0.193; głęboko
wierzący (70,5%) i wierzący (70,0%) oraz niezdecydowani w sprawach
wiary (71,3%) nieco częściej niż obojętni religijnie (64,2%) i niewierzący
(68,0%), p=0.003, C=0.216.
W latach 1994-2009 nastąpił lekki spadek aprobaty intensyfikacji
funkcji ekumenicznych Kościoła katolickiego. Wskaźnik popierających
zdecydowanie wzmocnienie tych funkcji zmniejszył się o 5,8%, łączny zaś
popierających zdecydowanie i umiarkowanie o 5,6%, natomiast wskaźnik
sprzeciwiających się zdecydowanie lub umiarkowanie zwiększył się o 4,4%.
Na zbliżonym poziomie utrzymywał się wskaźnik niezdecydowanych
w omawianej sprawie. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze wypowiedzi można
powiedzieć, że wzrost lub spadek aprobaty funkcji ekumenicznych Kościoła
kształtował się następująco: w Szprotawie – spadek o 10,6%, w Puławach
– wzrost o 1,0%, w Kraśniku – spadek o 5,6%, w Dęblinie – spadek o 4,8%
i w Gdańsku – spadek o 5,6%.
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Poglądy maturzystów w sprawie działalności Kościoła katolickiego
zmierzającego do zbliżenia między chrześcijanami różnych wyznań nie
zmieniły się w sposób istotny w okresie 15 lat. Przesunięcie o około 5%
wskaźnika tych, którzy oczekują od Kościoła większej aktywności w sprawach ekumenicznych nie muszą być interpretowane jako osłabienie idei
ekumenizmu świadomości młodzieży. Można przyjąć interpretację, że
część młodzieży uważa, że Kościół czyni wystarczająco dużo i nie można
domagać się od niego, żeby czynił jeszcze więcej. Postawy maturzystów
wobec ruchu ekumenicznego są zbliżone w pięciu miastach. Kobiety
nieco częściej niż mężczyźni, licealiści częściej niż młodzież z techników,
młodzież ze wsi i małych miast rzadziej niż z większych miast aprobuje
zadania Kościoła katolickiego mające na celu zbliżenie między katolikami
i innymi chrześcijanami. Autoidentyfikacje religijne wykazywały istotne
statystycznie powiązania z funkcjami ekumenicznymi pełnionymi przez
Kościół. Badanie dialogu ekumenicznego na poziomie świadomości
i działań w różnych środowiskach społecznych przyczyni się do rozwoju
socjologii ekumenizmu.
3. Zadanie charytatywne Kościoła
Trzecie ważne zadanie Kościoła i parafii wiąże się z tzw. funkcją miłości.
Z socjologicznego punktu widzenia określa się funkcję miłości jako funkcję
humanizacyjną. Można tu wymienić różne formy pomocy strukturalnej
i czynnej, dziedziny życia zaniedbane przez instytucje państwowe i społeczne, sprawy rodzinne itp. Są to problemy wspólne dla danego środowiska
społecznego i Kościół (parafia) nie może pozostać wobec nich obojętny7.
Parafie katolickie nie zajmują się wyłącznie sprawami duchowymi, prowadzą także działalność charytatywną, społeczną, niekiedy kulturalną i gospodarczą. Zaspokajają potrzeby religijne wiernych, ale pomagają zaspokoić
i inne potrzeby. Oferty parafialne kierowane do wiernych są różnorodne,
ale korzysta z nich tylko pewna grupa parafian, najczęściej osoby zaangażowane w praktyki religijne, starsze, będące w trudnej sytuacji życiowej.
Oceniane przez maturzystów twierdzenie składa się właściwie z dwu
nieco odmiennych kwestii: pierwsza dotyczy działalności charytatywnej,
druga postuluje ograniczenie zainteresowań Kościoła dobrami materialnymi wśród księży, ale zapewne łączą się one z sobą (im więcej troski o wła7

W. Piwowarski, Problemy duszpasterskie parafii terytorialnych, ,,Roczniki TeologicznoKnoniczne” 1985, nr 6, s. 77.
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sne sprawy materialne, tym mniej zaangażowania w prace charytatywne).
Działalność charytatywna w Kościele polskim zaznacza się w szerszym
zakresie po 1989 roku. Krytyka księży ze względu na ich nadmierne zainteresowanie sprawami materialnymi ma swoja długą historię i była wyrażana
przez wierzących również w dwóch ostatnich dekadach. Równocześnie
większość Polaków aprobuje funkcje charytatywne Kościoła. Według sondażu Instytutu Badania Opinii GfK Polonia z 2007 roku 48,4% badanych
dorosłych Polaków zgadzało się całkowicie z twierdzeniem, że Kościół
powinien zaradzić ubóstwu, 36,6% - zgadzało się, 9,8% - ani zgadzało się
ani nie zgadzało, 3,7% - nie zgadzało się, 1,5% - zupełnie nie zgadzało
się; twierdzenie ,,uczyć ludzi, jak pomagać potrzebującym” odpowiednio;
56,7%, 36,7%, 5,0%, 1,2%, 0,4% (informacje uzyskane w GfK Polonia).
Tab. 3. Ocena twierdzenia: ,,Kościół powinien prowadzić działalność charytatywną, a mniej zajmować się swoimi dobrami materialnymi”
(dane w %)
Kategorie
odpowiedzi

Szprotawa
I

II

Puławy
I

Kraśnik
II

I

II

Dęblin
I

Gdańsk
II

I

Zdecydowanie zga72,2 60,5
dzam się

78,9 59,6 78,2 59,1

76,7 56,8

Raczej zgadzam się 19,6 19,7

15,3 18,8

15,5 29,7 22,2

16,0 21,6

II

Razem
I

68,8 66,8 74,9
20,2 17,9

II
61,1
20,5

Raczej nie zgadzam
2,1
się

4,7

0,8 6,8

1,2

7,6

1,9

2,7

2,1

3,4

1,6

5,6

Zdecydowanie nie
1,0
zgadzam się

3,4

0,4

2,8

1,6

3,0

1,0

-

0,9

2,4

1,0

2,8

Brak zdania

4,1

9,4

3,3 10,8

1,3

8,3

1,0

10,8

4,3

6,3

3,0

8,9

Brak danych

1,0

2,2

1,2

1,6

0,4

3,9

-

1,7

1,0

1,7

1,1

Ogółem

1,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

W całej zbiorowości maturzystów z pięciu miast nieco mniej niż dwie
trzecie badanych zdecydowanie zaaprobowało zwiększoną troskę Kościoła
katolickiego o działalność charytatywną, co piąty ankietowany – raczej tak,
co dziesiąty respondent nie aprobował tego poglądu i co dziesiąty nie udzielił odpowiedzi. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” udzieliło
80,2% badanych w Szprotawie, 78,4% - w Puławach, 80,7% - w Kraśniku,
86,5% - w Dęblinie i 87,0% - w Gdańsku (w całej zbiorowości – 81,6%).
Zdecydowana większość młodych ludzi wyraziła się z aprobatą o zadaniach
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charytatywnych Kościoła i poparła ograniczenie zainteresowań księży sprawami materialnymi. Młodzież ucząca się w różnych miastach w bardzo
zbliżony sposób aprobowała funkcje charytatywne Kościoła (p=0.633).
Zbliżone wyniki empiryczne uzyskano w innych badaniach socjologicznych. Wśród maturzystów lubelskich w 1994 roku 75,1% ankietowanych
zdecydowanie zgadzało się z twierdzeniem, że Kościół katolicki powinien
prowadzić działalność charytatywną, a mniej zajmować się swoimi dobrami
materialnymi, 18,1% - raczej tak, 0,7% - raczej nie, 1,7% - zdecydowanie
nie, 3,3% - trudno powiedzieć, 1,1% - brak odpowiedzi; w 2005 roku odpowiednio: 57,7%, 20,3%, 8,0%, 3,8%, 6,4%, 3,8%. W latach 1994-2005
zmniejszył się o 17,4% wskaźnik ankietowanych zdecydowanie domagających się zwiększenia troski Kościoła o problemy charytatywne (badania
Emilii Żerel). Wśród maturzystów lubelskich w roku szkolnym 2009/2010
uzyskano następujące dane: 53,5%, 27,3%, 8,7%, 0,7%, 8,5%, 1,3% (badania
Marcina Roli).
W 2009 roku w pięciu miastach łączny wskaźnik odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak” aprobujących funkcje charytatywne Kościoła
przekraczał granicę tzw. oczywistości kulturowej (81,6%)). Kobiety (85,8%)
częściej niż mężczyźni (77,3%) opowiadały się za funkcjami charytatywnymi Kościoła (p=.0.000, C=0.155); uczniowie szkół ogólnokształcących
(85,6%) częściej niż uczniowie szkół technicznych (75,3%), p=0.000,
C=0.164; młodzież mieszkająca na wsi (79,3%), w małych miastach
(81,6%) i w średnich miastach (82,2%) nieco rzadziej niż w wielkich
miastach (86,2%), p=0.367; głęboko wierzący (75,0%) i wierzący (81,1%)
nieco rzadziej niż niezdecydowani w sprawach wiary (84,6%), obojętni
religijnie (85,3%) i niewierzący (88,7%), p=0.000, C=0.290. Ważność
zajmowania się przez Kościół działalnością charytatywną i nie przejawiania
nadmiernego zainteresowania się dobrami materialnymi nieco częściej
podkreślały kobiety, młodzież szkół ogólnokształcących, mieszkająca
w wielkich miastach i luźno związana z religią. Różnice procentowe krańcowych kategorii demograficznych, społecznych i religijnych nie były zbyt
wielkie i nie przekraczały 10%.
W latach 1994-2009 zmniejszył się wskaźnik zdecydowanie popierających działalność charytatywną Kościoła katolickiego o 13,8%, łączny
wskaźnik popierających zdecydowanie i umiarkowanie – o 11,2%. Wskaźnik
niepopierających tej zmiany zwiększył się od 2,6% do 8,4%. Dynamika
zmian kształtowała się nieco odmiennie w poszczególnych miastach:
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w Szprotawie – spadek o 11,6%, w Puławach – o 15,8%, w Kraśniku –
o 13,5%, w Dęblinie – o 5,7% i w Gdańsku – o 4,0%. Na skutek tej zróżnicowanej dynamiki wyrównały się wśród maturzystów z pięciu miast
wskaźniki aprobaty zwiększonych funkcji charytatywnych Kościoła, przy
zmniejszonym zainteresowaniu dobrami materialnymi. W konsekwencji
dokonujących się zmian w postawach maturzystów uwyraźniły się różnice
pomiędzy kobietami i mężczyznami, młodzieżą z dwóch odmiennych
typów szkół, młodzieżą ze wsi i miast oraz osobami głęboko wierzącymi
a pozostałymi autoidentyfikacjami religijnymi.
Realizacja miłości braterskiej należy – twierdzą teologowie – do istoty
Kościoła i każdej parafii, w której Kościół ten urzeczywistnia się8. Parafia
jako wspólnota braterska powinna ogarniać wszystkich parafian swoja
posługą, zainteresowaniem i troską. Szeroko rozumiane zadania charytatywne Kościoła są aprobowane przez zdecydowaną większość badanych
maturzystów i to w sposób nieco zróżnicowany w zależności od cech
demograficznych, społecznych i religijnych. Osoby bardziej religijne były
nieco bardziej skłonne aprobować funkcje charytatywne Kościoła, w powiązaniu z pomniejszoną troską osób duchownych o sprawy materialne.
4. Troska Kościoła o ludzi a nie o politykę
Kwestia czwarta dotyczy problemów niezwykle często dyskutowanych
w ostatniej dekadzie XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku, a mianowicie, zaangażowania się Kościoła w życie publiczne , szczególnie zaś
w życie polityczne. Ci, którzy uważają, że model obecności Kościoła w życiu publicznym z okresu tzw. realnego socjalizmu powinien być uznany za
normę dla społeczeństwa pluralistycznego i demokratycznego, dość często
protestują przeciwko wszelkim formom zwiększania obecności Kościoła
w życiu publicznym i przestrzegają przed dążeniami do tworzenia państwa
wyznaniowego, zdominowanego wpływami Kościoła katolickiego w społeczeństwie. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku stało
się swoistą modą wyolbrzymianie społecznych i politycznych wpływów
Kościoła katolickiego, podkreślanie jakiejś ofensywy instytucji kościelnych
i osób z nim związanych, zwłaszcza w zakresie spraw legislacyjnych, a także

8

R. Kamiński, Przynależność do parafii katolickiej. Studium pastoralne, Redakcja
Wydawnictw KUL, Lublin 1987, s. 125.
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dostrzeganie niebezpieczeństwa katolickiego fundamentalizmu w naszym
kraju.
Szczególnym przedmiotem krytyki Kościoła jest jego rzekome czy
rzeczywiste zaangażowanie się w życie polityczne. Według niektórych
socjologów mamy do czynienia w społeczeństwie polskim z wyraźnymi
przejawami polityzacji religii, a nawet z szerokim włączaniem się duchowieństwa, a także struktur kościelnych do życia politycznego. Misja Kościoła
jest przede wszystkim religijna, a nie polityczna, włącza się on w porządek
społeczny z powodu implikacji, jakie jego religijna misja ma względem
życia doczesnego. Pierwszą troską Kościoła jest wychowanie sumienia,
a tym samym kształtowanie niezbędnej odpowiedzialności. Chodzi o wychowanie sumienia, zarówno w dziedzinie etyki indywidualnej jak i etyki
społecznej (konferencja prasowa Benedykta XVI na pokładzie samolotu
lecącego do Madrytu w dniu 23 marca 2012)9.
Twierdzenie dotyczące polityki oceniane przez badanych maturzystów
składa się z dwóch części. W pierwszej części podkreśla się obowiązek
Kościoła zajmowania się przede wszystkim problemami ludzi (,,zwracać
się do ludzi”), w drugiej części akcentuje się to, że Kościół powinien
w mniejszym stopniu interesować się polityką. Respondenci – być może
– zwracali większą uwagę na drugą część twierdzenia, gdyż dotyczy ona
jednego z najbardziej dyskutowanych problemów dotyczących Kościoła
katolickiego. W społeczeństwie polskim funkcja Kościoła, którą można
by określić jako ,,troska o ludzi”, jest w szerokim zakresie aprobowana.
Według sondażu Instytutu Badania Opinii GfK Polonia z 2007 roku
47,0% badanych dorosłych Polaków zgadzało się całkowicie z twierdzeniem, że Kościół powinien wspierać kontakty międzyludzkie, 43,6% - zgadzało się, 7,5% - ani się zgadzało ani nie zgadzało, 1,4% - nie zgadzało się,
0,5% - zupełnie nie zgadzało się; twierdzenie ,,dawać pociechę duchową”
odpowiednio: 62,4%, 32,5%, 4,2%, 0,7%, 0,2%. Znacznie mniejszą aprobatę
uzyskało twierdzenie, że Kościół powinien publicznie zajmować stanowisko
w ważnych kwestiach społecznych (odpowiednio: 25,2%, 29,3%, 22,5%,
15,6%, 7,3%). Równocześnie 44,2% badanych deklarowało, że Kościoły
chrześcijańskie w Polsce za dużo wypowiadały się w minionym dziesięcioleciu w sprawach publicznych, 47,2% - w sam raz, 8,5% - za mało i 0,1%
- brak odpowiedzi (informacje uzyskane w GfK Polonia).
9
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Tab. 4. Ocena twierdzenia: ,,Kościół powinien bardziej zwracać się do
ludzi, a mniej zajmować się polityką” (dane w %)
Kategorie
odpowiedzi

Szprotawa
I

II

Puławy
I

II

Kraśnik
I

Dęblin
II

I

Gdańsk
II

I

II

Razem
I

II

Zdecydowanie zgadzam 76,8
się

70,0 77,7 64,4

Raczej zgadzam się

19,1

18,0 17,8

24,8 16,0

24,6 5,8

Raczej nie
zgadzam się

0,5

2,6

1,2

2,0

1,2

2,3

-

2,7

3,0

1,4

1,4

Zdecydowanie nie zgadzam się

2,1

0,4

0,4

1,2

1,2

1,9

1,9

-

0,4

0,5

1,1 1,0

Brak zdania

1,0

8,2

2,5

6,8

1,2

7,6

-

8,1

2,6

6,3

1,7

7,3

Brak danych

0,5

0,9

0,4

0,8

1,4

0,4

2,9

-

0,4

0,5

0,9

0,6

Ogółem

79,0

63,3 89,3 73,0

74,8 71,2 78,3 67,1

16,2 18,8

20,2 16,6 21,9
2,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

W całej zbiorowości maturzystów około dwie trzecie badanych domagało się zdecydowanie, by Kościół katolicki bardziej zajmował się sprawami
ludzi, mniej zaś bieżącą polityką, 21,9% - raczej tak, 2,1% - raczej nie, 1,0%
- zdecydowanie nie, 7,3% - to niezdecydowani, 0,6% - nieudzielający odpowiedzi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jedynie odpowiedzi ,,zdecydowanie
tak”, wówczas zaznaczają się pewne różnice w odpowiedziach maturzystów
z różnych miast, w przypadku łącznego potraktowania odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak” wskaźniki zbliżają się do siebie” (Szprotawa
– 88,0%, Puławy – 89,2%, Kraśnik – 87,9%, Dęblin – 89,2%, Gdańsk –
91,4%). Potwierdza to również test chi-kwadrat (p=0.903), wskazujący na
brak istotnej zależności statystycznej pomiędzy obydwiema zmiennymi.
Podobne wyniki empiryczne uzyskano w innych badaniach socjologicznych. W Lublinie w 1994 roku 77,9% ankietowanych maturzystów
aprobowało twierdzenie, że Kościół powinien bardziej zwracać się do ludzi
a mniej zajmować się polityką, 15,9% - raczej tak, 2,0% - raczej nie, 0,9%
- zdecydowanie nie, 2,4% - trudno powiedzieć i 0,9% - brak odpowiedzi;
w 2005 roku odpowiednio: 63,8%, 19,9%, 4,9%, 1,7%, 6,9%, 2,8%. W latach
1994-2005 zmniejszył się o 14,1% wskaźnik tych, którzy zdecydowanie
uważali, że Kościół katolicki powinien bardziej zwracać się do ludzi, a mniej

Ks. Janusz Mariański

73

zajmować się polityką (badania Emilii Żerel). Maturzyści w Lublinie w roku
szkolnym 2009/2010 ustosunkowali się do tego twierdzenia w następujący
sposób: 57,0%, 27,1%, 5,4%, 1,3%, 8,5%, 0,7% (badania Marcina Roli).
W 2009 roku w pięciu miastach kobiety (90,1%) nieco częściej niż
mężczyźni (88,0%) opowiadały się za wzrostem troski Kościoła o sprawy
ludzi i spadkiem zainteresowania się sprawami politycznymi (p=0.420); licealiści (89,7%) nieco częściej niż młodzież z techników (87,8%), p=0.022,
C=0.115; młodzież mieszkająca na wsi (89,7%) podobnie jak młodzież
z małych (87,2%), średnich (89,3%) i wielkich miast (88,3%), p=0.459; głęboko wierzący (85,2%) i wierzący (89,7%) oraz niezdecydowani w sprawach
wiary (88,7%) i obojętni religijnie (87,1%) nieco rzadziej niż niewierzący
(90,8%), p=0.050, C=0.191. Przy uwzględnieniu tylko odpowiedzi ,,zdecydowanie zgadzam się” można dostrzec wyraźniejsze różnice pomiędzy
poszczególnymi kategoriami maturzystów wyróżnionymi ze względu na
cechy demograficzne, społeczne i religijne.
W latach 1994-2009 zaznaczył się wyraźny spadek zdecydowanej
i umiarkowanej aprobaty omawianego twierdzenia po 11,2%, przy uwzględnieniu zdecydowanej aprobaty różnica wskaźników była nieco mniejsza
(5,9%). Zmiany w odpowiedziach negujących to twierdzenie były jeszcze
mniejsze (różnica 0,6%). Biorąc pod uwagę zdecydowaną i umiarkowaną
aprobatę należy skonstatować, że wskaźnik aprobaty twierdzenia mówiącego
o potrzebie większej troski Kościoła o sprawy ludzi, przy pomniejszonym
zaangażowaniu się w politykę, zmniejszył się w Szprotawie o 7,9% w Puławach – o 6,3%, w Kraśniku – o 7,1%, w Dęblinie – o 5,9% i w Gdańsku – o 2,2%. Zbliżona dynamika zmian (nieco mniejsza w Gdańsku)
spowodowała utrzymanie się wskaźników analizowanego twierdzenia na
obniżonym poziomie, ale w zbliżony sposób.
Twierdzenie, że Kościół katolicki powinien bardziej zwracać się do
ludzi i mniej zajmować się polityką, uzyskało najwyższy spośród dotychczas
analizowanych twierdzeń stopień akceptacji. Opinie nawołujące do swoistej ,,abstynencji” Kościoła w dziedzinie politycznej dominowały wśród
maturzystów, niezależnie do pewnego stopnia od cech demograficznych
i społecznych. Osoby słabo lub w ogóle niezwiązane z Kościołem w nieco
większym stopniu domagały się od niego powstrzymania od ingerencji
w sprawy polityczne. W sferze działalności politycznej rola Kościoła nie jest
przyjmowana bezkrytycznie, wręcz przeciwnie jest oceniana krytycznie,
niekiedy nawet nadkrytycznie.
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5. Uwagi końcowe
Niezaspokojone oczekiwania i niespełnione postulaty mogą wpływać
– przynajmniej częściowo – na atrakcyjność Kościoła jako grupy społecznej i na wewnątrzkościelną integrację. Mogą być one rozpatrywane jako
część szerszego problemu społecznej legitymizacji systemu kościelnego.
Z socjologicznego punktu widzenia poparcie dla instytucji może wyrażać
się w dwojaki sposób: a) jako poparcie wyraźne i bezpośrednie, związane
z zadowoleniem z aktualnych osiągnięć systemu, oparte na krótkotrwałych
kalkulacjach strat i zysków; b) jako poparcie niewyraźne i pośrednie, niezależne od codziennych osiągnięć systemu, wynikające z generalizowanych
doświadczeń w procesie socjalizacji i uczenia się; zaufanie do instytucji
wynika tu z tego, co ona reprezentuje, a nie jak działa. Niezadowolenie
wynikające z niespełnionych wyraźnych oczekiwań i roszczeń wpływa
w dłuższym okresie czasu również na poparcie niewyraźne10. Obydwa typy
poparcia można odnieść teoretycznie i praktycznie do instytucji Kościoła.
Deklarowane oczekiwania młodzieży maturalnej wobec Kościoła katolickiego w sferze religijnej są na dość wysokim poziomie. W 2009 roku
w całej zbiorowości maturzystów 70,2% badanych akceptowało twierdzenie, że Kościół powinien bardziej podkreślać osobisty , duchowy związek
wiernych z Chrystusem; 69,3% - że Kościół powinien bardziej zachęcać
do zbliżenie między katolikami a innymi wyznaniami chrześcijańskimi;
81,6% - że Kościół powinien prowadzić działalność charytatywną a mniej
zajmować się swoimi dobrami materialnymi; 89,0% - że Kościół powinien
bardziej zwracać się do ludzi, a mniej zajmować się polityką. W latach
1994-2009 aprobata pierwszego twierdzenia zmniejszyła się (według ocen
,,zdecydowanie zgadzam się” i ,, raczejzgadzam się”) o 14,9%, drugiego
twierdzenia - o 5,6%, trzeciego twierdzenia – o 11,2%, czwartego twierdzenia – o 5,9%. Zmniejszenie się oczekiwań maturzystów w sferze religijnej
można tłumaczyć jako spadek zainteresowania się Kościołem i sekularyzowanie się ich świadomości religijnej bądź jako wzrastające przekonanie, że
Kościół katolicki w naszym kraju te funkcje spełnia w sposób zadowalający
i nie ma potrzeby ich intensyfikacji. Pierwsza hipoteza wydaje się bardziej
prawdopodobna niż druga.
Zadania duszpasterskie Kościoła o charakterze religijnym są popierane
przez zdecydowaną większość badanych maturzystów, chociaż poziom
10

W. Krüger, Vertrauen in Institutionen, w: Jugend und Demokratie in Deutschland, hrsg.
von U. Hoffmann-Lange, Leske und Budrich, Opladen 1995, s. 248-249.
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ich aprobaty nieco zmniejszył się w latach 1994-2009 (według wskaźnika
zbiorczego od 86,9% do 77,5%). Podobne wskaźniki uzyskała Emilia Żerel
w badaniach maturzystów lubelskich. Aprobata zadań religijnych Kościoła
katolickiego – w ocenie ankietowanych – zmniejszyła się w latach 1994-2005
od 86,8 do 74,1%. Zastrzeżenia i krytyka Kościoła dotyczy bardziej jego
wymiarów zewnętrznych i społecznych niż religijnych. Oczekiwania wobec
Kościoła są większe w dziedzinie religijnej. Zadania Kościoła katolickiego
dotyczą „dialektycznie” splątanych różnych obszarów życia ludzkiego:
religijnego i społecznego, nie zawsze traktowanych jako nierozłączne.
Kościół w Polsce funkcjonuje jeszcze do pewnego stopnia jako instytucja i jako wspólnota o zobowiązaniach normatywnych. Jego kondycja
jest o wiele bardziej korzystna niż w Europie Zachodniej, ale nie bezproblemowa. Należy wyrazić nadzieję, ze katolicy polscy, nie rezygnując ze
swojej głębokiej wiary będą odnajdywać swoją drogę w zdrowo otwartym
społeczeństwie, pluralistycznym i nacechowanym szacunkiem, potrafią iść
drogą postępu i modernizacji społecznej. Odnowa kulturowa i odkrywanie
na nowo fundamentalnych wartości moralnych i duchowych, na których
można budować lepszą przyszłość, potrzebują religii i Kościoła. Niezależnie
od tego, jak Kościół katolicki w Polsce będzie ewoluował w przyszłości,
będzie on w dalszym ciągu wywierał wpływ na wiele aspektów życia jednostkowego i zbiorowego.
Procesy sekularyzacyjne w odniesieniu do wiary i wierzeń religijnych
dokonują się bez wątpienia w społeczeństwie polskim, ale interpretacje tego
faktu mogą być różne. Religia i Kościół katolicki w Polsce nie utrzymają
w dotychczasowych kształtach swojej dominującej pozycji na współczesnym rynku światopoglądowym, a niektóre formy myślenia i działania
będą się wyodrębniać ze sfery religijno-kościelnej. Można przypuszczać,
że w XXI wieku będą zaznaczać się procesy „pełzającej” (spowolnionej)
sekularyzacji podobne (ale nie identyczne) do tych, jakie zaistniały już
w wysoko rozwiniętych społeczeństwach pluralistycznych. Zostaną uruchomione innego typu czynniki energicznie wspierające i inicjujące procesy
sekularyzacyjne niż te, które działały w okresie realnego socjalizmu (np.
niewiara lub indyferentyzm religijny wywodzące się z przesłanek ideologii
liberalnej, wpływy kulturowe globalizacji ). Religijność młodzieży jest zagrożona nie tylko przez zmiany społeczno-kulturowe, ale i przez różnego
rodzaju ofensywy ideologiczne.
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Expectations of Polish High School Graduates
towards Catholic Church
Summary
Abstract: Expectations towards the Catholic Church and its members are
diverse; they are both specific and general. In our analysis from many
expectations people have towards the Catholic Church, we selected only
four issues of concern for the Church’s faithful: spiritual welfare, ecumenism, works of charity and political activity. This discussion was based on
the results of two sociological studies, one in 1994 and the other in 2009,
in five cities (Szprotawa, Puławy, Kraśnik, Dęblin, and Gdańsk). It included
high school graduates from the same schools and classes. In 1994 there were
1016 individuals studied and 992 in 2009. Declared expectations of high
school graduates toward the Catholic Church, in the religious sphere, were
quite high. In 2009, within the total population of high school graduates,
70.2% accepted the assertion that the Church should put greater emphasis
on the personal and spiritual relationship of believers with Christ; 69.3%
stated that the Church should encourage rapprochement between Catholics
and other Christian denominations; 81.6% said that the Church should do
charity work and deal less with its material goods; 89.0% stated that the
Church should focus more on people and less on politics.

Keywords: High school graduates, expectations towards the Church,
religious issues.
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W cysterskich dominiach: malarstwo. Słowo
o malowidle Fons Vitae „Szkoły Hermana Hana”
z kościoła pw. św. Jakuba Apostoła i Mikołaja
Biskupa z Mechowej koło Pucka
Abstrakt: Niniejszy tekst nawiązuje do dziedzictwa, które pozostawili po sobie
cystersi pelplińscy, występujący jako mecenasi wielu prac malarskich na terenie dawnego archidiakonatu pomorskiego. Malarstwo musiało przemawiać
do wiernych w okresie reformacji, ponieważ podważała ona dogmaty wiary
i unieważniała rolę sztuki w świątyni. Funkcję sztuki w Kościele Katolickim
określił już ramowo Sobór w Trydencie. Zagadnieniami sztuki w Polsce
zajął się synod diecezjalny w Krakowie zwołany w roku 1621. Po Soborze
Trydenckim cystersi rozpoczynają pracę duszpasterską wśród wiernych.
Nowa aktywność, potrzeba bronienia dogmatów wiary wywołuje „najazd
teologii na sztukę”. Cystersi angażują wybitnych malarzy m.in. gdańszczanina Hermana Hana. Wytwory warsztatu tego mistrza znalazły wielu
naśladowców. Jego kopiści tworzyli w manierze cech określanych: „Szkołą
Hermana Hana”. Należy do nich obraz: „Chrystus jako Fons Vitae”, z ołtarza
„Siedmiu Sakramentów” znajdujący się w pocysterskim kościele w Pelplinie. Obraz był artystyczną odpowiedzią Kościoła Katolickiego na problem
dogmatów wiary, niejasne wobec nich stanowisko Lutra, oraz zdecydowane
potępienie ich przez Kalwina. Kopią tej pracy jest obraz z kościoła w Mechowej, miejscowości położonej niedaleko Pucka, leżącej dawniej w granicach
cysterskiego dominium. Artykuł podejmuje wątek „mechowski”, ponieważ
jest dowodem funkcjonowania nowej aktywności zakonników nie tylko
w dużych aglomeracjach miejskich, ale i w prowincjonalnych dominiach
pocysterskich. Istnienie i funkcjonowanie tego typu malarstwa, jest przykładem odpowiedzi zakonu na polemikę religijną podjętą przy współpracy
teologa i artysty w kluczowych dla Kościoła Katolickiego obszarach.

Słowa kluczowe: malarstwo, reformacja, kontrreformacja, cystersi, Pomorze, polemika religijna.
Cysterski zakon na Pomorzu Gdańskim był fundatorem wielu dzieł
malarskich, bogatych ołtarzy, które stawały się pierwowzorem do naśla-
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dowania przez liczne warsztaty rzemieślnicze i artystyczne. Skuteczność
zamierzonej perswazji duszpasterskiej popierały dzieła wytwory rąk ludzkich obrazy i rzeźby .
W średniowieczu głównie świątynie cysterskie miały ubogie, surowe
wnętrza i wyposażenie rezygnujące z plastycznych dzieł o cechach antropomorficznych1. Architekturę cechowała prostota i funkcjonalność która
łączyła powiązanie obowiązków religijnych z wymogami gospodarczymi.
Świątynie nie posiadały dzwonnic a budynki reprezentacyjne pojawiły się
dopiero w XII w, kiedy złagodniały surowe ograniczenia. W czasach reformy
trydenckiej zakonnicy przebudowali swe kościoły, które zyskały na wyposażeniu malarskim. Sztuce wyznaczono poważną funkcję propagandową
szerzenia ideologii katolickiej. Plastyka w rozumieniu ojców kościoła była
dysponentem siły nie mniejszej niż poezja i muzyka2.
Czołowi reformatorzy wypowiadali się wobec roli sztuki w sposób
sprecyzowany. Marcin Luter przypisywał sztuce rolę obojętną dla zbawienia
(adiafiory)3. Reformator chwalił zasługi dydaktyczne obrazu, który miał być
przeznaczony do odbioru dla ludzi niewykształconych, przyzwyczajonych
i przygotowanych do takiej formy przekazu. Postulaty Lutra wyjaśniały, że
obraz ma przywoływać Słowo Boże, jest jednym ze środków rozpowszechniania Ewangelii i może jedynie uzupełniać tekst 4. Tak więc reformator
oceniał obraz nie z powodu jego artyzmu, lecz wartości wypowiedzi ilustrującej tekst biblijny 5.
Reformacja szwajcarska wypowiadała się zdecydowanie negatywnie
wobec obecności obrazów i rzeźb w świątyniach, które są jedynie produktem ludzi i osłabiają zaufanie do Boga. Zdaniem Zwingliego obecność
obrazów religijnych dopuszczalna była jedynie w prywatnych budyn1

2

3
4

5

Krytykę przedstawiania cielesności i pokus świata zewnętrznego, oddziaływanie myśli św.
Bernarda dobrze oddaje Instituta Generalis Cistercensis z 1138 w której czytamy: „Zabraniamy,
aby w kościołach i jakichkolwiek zabudowaniach klasztornych znajdowały się rzeźby
i malowidła, bo gdy na takich rzeczach uwaga jest skupiona, wtedy zaniedbywane często
bywają pożyteczne dobre rozmyślania i karność nieodłączna od religijnej powagi. Mamy
natomiast krzyże malowane, robione z drzewa” (wg. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t.
2: Estetyka średniowieczna, Warszawa 1989, s. 160.)
M.Walicki, W. Tomkiewicz, A. Ryszkiewicz, Malarstwo Polskie. Manieryzm, Barok, Warszawa
1971, s. 7.
M. Luter, Werke, Kritische Gesamtausgabe, t. 10, cz. 3, Weimer, 1905 s. 35.
S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989, s.
21-28.
M. Stirm, Die Bilderfrage in der Reformation, Gütersloh 1977, s.115-118.
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kach. Dla Kalwina tylko duchowa forma kultu, pogarda dla rzeczy
materialnych obecnych w świątyni jest zgodna z wolą Boga. Każdy
jego symbol wizualny, upodobanie do rytuałów i ceremonii prowadzi
człowieka do bałwochwalstwa.
Sobór Trydencki na swym przedostatnim posiedzeniu 3 grudnia 1563
roku wprowadza dekretem: De invocatione, veneratione et reliquis sanctorum, et
saris imaginibus (…)6 jedynie ogólne postanowienia wobec sztuki sakralnej.
Zostały on rozwinięte i sprecyzowane w pismach kontrreformacyjnych
teoretyków sztuki. W Polsce ramowe postanowienia Consilium Tridentium
z 3 grudnia 1563 roku dotyczące malarstwa sakralnego przyjęto na piotrkowskim synodzie prowincjonalnym w 1577 roku lecz jego postanowienia
przyjmowały się wolno. Dopiero diecezjalny synod krakowski z 1621 roku,
kierowany przez biskupa krakowskiego, podjął uchwały odnoszące się do
malarstwa sakralnego7. Synod ten był twórcą wielu zaleceń dotyczących
malarstwa, rzeźby, sztychów sakralnych, wskazując częściej w sposób cenzorski jakie obrazy należy z kościołów usunąć i jak nie należy malować.
Uchwały zainicjowane dla dużego krakowskiego środowiska artystycznego
zostały potwierdzone następnie i przez inne synody diecezjalne pozostałych
prowincji kościelnych8.
Zachowane do dziś prace malarskie w Oliwie i Pelplinie związane były
z aktywną postawą wybitnych mecenasów sztuki, przeora Filipa Adlera,9
opatów: Adama Trebnica, Dawida Konarskiego,10 Aleksandra Kęsowskie-

6

7

8
9

10

Concilium Tridentium (…), t. 9,Friburgi, 1924, s.1077-1079, (por.) W. Tomkiewicz, Polska
Sztuka Kontrreformacyjna, w: J. Pelc red., Wiek XVII Kontrreformacja Barok-prace z historii
kultury, Wrocław, Warszawa, Kraków 1970, s. 247.
W. Tomkiewicz, Uchwała synodu krakowskiego z 1621 r. o malarstwie sakralnym, „Sztuka
i Krytyka”, R. 8, 1957, nr 2 (30), s. 174.
W. Tomkiewicz, Polska sztuka kontrreformacyjna, dz.cyt., s. 252.
Z. Iwicki, Filip Adler (1566-1630), przeor oliwski, „Rocznik Gdański”, t. 53, 2003, z. 1-2, s.
181-212; P. Czapiewski, Adler Filip, w: Polski Słownik Biograficzny, dalej PSB, T. 1, Kraków
1935, s. 29; A. Ciesielski, Adler Filip SOCist, w: F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski,
red., Encyklopedia Katolicka, dalej EK, T. 1, Lublin 1973, kol. 88-89; W. Odyniec, Adler Filip,
w: S. Gierszewski ,red., Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, dalej SBPN, T. 1,
Gdańsk 1992, s. 22.
J. Stankiewicz, Konarski Dawid, w: PSB, T. 13, Wrocław, i in., 1967-1968, s. 455-457: K.
R. Prokop, Konarski Dawid SOCist, w: E K, T. 9, Lublin 2002, kol. 529.
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go, Jana Grabińskiego,12 Michała Hackiego,13 Jacka Rybińskiego,14 Feliksa
Kosa,15 Leonarda Rembowskiego II,16 Tomasza Franciszka Czapskiego17
i odbudowujących nie tylko życie duchowe zakonu ale i wyposażenie
świątyń i klasztorów.18 W klasztornych świątyniach pojawia się szereg wybitnych prac malarskich takich twórców jak: Hans Krieg, Bartłomiej Strobel,
Andrzej Stech, Adolf Boy, Andreas Schlüter. Na szczególne wyróżnienie
zasługuje twórczość malarza gdańskiego Hermana Hana, określanego na
tle artystów związanych z kościołem zreformowanym, jako: „Er muss
ein sehr starrer Papist gewesen sein, wie an einen anderen Ort weitläufig
berühret wird”19. Do największych osiągnięć tego artysty należy obraz „Koronacja Najświętszej Maryi Panny”, który ozdobił nowe retabulum ołtarza
głównego katedry w Pelplinie w roku 1624. Obraz pelpliński zrobił na
współczesnych olbrzymie wrażenie. Należał do najczęściej kopiowanych.
Parafrazy na temat formuły ikonograficznej „Koronacji” przekroczyły
granice Pomorza.
Wysoki poziom prac malarskich w głównych świątyniach cysterskich
Pomorza przekładał się niejako na wyposażenie kościołów leżących
w cysterskich dominiach. Interesujące wyposażenie pocysterskiej świątyni znajduje się w kościele parafialnym w miejscowości Mechowo20
11

11

12

13

14
15
16
17

18

19

20

J. Warmiński, Kęsowski, w: E K, T. 8, Lublin, kol. 1380, J. Stankiewicz, Kęsowski Aleksander,
w: PSB, T. 12, s. 369-371.
M. Dragan, Grabiński Jan ,w: PSB, T. 8, Wrocław , i in. 1959-1960, s. 466; W. Odyniec,
Grabiński Jan, w: SBPN, T. 2, Gdańsk 1994, s. 94.
K. Piwarski , Hacki Michał Antoni ,w: PSB, T. 9, Wrocław, i in. 1960-1961, s. 220-221;
A. Baciński, Hacki Michał Antoni SOCist, w: E K, T. 4, Lublin 1993, kol. 452; W. Odyniec,
Hacki Michał Antoni w: SBPN, T. 2, Gdańsk 1994, s. 150-151.
J. Dygdała, Rybiński Jacek w: PSB, T. 33, Wrocław, i in. 1991-1992, s. 322-325.

J. Ciemnołoński, Kos Feliks, w: PSB, T. 14, Wrocław, i in. 1968-1969, s. 187-188.
A. Klemp, Rembowski Leonard, w: PSB, T. 31, Kraków 1938, s. 95-96.
A. Mańkowski, Czapski Tomasz Franciszek, w: PSB, T. 4, Kraków 1938, s. 194;
S. Achremczyk, Czapski Tomasz Franciszek, w: SBPN, T. 1, Gdańsk 1992, s. 259-260.
A. Hildebrandt, Wiadomości niektóre o dawnym archidiakonacie pomorskim a teraz znacznej części
dyecezyi Chełmińskiej, Wyd. 2, Pelplin 1865, s. 75.
Archiwum Państwowe w Gdańsku, sygn. 300, C/613, Das grose Meisterbuch […] der Maler
rund Conterfäyer, rękopis, uporządkował, Ch. F. Falckenberg, Danzig 1724, k.181.
Dotychczas o tej miejscowości w: J. Brylowski, Dzieje wsi i parafii Mechowo, Praca dyplomowa
pisana na seminarium Historii Kościoła pod kier. ks. dra Anastazego Nadolnego, Pelplin
1988; R. Frydrychowicz, Mechowo, w: F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, red.,
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, Warszawa 1885, s.
223-224; K. Ickiewicz, Z przeszłości Mechowej, „Pomerania” R. 15, 1978, nr 3, s. 36-38.
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niedaleko Pucka, które od
XIV w. był własnością opactwa w Oliwie 21. Obecny
kościół w tej miejscowości
wybudowano w 1742 roku
z fundacji opatów klasztoru
cysterskiego w Oliwie: ks.
Mikołaja Zalewskiego i ks.
Józefa Hiacynta Rybińskiego. Świątynia o konstrukcji
określanej jako szkieletowa
lub ryglowa22, została benedyktowana w roku wystawienia. Otrzymała patronów:
św. Jakuba Apostoła i Mikołaja-Biskupa. Istniejący
do dziś ryglowy kościół jest
jedną z największych świątyń
drewnianych na Kaszubach.
Zajmuje powierzchnię 240
m² i ok. 1600 m³ kubatury.
Na terenie Pomorza Gdańskiego zachowało się do dziś
1. Południowo-zachodnia fasada kościoła pw. św.
27 kościołów konstrukcji
Apostoła Jakuba i Mikołaja biskupa w Mechowej
szkieletowej.
(fot. P. Rumanowski)
Charakterystyczne elementy konstrukcyjne ścian
świątyni zbudowane są z sosnowych belek, a przestrzenie między nimi
wypełnia ceglany mur.23 Zewnętrzne otynkowane pola murowanych ścian
tworzą układ geometrycznej siatki podzielonej drewnianymi elementami nośnymi. Typowy dla tego rodzaju konstrukcji wygląd powszechnie
określany jest jako „mur pruski”, „konstrukcja szkieletowa”. W źródłach
XVI wiecznych spotykamy się też z określeniem dotyczącym tej techniki
budowlanej jako: „ściana murowana w drewno, ściana drewniano-mu21

22
23

S. Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej. „Roczniki Towarzystwa
Naukowego w Toruniu”. t. 9, 1902, s. 137-138.
J. Arlet, Drewniane budownictwo szkieletowe na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2004, s. 19-20.
A. Liszewski, T. Sadkowski, Kaszubskie drewniane kościoły, Gdańsk 2006, s. 98.
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rowana”24. Obecny kościół w Mechowej nie jest pierwszą świątynią w tej
osadzie. Parafia istnieje tu już od XIII w, a od początku XIV w. miejscowość
była własnością opactwa cystersów w Oliwie,25 więc pierwsza świątynia,
najprawdopodobniej drewniana już tu zapewne istniała. Kościół ten został
zniszczony przez pożar, a nowy wzniesiono ponownie w drugiej połowie XVI
w: Ecclesia murata, post conflagrationem non ita pridem aedificata, tituli s. Crucis26.

2. Wnętrze kościoła w Mechowej (fot. P. Rumanowski)

O dalszych losach świątyni brak wiarygodnych wiadomości w materiałach źródłowych. Prawdopodobnie w drugiej połowie XVII w, jej stan
był zły i została rozebrana w celu odbudowy. Pożar nie mógł być przyczyną
budowy nowego budynku, gdyż wówczas strawiłby wyposażenie wnętrza, które w stanie nienaruszonym służyło nowej świątyni wybudowanej
w 1742 roku27.

24

25
26
27

S. Kujot, Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hieronimo Rozdrażewski Vladislaviensi
et Pomeraniae episcopo faceta, „Fontes”, 1897-1899, t. 1-2, s. 413.
M. Perlbach, Pommerellisches Urkundenbuch, Konigsberg 1875, s. 526.
S. Kujot, dz.cyt., 1897 ,t. 1. s. 16.
J. Brylowski, dz.cyt., s. 35-36.
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Nowy kościół
w Mechowie oszczędzały płomienie pożarów, nawałnice i wojny,
zachował oryginalne
wyposażenie. Do najcenniejszych zabytków
należą XVII i XVIII
wieczne ołtarze o formach manierystycznych.
W ołtarzu głównym
znajdują się trzy pola
obrazowe współczesne ołtarzowi. W polu
głównym umieszczono
obraz „Koronacja N.M.
Panny”.
Autor dzieła nie jest
znany, ale główne założenia kompozycyjne pozwalają wiązać
go z wpływami szkoły Bartłomieja Strobla
3. „Koronacja NMP” centralne pole obrazowe kościoła
i Hermana Hana. Na
p.w. Apostoła Jakuba i Mikołaja biskupa w Mechowej,
podstawie prac konserolej płótno, poł. XVII w. autor nieznany
watorskich przeprowa(fot. Ch. Parma-zbiory własne autora)
dzonych w latach 20072009 można zaryzykować stwierdzenie, że obraz jest oryginalnym dziełem z połowy XVII wieku
i nie uległ przemalowaniom w połowie XIX stulecia jak dotychczas sądzono.28 Wysokiej klasy dzieło prawdopodobnie zostało przeniesione z innej
świątyni należącej do cystersów oliwskich, która wymieniała wyposażenie.
Płótno lniane na którym powstało, zostało wyraźnie przycięte z lewej strony
tak by pasowało do rozmiarów ołtarza głównego w Mechowej. Widać to

28

M. Wojewódzka, Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki. Dokumentacja opisowo-fotograficzna,
Gdynia 2007, s. 5.
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w strukturze zagęszczenia nitek tworzących wątek i osnowę.29 Konserwacja
malowidła, demontaż ołtarza głównego odsłonił w lewym dolnym rogu
interesującą informację dotyczącą fundatorów ołtarza i obrazu do którego
został namalowany o następującej treści: Cura et sumptibus Perillustrissimi
et Reverendissimi Domini, Domini Alexandri a Bauczendorff Kensowski Abbatis
Olivensis, nec non Generosi Domini Petri Scatonis, Admirabilitatis S(uae).R(egiae).M(aiestatis). Secreti et Advocati Olivae, tum et D.D. (ominorum) Vitricorum
huius Ecclesiae, Altare hoc erectum est in honorem S(ancti). Jacobi avi Anno Chri
(Domini) MDCXLV ( lub MDCXLIV)30.

4. Inskrypcja umieszczona w lewym dolnym rogu obrazu z kościoła w Mechowej
“Koronacja NMP”, przed rekonstrukcją
(fot. M. Wojciechowska, zbiory własne autora)
29
30

Tamże.
„Staraniem i nakładem Najjaśniejszego i Najprzewielebniejszego Pana, Pana Aleksandra
na Bauczendorfie Kensowskiego, Opata Oliwskiego, jak też Wielmożnego Pana Piotra
Skatona Sekretarza Administracji Jego Królewskiej Mości i Adwokata Oliwskiego, oraz
Panów Zarządców tego kościoła, został wzniesiony ten ołtarz na cześć św. Jakuba Starszego
w Roku Pańskim 1645 (lub 1644)”.
Wykonana czarną farbą na białym tle inskrypcja została częściowo zrekonstruowana
przez Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki Pani Małgorzaty Wojewódzkiej z Gdyni
i przetłumaczona przez O. Witolda Henryka Grala (przyp. aut)
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Predellę ołtarza zdobi niewielkie dzieło o wymiarach 80 na 20 cm. Jest
to obraz malowany na desce techniką olejną, a przedstawiający “Ostatnią
Wieczerzę”. Cenna praca jest prawdopodobnie wykonana przez artystów
z tzw. “Szkoły Hermana Hana” w połowie XVII w.
Natomiast najbardziej interesujące pod względem ikonograficznym,
historycznym i kompozycyjnym jest malowidło z górnego pola obrazowego
ołtarza głównego, postrzegane już wcześniej jako: „obraz dobrego pędzla
z początku XVIII w, być może z Oliwy, przedstawiający 7 sakramentów”31.
Obraz ten jest swoistą repliką tematu przedstawiającego Chrystusa jako
Fons Vitae z ołtarza „Siedmiu Sakramentów” z dawnego kościoła opackiego
w Pelplinie, którego autorstwo badacze przypisują zgodnie mistrzowi
z tzw. „Szkoły Hermana Hana”. To podobieństwo artystyczne, a zwłaszcza
ikonograficzne malowidła Fons Vitae z Mechowa, do obrazu z głównego
pola ołtarzowego ołtarza „Siedmiu Sakramentów” z Pelplina, zostało już
zauważone i odnotowywane 32. Z powodu współpracy malarza gdańskiego
Hermana Hana z cystersami, opiekunami duchownymi oraz właścicielami
dóbr mechowskich, fakt pojawienia się malowidła o takim charakterze
i treści ideologicznej nie powinien dziwić. Zwłaszcza że malarz określany
„papistą” wykonał dla kościołów katolickich wiele dzieł mogących służyć
naśladownictwu przez lokalne warsztaty.
W pierwowzorze z Pelplina sceny przyjmowania sakramentów zakomponowano w nieco innej kolejności33. Najgłębiej po stronie lewej
przedstawiono podobnie jak w mechowskim naśladownictwie obrzęd
zaślubin. Następnie zilustrowano udzielanie sakramentu kapłaństwa. Kolejne sceny ukazują sakramenty: Eucharystii, pokuty, bierzmowania, chrztu
31

32

33

M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po województwie Pomorskim, Książnica
Polska, Lwów-Warszawa 1924, s. 79.
B. Rol, I. Strzelecka, red., Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 5, z. 2, Puck, Żarnowiec i okolice,
T. Chrzanowski, oprac., Warszawa 1989, s. 24.
Katechizm kościoła katolickiego wyjaśnia, że sakramenty to znaki łaski ustanowione przez
Zbawiciela. Łacińskie słowo sacramentum upowszechniło się w III wieku. Praktycznie
używano wówczas dwa greckie odpowiedniki słowa mysterion:sacramentum i mysterium.
Słowo mysterium miało wydźwięk pejoratywny, gdyż kojarzono je z obrzędami
pogańskimi. Termin sacramentum dotyczył pierwotnie przysięgi wojskowej rekrutów
na sztandar. Wiązano go również z przysięgą, którą składano po złożeniu w świątyni
wartościowych przedmiotów. Słowo to w odniesieniu do chrztu oznaczało oddanie się
w służbę Chrystusowi, wiążąc w ten sposób sacramentum z mysterium. Doktryna katolicka
wyjaśniająca ilość sakramentów określająca ich znaczenie formowała się dość długo. (patrz:
A. Jouan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1948, s. 398, B. Nadolski, Leksykon
liturgii, Poznań 2006, s.1340)
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i namaszczenia chorych. Ze
szczególnym podkreśleniem
niemal centralnie i na pierwszym planie (podobnie jak
w Mechowie) przedstawiono
chrzest i bierzmowanie. Postać Zbawiciela stoi w środku
kompozycji w fontannie-kielichu a z jego uniesionych
dłoni spływają do naczynia
stróżki krwi. Ten bardzo interesujący obraz to przykład
odpowiedzi walczącego kościoła potrydenckiego z zakwestionowaniem ważności
i liczby sakramentów przez
reformatorów34.
Obraz z ołtarza „Siedmiu
Sakramentów” w Pelplinie
nie jest szczytem możliwości
5. Chrystus jako Fons Vitae, centralne pole ołtarza artystycznych pracowni Her„Siedmiu Sakramentów”, katedra w Pelplinie, mana Hana. Jest jednak poolej płótno poł. XVII w., „Szkoła Hermana
prawny pod względem komHana” (fot. K. Mania, zbiory własne autora)
pozycyjnym. Autor stosuje
tu perspektywę powietrzną.
Zachowuje proporcje występujących postaci dodając kompozycji klarowności i jasności wypowiedzi. Nic więc dziwnego że kopia aktywnego teologicznie i prostego w przekazie wizualnym dzieła pojawiła się w Mechowie,
w kościele prowadzonym przez cystersów.
Malowidło to wykonano w technice olejnej, na podobraziu drewnianym, ma kształt wydłużonego prostokąta zamkniętego od góry pięciobocznie, o wymiarach 115 cm x 83 cm. Czas powstania malowidła określa się
na drugą połowę XVII wieku35. Znajdujemy tu też charakterystyczne dla
polskiego malarstwa tego okresu akcenty uwzględniające przyzwyczajenia
34

35

M. Czapska, Polemika religijna pierwszego okresu reformacji w Polsce. „Reformacja w Polsce”,
R. 5, 1928, nr 19, s. 28-35.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, Dział Zabytków Ruchomych,
K.Mellin, karta 1/4/.
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i zdolności percepcji odbiorcy. Na obrazie ukazuje się
cały szereg postaci
w współczesnych
strojach: mieszczan, duchowieństwa i szlachty. Malowidło uwzględnia wychowawczą
rolę malarstwa dla
niepiśmiennego
w większości parafialnego odbiorcy.
Autor obrazu realizuje zalecenia kościoła by w sposób
jasny, prosty i czytelny realizować:
”Konieczność unaoczniania prawd
wiary ludziom nie
umiejącym czytać” 36, w myśl słów
kaznodziei ks. Fabiana Birkowskiego, który powtarzając myśli Doktorów
6. Chrystus jako Fons Vitae, nastawa ołtarza głównego
w Mechowie, olej na desce 2. poł. XVII w., autor nieznany Kościoła chciał by
na podst.”Szkoły Hermana Hana” (fot. M. Wojciechowska, malarstwo oddziazbiory własne autora)
ływało na oglądających tak, by wierni:
„patrząc na nie widzą czego mają naśladować, na tym czytają, którzy czytać
nie umieją” 37.
36

37

J. St. Pasierb, Problematyka sztuki w postanowieniach soborów, „Znak”, R. 16, 1964, z. 12,
s. 1463.
M. Skrudlik, Królowa korony polskiej. Szkice z historii malarstwa i kultu Bogarodzicy w Polsce,
Lwów, 1930, s. 128.
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Zgodnie więc z doktryną Kościoła katolickiego w centrum obrazu
artysta umieszcza postać Zbawiciela. Bo przecież: „Do nieba iedna jest
tylko fortka, przez Chrystusa Jezusa […] nie wnidzie nikt, ieno kto wierzy
w Chrystusa”38.
Postać Zbawiciela zajmuje centralne miejsce kompozycji stojąc na
zamkniętym od góry naczyniu w kształcie kielicha mszalnego. Naczynie to umieszczono pośrodku fontanny wypełnionej krwią wypływającą
strumieniami z pięciu ran Chrystusa. Naczynie- fontanna przypomina
baseny chrzcielne wykorzystywane w początkach chrześcijaństwa Praktyka
udzielania chrztu przez zanurzenie powoli zanikała. Jeszcze w późnym
średniowieczu chrzcielnice były znacznych rozmiarów, ale stawały się coraz
mniejsze przyjmując kształt kielicha. Taki właśnie kształt ma chrzcielnica
z mechowskiego malowidła Fons Vitae. W południowej kruchcie parafialnego kościoła w Mechowie pw. św. Jakuba Młodszego i św. Mikołaja,
znajduje się do dziś kamienna XVII wieczna kropielnica mogąca służyć za
wzór autorowi opisywanego malowidła.
Główny bohaterem jest Chrystus, który stoi zwrócony en face z rozłożonymi na boki rękami w geście oddania i ofiary. Kolor ciała Zbawiciela
jest woskowy, w cieniach szary. Jego obnażone ciało osłania jedynie od
pasa luźno spływająca materia koloru czerwonego39. Poniżej krawędzi
fontanny przedstawiono sceny, które w sposób symboliczny przedstawiają
związek pomiędzy męką i ofiarą Chrystusa, a udzielanymi w czasie mszy
sakramentami.
Rodzajowe scenki, chociaż skromniejsze od pelplińskiego pierwowzoru
przekazują sporą ilość informacji o ówczesnej modzie. Na pierwszym planie
biskup i dwóch księży udziela bierzmowania dwójce dzieci. Skromne białe
szaty księży w komżach i stułach kontrastują ze złotym płaszczem i infułą
biskupa, ozdobioną drogimi kamieniami, namalowanymi z prawdziwie
miniatorską skrupulatnością. Stojąca tyłem do widza matka bierzmowanych
dzieci osłania głowę brązowym czepcem ozdobionym złotą nicią. Brązową
38

39

S. Starowolski, Arka Testamentu zamykająca w sobie kazania niedzielne całego roku, 1 Cz.,
Kraków 1648, s. 865.
Podobnie jak na „Ukrzyżowaniu” z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła z Kaplicy
Wejherów w Pucku Autorstwo tego dzieła oraz predelli ołtarza przedstawiającej
„Złożenie do grobu” badacze przypisują bądź samemu Hermanowi Hanowi bądź bliżej
nieokreślonemu mistrzowi z tzw. „Szkoły Hermana Hana”. Interesujące dzieło z Kaplicy
Wejherów w puckiej farze wywołuje nadal wiele kontrowersji dotyczącej jego atrybucji.
„Ukrzyżowanie” z kościoła w Pucku doczekało się współczesnej mu kopii i znajduje się
obecnie w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Różynach koło Pszczółek.
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suknię zakrywa krótki kożuszek lub pelerynka, przyozdobiony szerokim
kołnierzem zakończonym falbankami. Asystujący biskupowi ksiądz podaje
w złotym naczyńku krzyżmo składające się z mieszaniny oleju świętego
i balsamu. Podobnie w scenie ostatniego namaszczenia, w środkowej części
malowidła duchowny namaszcza świętymi olejami chorego. Towarzyszący
im kościelny trzyma otwarty rytuał i zapaloną świecę.
Po prawej stronie od opisywanej grupy artysta przedstawia akt chrztu.
Bierze w nim udział pięć osób. Pierwszy od lewej to mężczyzna ubrany
z hiszpańska w czarnym stroju z wąsikami i spiczastą bródką. Stoi opierając się o krawędź chrzcielnicy unosząc z lekka głowę, patrzy w stronę
duchownego. Obok niego postać mężczyzny ubranego w czerwoną delię
zapiętą ciasno pod szyją na pętlicę40. Spod wierzchniego okrycia wygląda
aksamitny żupan w kolorze błękitnym41. Podgolona głowa, to reguła szlachecko-polskiej elegancji w XVII wieku42. To prawdziwy polski Sarmata.
Przyglądając się dłużej tej postaci dostrzegamy, że artysta starał się nadać
indywidualne cechy tej postaci. Stojąca obok szlachcica kobieta do połowy
zasłonięta jest przez chrzcielnicę, która jednak nie zasłania jej wykwintnego,
choć skromnego stroju. Na ramionach jej zwisa pelerynka lub kożuszek,
jak u matki towarzyszącej bierzmowaniu, przykrywając różową suknię.
Stojący pionowo kołnierz zakończony jest białą kryzą. Kobieta trzyma nad
złotą misą chrzcielnicy dziecko przypominające kukiełkę, owinięte ciasno
pomarańczowo - czerwoną materią. Zastosowana barwa miała znaczenie
magiczne, ponieważ broniła od uroków43. Wśród ludności kaszubskiej na
Pomorzu praktykowany był również zwyczaj owijania w szatkę dziecka
ostrych przedmiotów metalowych, utrudniających złym mocom dostęp do
dziecka44. Z dużą dozą realizmu i humoru namalowany jest kapłan dokonujący chrztu. Twarz księdza okrągła, ozdobiona rumieńcami, namalowana
jest jakby malarz chciał przekazać, że osoba ta zapomina o umiarkowaniu

W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Wyd. 2, Kraków 1974, s. 126-131.
M. Bartkiewicz, Polski ubiór do 1864 roku, Wrocław i in., 1979, s. 91-93.
42
Tamże.
43
J. St. Pasierb, Malarz gdański Herman Han, Gdańsk 1974, s. 227. Podobnie ubrane jest dzieciątko na obrazie „ Pokłon pasterzy”, który jest również zaliczany do grupy prac, które
wyszły spod pędzla tzw. „Szkoły Hermana Hana”. Malowidło zdobi kaplicę biskupów
gdańskich.
44
J .S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodzeniem dziecka. Kraków
1916, s. 87.
40
41
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w jedzeniu i piciu. To jemu przygląda się patrząc z ukosa Sarmata, jakby
powstrzymując uśmiech.
Przedstawiona na obrazie grupa dokonująca chrztu jest najciekawsza
w całej kompozycji. Prawie w całości widać wszystkie występujące osoby,
których twarze, stroje, zatrzymane ruchy, gesty posiadają cechy indywidualne. Widzimy tu przedstawicieli szlachty, obcokrajowca, mieszczkę
i prawie karykaturalnie namalowanego księdza. Pozostałe osoby kompozycji
przypominającej średniowieczne sceny misteryjne lub kadry przedstawienia
z teatru ludowego, są do połowy zasłonięte przez postacie występujące przy
bierzmowaniu i chrzcie45.
Po prawej stronie fontanny wypełnionej krwią Zbawiciela inny ksiądz
udziela ostatniego namaszczenia. Chory leży na krótkim łożu jego głowa
obwiązana jest białą chustą. Księdzu towarzyszy rudowłosy pomocnik trzymający świecę i otwartą księgę. Ciemnowłosy kapłan udziela namaszczenia
korzystając z puszki używanej do przechowywania i przenoszenia olejów
świętych podczas odwiedzin w domach parafian.
W górnym prawym rogu obrazu oglądamy obrzęd święceń kapłańskich.
Udziela jej siwobrody biskup w infule, okryty fioletową kapą. Krawędź
szaty zdobi złoty pasek. Przed biskupem stoi trzech diakonów ubranych
w komże. Dostojnik kościoła rozmawia z nimi żywo gestykulując dłońmi,
jakby wyliczał coś na palcach. Czy sprawdza ich wiedzę na temat ilości
sakramentów?
W przedstawieniu sakramentu małżeństwa, kapłan udzielający zaślubin
jest przedstawiony en face. Siwizna na głowie i brodzie oraz zmarszczki
zdradzają wiek, jak pisze J. St. Pasierb: „poczciwego proboszcza”46. Lico
oblubienicy wydaje się być wierną kopią matki trzymającej na opisywanym
obrazie dziecko do chrztu. Wysoki kołnierz na stelażu świadczy o tym,
że zasady modnego ubierania się są znane pannie młodej. Uśmiechnięta
twarz wybranka prawie ginie w półmroku. Parze młodej towarzyszy dwóch
świadków. Jeden z gładko przyczesaną brodą i spiczastymi wąsikami przygląda się ceremonii. Drugi w wysokiej ciemnej czapce, jako jedyny spośród
portretowanych nie jest aktywnym świadkiem sakramentu. Jakby nieobecny
w czasie ceremonii patrzy przenikliwym wzrokiem wprost na oglądających
obraz. Czyż jest to autoportret autora?
45
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W. Tomkiewicz, Aktualizm i aktualizacja w malarstwie polskim XVII wieku, Cz. 2, „Biuletyn
Historii Sztuki”, R 13, 1951, nr 2-3, s. 16.
J. St. Pasierb, dz. cyt., , s. 229.
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Ostatnie dwie sceny przedstawiają komunię i spowiedź. Przyjmujący
komunię szlachcic z podgoloną głową ubrany jest w czerwony żupan i delię
podbitą sobolami. Komunii udziela ksiądz w niebiesko-zielonej szacie.
Poniżej zakonnik w białej zapewne cysterskiej szacie słucha spowiedzi zasłaniając twarz białą chustą. Spowiadający się penitent, to również ubrana
z polska postać z podgoloną głową, w zielonym żupanie i krótkiej pelerynie.
Cała kompozycja namalowana jest na szarym jednolitym tle. Brak
w niej wyraźnego (jak w dziełach Hana) źródła światła, pochodzi ono jakby
z zewnątrz, ze strony widza47. Przesłanie kompozycji jest jasne i czytelne
Autor pamięta o przyzwyczajeniach odbiorców tego malowidła, którym
zagłębianie się w zagadnienia filozoficzno-religijne nie są potrzebne.
Scena przedstawiająca Chrystusa będącego źródłem życia Fons Vitae, jest
rodzajem mistyczno-dogmatycznego podejścia do sceny Ukrzyżowania.
Pojawia się w sztuce europejskiej pod koniec średniowiecza. Język sztuki,
by przybliżyć prawdy wiary i tradycję Kościoła, zajmuje się też materializacją określonych zwrotów słownych i zespołów pojęciowych, takich jak:
Chrystus jako Fons Vitae, „Młyn Eucharystyczny”, czy „Chrystus w Tłoczni
Mistycznej”. Przedstawianie w sztuce sakralnej „Młynu Eucharystycznego”
to realizacja plastyczna wizji literackiej z XIV wieku. Pomysł narodził się
z narastającego na przełomie stuleci kultu hostii. Końcowym etapem jego
rozwoju było ustanowienie święta Bożego Ciała48.
Natomiast „Tłocznia Mistyczna” jest rozwiniętą w ikonografii pewną
przenośnią starotestamentową Izajasza: „szaty Twe jak u tego, co wygniata
winogrona w tłoczni”49. W myśl tych słów św. Augustyn i św. Bonawentura
porównywali Zbawiciela do winnego grona pod prasą. Tę piękną metaforę
średniowieczni malarze przekładali na język plastyki w sposób dosłowny.
Ociekający krwią Chrystus dźwiga belkę tłoczni, którą dociska Bóg-Ojciec.
Sok pojawiający się w skrzyni, w której stoi Odkupiciel, zostaje przelany
do beczek i rozwożony na cały świat.

		 Tak jak w „Ukrzyżowaniu „z kaplicy Wejherów w kościele p w. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Pucku.
48
		 Z. Kruszelnicki, Z zagadnień ikonografii sztuk plastycznych, w: J. Keller, red. Katolicyzm
średniowieczny, Warszawa 1977, s. 394-395.
49
		 Księga Izajasza, 63, 1-4, w: K. Dynarski, red. odp., A. Jankowski, L. Stachowiak, K. Romaniuk, red. nauk., Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. Zespół
Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Wyd. 3, popr., Poznań –Warszawa 1990, s. 903.
47
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Barok, sztuka jako form niezwykłych znajduje wiele wspólnych cech
charakteryzujących plastykę i literaturę. Sztuka i słowo pisane w XVII w nie
obserwuje już natury lecz ludzką duszę. Środki które służą temu celowi
starają się opisywać i wykorzystywać obrazy z codziennego życia, sceny
obyczajowe i polityczne. Literatura i sztuka asymiluje elementy rodzime,
miejscowe, aktualne wydarzenia. Słowo i płaszczyzna płótna lub deski
buduje treści przez stłoczenie szczegółów wokół motywu zasadniczego
tworząc dynamiczne i plastyczne kompozycje sytuacyjne.
Niektóre sceny z rodzajowego obrazka malowidła z Mechowej to
jakby odzwierciedlenie XVII wiecznych traktatów poświęconych sztuce
dobrego umierania. Cierpiącemu towarzyszą „nabożne sprzęty”. Moce
piekielne mają uciekać przed świętym żywiołem zapalonej świecy, „duchowną książką”. Wielu autorów barokowych poradników ars bene moriendi
poleca spisać obłożnie choremu tak zwany testament duchowy. Konający
jeszcze raz potwierdzał w nim swoją wiarę wzywając na opiekunkę Matkę
Boską i Anioła Stróża wybierał przed ostatnią drogą świętych patronów.
Namaszczony świętymi olejami i wspomagany modlitwą księdza, chory
wpatruje się w blask świecy, która jak: „pochodnia zapalona znaczy światło, wnętrze na duszy naszej, i pokazuje dobrodziejstwa Boskie, próżność
świata tego, krótkość żywota naszego doczesnego (…) marność rozkoszy
wszystkich, które jako dym na powietrzu giną i niszczeją.”50 Bezpośrednie
porównanie do symboliki gasnącej świecy jakby wyjętej ze średniowiecznej eschatologii śmierci, pełnej pogardy dla spraw doczesnych, zawierają
słowa XVIII wiecznego kaznodziei Rajmunda Tworkowskiego, który pisze
że: „patrzymy na świece palące się, każda gorejąc umiera, ustawicznie jej
ubywa, tak człowiek gore, gore, aż też i zgore, spali się świeca zostaje po
niej swąd, smród, perzyna i popiół, toż samo i po człowieku…”51.
Z przełomu XVII i XVIII wieku, a więc z czasów powstania Fons Vitae
z Mechowa, pochodzi cały szereg przedstawień ars bene moriendi. Leżącemu
w łożu towarzyszą postacie świętych patronów, Anioła Stróża, modlących
się ludzi oraz księży.
Malowidło Fons Vitae z kościoła parafialnego jest prawie pozbawione
metafizyki niezrozumiałej dla ówczesnych odbiorców obrazu. Przedstawienie Syna Bożego i zobrazowanie siedmiu sakramentów, to działanie
		 J. Drexeliusz, Zodyak albo: Droga do wieczności, czyli: dwanaście znaków przejrzenia do nieba,
Wadowice 1874, s. 1. Por. K. Moisan-Jabłońska, Obrazowanie walki dobra ze złem. Polska
sztuka kościelna renesansu i baroku. Tematy i symbole; t. 4, Kraków 2002, s. 480.
51
R. Tworkowski, Ostatnia umierającego człowieka dyspozycja, Kraków 1754, s. 11.
50
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mistyczno-dogmatyczne o charakterze wychowawczym. Skomplikowana
symbolika ofiary Chrystusa: „źródła wody życia płynącej z tronu Boga
i Baranka”,52 zostaje w prosty sposób wytłumaczona.
Skromny repertuar form, które stosuje artysta jest zgodny z przepisami
trydenckimi. To malowidło zapewnie chwaliłby autor pierwszej napisanej
po Soborze Trydenckim książki traktującej o teorii sztuki kościelnej Giovani Andrea Gilio. Autor duchowny, był wrogiem form kunsztownych
i wysilonych, czego efektem był według niego zanik treści dzieła sztuki.
Uproszczenia i schematyzacja postaci nie szkodzą ukrytym głębokim
treściom religijnym obrazu z Mechowa. Parafianin z mechowskiej świątyni
z pewnością bez trudu rozpoznawał scenę bierzmowania umieszczoną
w dolnej części kompozycji prawie centralnie obok ceremonii chrztu.
Sztuka religijna musiała się stać zaangażowaną, jej zadaniem stawało
się pouczanie i wyjaśnianie spraw wiary i nawoływanie do pobożnych
rozmyślań. Na obrazach przedstawiających Chrystusa w iluminowanych
manuskryptach nie przedstawiano już go w towarzystwie łotrów. U podstawy krzyża stoi naczynie do którego spływa krew. W niektórych przedstawieniach do kielicha krew zbiera Adam lub Józef z Arymatei. Tego typu
sceny są wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy. Takie przedstawienia były
pierwszymi wizualizacjami znaczenia Chrystusa jako fons vitae, wykładnią
dogmatu ofiary eucharystycznej.
Bezpośrednią inspiracją do powstania obrazu z Pelplina mogła być
rycina Teodora Galle umieszczona w dziele jezuity Jana Davida Veridicus
Christianus wydana w roku 1601.53 Przedstawiony jest tam umęczony
i zmartwychwstały Chrystus z krzyżem w środku fontanny. Spływa z niej
siedem strumyczków symbolizujących sakramenty, które tam ledwie zasugerowane malarz gdański rozbudował nadając im rys polski i sarmacki.
Innym źródłem, z którego czerpała pracownia Hana mogły być XVI
i XVII wieczne grafiki napływające z Niemiec i Niderlandów. Taki szczególny związek z antwerpskimi typografiami frontispisów „Postylli” Jakuba
Wujka wykazała Anna Treiderowa.54 Również w bogatych zbiorach bibliotek
cystersów, z którymi współpracował malarz, zapewne znajdowały się liczne
wzory do naśladowania.
		 H. Borchgrave, Chrześcijaństwo w sztuce, tłum. H. Andrzejewska, Wyd. 2, Warszawa 1989,
s. 27.
53
		 J. St. Pasierb, dz. cyt., s. 225.
54
A. Treiderowa, Ze studiów nad ilustracją wydawnictw krakowskich w XVII w., „Rocznik Biblioteki PAN”, R. 14, 1968, s. 5-41.
52
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Inspiracją dla środkowej części Fons Vitae mogły być całopostaciowe
portrety Jezusa określane, jako Chrystus Boleściwy. Już od VI wieku obok
scen Ukrzyżowania występowały przedstawienia ukazujące popiersie lub
tylko głowę Chrystusa.
W średniowiecznej sztuce utrwaliły się wyobrażenia Zbawiciela okrytego perizonium, ze skrzyżowanymi rękami na piersiach i z pochyloną jak
w Ukrzyżowaniach głową. Wskazuje to wyraźnie na źródła ikonograficzne.
Znane w Polsce, a wywodzące się z tematyki pasyjnej, wizerunki Vir Dolorum wychodzącego z sarkofagu widocznego jedynie do kolan nazywano
„Chrystusem w studni”.55 Otwarte lub na pół przymknięte oczy wskazują,
że jest to już martwy człowiek, ale i jednocześnie żywy Bóg. Z czasem
nie pokazuje się go już na tle całego grobowca, lecz tylko jego fragmenty
dolnej krawędzi. Kiedy na części sarkofagu stoi kielich mszalny, do którego
spływa krew to mówimy wówczas o wizerunku Chrystusa Boleściwego
Eucharystycznego. Być może z powodu ogólnego podobieństwa możemy
doszukiwać się podobieństw naszego malowidła z Mechowej do ikonografii Ecce Homo. W takich przedstawieniach nie ma jednak ran w dłoniach
i boku Zbawiciela po przebiciu włócznią. Dramatyczna chwila wizerunku
Ecce Homo, czy Chrystusa Boleściwego, tak jak w Ukrzyżowaniu, ukazuje
Zbawiciela samotnego i skazanego na cierpienie. Ale Syn Boga stojący
w centrum ustanowionych znaków łaski-sakramentów, jest postacią
spełnioną, służy ludziom dzięki swojej ofierze w prawdziwie polskim –
sarmackim towarzystwie.
Czy opisywane przedstawienia i wzory ikonograficzne były znane
autorowi dzieła z Pelplina? Fons Vitae z Mechowa wykazuje duże różnice
i uproszczenia w konfrontacji z jego pelplińskim pierwowzorem. Pewien
schematyzm, frontalność surowość przedstawienia nazwany był słusznie
pierwszym stylem kontrreformacji, nawiązującej do kompozycji gotyckich. Właściwe dla tego malowidła są określenia dotyczące szczegółów tej
kompozycji, w której malarz: „nie dbając o symetrię (…) inaczej posadził
Chrystusa lub pękate figurki aktorów wszystkich tych scenek tchną swoistym ludowym humorem”56.
55

56

Wizerunki Chrystusa Vir Dolorum przedstawiają m. in. malowidła w Zbylitowskiej Górze,
w klasztorze i kościele p.w. Św. Trójcy Sióstr Klarysek w Starym Sączu, obraz z kościoła
Ojców Paulinów z Ołtarza Pięciorańskiego z Wieruszowa czy fresk w kościele pw. św.
Krzyża w Krakowie.
J. St. Pasierb, dz.cyt., s. 229.
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Obok dzieł znaczących i wyznaczających pewne wysokie standardy,
istniało malarstwo plebejskie przeznaczone dla prostaczków. Malarstwo
przemawiające do mas zgodnie z założeniami kontrreformacji nie mogło
używać złożonej manierystycznej metafory i skomplikowanej emblematyki57. Posługiwało się więc powszechnie znanymi i zrozumiałymi skrótami
i uproszczeniami. Pomimo tego powstawały prace malarskie interesujące
pod względem kompozycyjnym. Biorąc więc pod uwagę takie założenie obraz z Mechowa należy analizować przez pryzmat takich prac jak:
„Koronacja NMP” z Buczka Wielkiego58, „Koronacja NMP” z Jeżewa,59
czy „Złożenie do grobu” z predelli w Kaplicy Wejherów kościoła pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Pucku, obrazów, które może nie prezentują
najwyższych walorów artystycznych, ale niosą wartość ideologiczną, teologiczną istotną dla Kościoła potrydenckiego.
Fons Vitae z Mechowa zagadnienia kolorystyczne podporządkowuje
rysunkowi. Niewielka powierzchnia deski nie jest proporcjonalna do tak
bogatego w treści ikonograficzne tematu. Pomimo pewnych koniecznych
uproszczeń uderza drobiazgowość w opracowaniu szczegółów stroju
i postaci, zwłaszcza pierwszego planu. Malarz umiejętnie posługiwał się
pędzlem malując laserunkami wielowarstwowo. Niektóre fragmenty malowidła pokryte są bardzo cienką warstwą farby, tak aby wykorzystać kolor
szarego podkładu. Kolor w pełni realizuje funkcję znaczeniową i estetyczną.
Stwarza iluzję przestrzeni, bliższego i dalszego planu, a padające od strony
widza światło kształtuje bryłę postaci i przedmiotów. Kolor jest właściwie
dobrany do charakteru obrazu. Postacie ustawione na szarym tle wydają
się być „ustawione” kolumnowo i spełniać zadanie współpracującego ze
sobą teologa i artysty. W postaciach pierwszego planu widać wyraźny dukt
pędzla załamujący fakturę pod różnymi kątami. W pozostałych partiach
obrazu widać jednolitą cienkowarstwowość farby. Aktorzy przedstawienia
wysunięci są na plan pierwszy dzięki pozostawieniu szarego obojętnego
57
58

59

M. Walicki, W. Tomkiewicz, A Ryszkiewicz, dz.cyt., s. 13.
O kompozycji obrazu, treściach ikonograficznych analizie formalnej pisał obszernie
Marian Paździor („Nieznany obraz Koronacja NMP z XVII w.” „Biuletyn Historii Sztuki”, R.
30, 1968, nr 4, s. 463-481). zaliczając do prac warsztatu Hermana Hana obrazy: „Madonna
na smoku” z kościoła w Dębrznie, „Zwiastowanie” z kościoła z Tuczna czy „Złożenia do
grobu” z kościoła z Pucka.
J. Tylicki, J. Flik, J. Olszewska – Świetlik, Koronacja Najświętszej Marii Panny z kościoła
pw. św. Trójcy w Jeżewie. Domniemany obraz Hermana Hana w świetle badań historycznych
i technologicznych, „Ochrona zabytków”, 2003, nr 3/4, s. 73-79.
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planu. Pomimo podobieństw postaci, na przykład kobiet w przedstawieniu sakramentu chrztu i małżeństwa, osoby te zachowują zróżnicowane
indywidualne rysy (nosy, czoła) i nie są szablonowe.
Pomimo upływu czasu malowidło zachowało żywą kolorystykę. Wykonano je techniką olejną. Podobrazie przygotowano szarą emulsyjną zaprawą. W jej skład wchodzi jako wypełniacz biel ołowiowa60. Artysta stosuje
w malowidle takie pigmenty jak: biel ołowiowa, cynober, azuryt, pigment
ołowiowy żółty, zieleń miedziową, brązowy i czerwony pigment żelazowy
oraz czerń z węgla drzewnego61. Paleta malarska jest w zasadzie taka sama
jak u innych malarzy XVII wieku62. Obraz wykonany jest na łączonych
dwóch deskach lipowych. Połączone listwą wodzącą zwaną szpongiem.
Listwa ta nie jest oryginalna. Ma jaśniejszą kolorystykę, a twardość i układ
słojów świadczy o tym że wykonano ją z jesionu lub orzecha. Deska lipowa nie jest typowa dla podobrazi dzieł Hana i jego naśladowców. Malarz
„papista” najczęściej stosował podobrazia dębowe, jako te które najmniej
ulegają odkształceniom63. Malowidło z Mechowej ma niewielkie rozmiary
i zapewne w związku z tym drobne zmiany związane z zniekształceniem
nie były brane pod uwagę.
Interesujący obraz Fons Vitae z Mechowa jest jedynym malowidłem
na Pomorzu Gdańskim naśladującym dzieło z Pelplina. Praca podejmuje
dialog na tematy kluczowe dla Kościoła Katolickiego jest wyrazem refleksji
teologicznej nad poszczególnymi sakramentami i obrony zakwestionowanej
przez reformację nauki katolickiej o sakramentach.
Działający na zlecenie cysterskiego mecenasa warsztat malarski wpisuje
się w barokową polską religijność przenikającą niemal wszystkie dziedziny
życia, zawiłą, przesiąkniętą nadmierną dewocją, często obliczoną na pokaz.64
Obraz odwołując się do codziennego życia XVII wiecznej Rzeczpospolitej
jest przykładem rodzimego nie importowanego malarstwa potrydenckiego,
przypomina rozwiązania kartograficzne, rodzaj mnemotechnicznej mapy
M. Wojciechowska, dz. cyt., s. 5.
Tamże.
62
L. Szolginia, Zagadnienia technologiczne w twórczości Hermana Hana, „Ochrona zabytków”,
R 26, 1973, nr 2, s. 253.
63
Tamże.
64
		 T. Glemma, Kościół w Polsce w okresie reformy trydenckiej. Przyjęcie reformy trydenckiej w Kościele
polskim, w: B. Kumor, Z. Obertyński, red., Historia Kościoła w Polsce, T. 1, do roku 1764,
cz. 2, od roku 1506, Poznań-Warszawa 1974, s. 199.
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dla zbłąkanych myśli. Idea jakby zaczerpnięta z jezuickiego postulatu o całkowitej klarowności obrazu sformułowanego przez Franciszka Borgię65.
Mechowską kopię pelplińskiego Fons Vitae można też traktować jako
znak nowego inaczej działającego zakonu cystersów odbiegającego od
kontemplacyjnych założeń XII i XIII w. Zakonu (będącego pod silnym
wpływem Jezuitów), który zdecydował na prowadzenie posługi duchowej
w swych kościołach parafialnych i filialnych otwierając jednocześnie dla
działalności duszpasterskiej własne kościoły klasztorne. Od końca XVI
w gdy zreformowane klasztory polskich prowincji zaczęły ponownie rosnąć
w siłę systematycznie zwiększa się liczba cysterskich proboszczów i wikariuszy. Tak też było w cysterskim świątyni w Mechowej gdzie na przełomie
XVI i XVII stulecia proboszczami byli oliwscy cystersi, zobowiązani byli do
przyjazdów do siedziby opactwa w okresie adwentu na ćwiczenia, mające
na celu podbudowę duchową i intelektualną66.
Duszpasterstwo zakonu, to praca w nieco innych warunkach niż w pozostałych dzielnicach Rzeczpospolitej. Terytorium Pomorza Wschodniego
leżące na obszarach które obejmowało biskupstwo kujawsko-pomorskie
a ściślej archidiakonatu pomorskiego67 było specyficznym obszarem pogranicza Rzeczpospolitej, zaopatrzonym w niezależne formy samorządowe
i polityczne. Archidiakonat pomorski zaliczany był do tzw. „politycznych”,
których powstanie uzasadnione było rzeczywistą odrębnością danego
terytorium, a granice pokrywały się z państwowymi68. Archidiakonat ten
był miejscem krzyżowania się silnych wpływów kulturowych i religijnych,
wywołanych przez bliskość granic państwa, napływ nowych idei i światopoglądów przez portowe miasta Gdańsk i Elbląg. Sam termin „pogranicze” rozpoznawalny był niekiedy jako „kresy”. Ale określenie to używane
również przez historiografię należy bardziej do literaturoznawstwa kojarzy
się z hasłem obrony granic, „przedmurzem” ma proweniencje militarne,

65

66

67
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M. Osowski, Bożonarodzeniowe predelle jako wczesny przykład recepcji jezuickiej teologii obrazu
oraz zagadka narodzin baroku, w:, M. Osowski, red., Herman Han. Mistrz światła i nokturnu.
Narodziny baroku w malarstwie dawnej Rzeczpospolitej, Pelplin 2008, s. 109.
P. Czaplewski, Annales Monasteri Olivensis Ord. Cist. Aetate Posteriores, „Fontes”, t. 20, Toruń
1916-1919, s. 125.
Archidiakonat był pomocniczym urzędem biskupa danej diecezji. Diecezja włocławskopomorska obejmowała: archidiakonat włocławski, archidiakonat kruszwicki, archidiakonat
pomorski.
T. Silnicki, Z dziejów Kościoła w Polsce, Studia i szkice historyczne, Warszawa 1976 , s. 269.
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wschodnie. Natomiast „pogranicze” to określenie charakterystyczne dla
otwartej równoprawnej współpracy z sąsiadami69.
Pomorze Wschodnie było specyficznym terenem, zurbanizowanym,
o znacznych odrębnościach narodowościowych, społecznych i obyczajowych. Tu konfrontują się elementy kultury mieszczańskiej i szlacheckiej,
wzbogacane czynnikami lokalnymi, plebejskimi. Cystersi stają więc
w dobie potrydenckiej myśli reformatorskiej przed trudnym zadaniem
przystosowania się do aktualnych potrzeb społeczności chrześcijańskiej
porzucając dla nowej aktywności duszpasterskiej ograniczenia klauzurą,
rozwijają ideę clerici regularis wykorzystując doświadczenia pracy zakonów żebraczych.70
Tekst ten zaledwie dotyka tematu motywów ikonograficznych, formalnych i historycznych malowidła z Mechowa. Jest przypomnieniem
istnienia w małych zapomnianych świątyniach dzieł wykonanych z inicjatywy cysterskich mecenasów, poruszających istotne dla historii Kościoła
zagadnienia. Malowidła te przeznaczone dla małych, często filialnych
kościołów służyły przybliżeniu życia sakramentalnego, a jego główni
aktorzy wydają się być ubrani według wskazań postanowień ówczesnych
wilkierzy, które w tym czasie określały szczegóły strojów mieszkańców
miast i wsi. Pozbawione akademickich umiejętności malowidła, zawierają
nie tyle informacje o wpływach szkoły lub warsztatu bliżej określonego
mistrza, ale są wyrazicielem nowej duchowości kościoła triumfującego,
pokrywającej się z kształtującym się nurtem pobożności, charakterystycznym zwłaszcza dla społeczności lokalnej, kaszubskiej, odpowiedniej
dla jakości i trudów życia codziennego, swoistych wierzeń i lokalnych
zwyczajów.
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M. Dziecielski, Kultura polityczna i drogi awansu szlachty kaszubskiej, studium nad elitami ziemi
lęborskiej, Gdańsk 2008, s. 10-12.
J. Kłoczowski, Zakony męskie w Polsce w XVI-XVIII w, w: J. Kłoczowski, red., Kościół w Polsce
wieki XVI-XVII ,t. II Studia nad historią kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1969, s. 506.
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Cistercian Dominions: paintings.
A word about the painting ‘Fons Vitae’ from the
school of Hermann Hann of the St Jacob and
Nicolas the Bishop Church in Mechowo near Puck
Summary
The following text has been written in relation with the heritage that has been
left by the Pelplin Cistercians, who established themselves as the patrons of
many works in the area of the old Pomeranian Archdeaconess. The paintings had
to speak to the faithful of the reformation period as it questioned the religious
foundations and denied fine arts any role in the church alone. The function
of art in the Catholic Church was discussed and re-established at the Council
of Trent. Diocesal synod of Cracov, held in 1621, took the role of discussing
the role of art in Poland.
After the Council of Trent, Cistercians started pastoral work among the faithful.
The new activities, including the need to defend the dogmas of faith, provoked
‘the invasion of faith by theology’. Cistercians employed many distinguished
artists, such as Herman Hann from Gdansk. The works of this master of arts
found many followers. They produced a large number of works, defined as
‘the school of Herman Hann’. The painting ‘Christ as a Fons Vitae’, from the
altar of the seven sacraments in the Pelplin church, is the fine example.
The painting was an artistic response of the Catholic Church to the problem of
the dogmas of faith, unclear statement made by Luter against them and a decisive
condemnation by Kalwin. Copy of the painting is located in a church in Mechowo,
near Puck, which used to be located within the borders of Cistercian dominion.
The article focuses on this particular painting, as it stands as an evidence of the
new Cistercian activity, not only in the highly populated areas but also in the
province.
There is also a function of this fine art genre as an monasterian answer to the
religious debate, initiated both by the artist and a theologist to address the key
aspects of the Catholic Church.

Key words: painting, reformation, counter-reformation, Cistercians,
Pomerania, religious polemic.
Mgr Piotr Rumanowski, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku i doktrantem przygotowującym dysertację nt. Roli malarstwa
w misji Kościoła katolickiego w archidiakonacie pomorskim w okresie
staropolskim.
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Porównanie szans trzech powstań narodowych:
powstania kościuszkowskiego, listopadowego
i styczniowego
Abstrakt: W artykule przedsawiono najtrafniejsze wypowiedzi największych
historyków polskich i polityków zawierające ocenę polskich powstań narodowych: kościuszkowskiego, listopadowego i syczniowego. Autor stawia
pytania o ofiarność narodu, koncepcje naczelników i dyktatorów, szanse
militarne, nadzieje na pomoc zewnętrzną. Podkreśla decydujące znaczenie
godności i świadomości narodowej Polaków, która się stopniowo kształtowała i obejmowała coraz to szersze warstwy społeczne. Z tego powodu
najbardziej pozytywnie ocenia powstanie styczniowe, a nawet stwierdza, że
było ono najważniejsze dla odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej.

Słowa kluczowe: Polskie powstania narodowe, szanse powstań, ocena
możliwości militarnych i politycznych, rozbudzenie ducha narodu.
Punktem wyjścia moich rozważań na temat porównawczych szans
trzech polskich powstań będzie znana praca Joachima Lelewela pt. „Porównanie Dwu Powstań Narodu Polskiego (Porównanie i Różnice Dwu Usiłowań Narodu Polskiego Odzyskania Niepodległości w 1794 i 1830-31)”.
Niezmiernie przydatnym także do oceny tego zagadnienia jest wartościowy artykuł Józefa Dutkiewicza „Dwa powstania 1830-1831 i 1863- 1864”
opublikowany w „Odgłosach. Tygodniku Łódzkim” z 3 lutego 1963 r. nr 5.
Postaram się także uwzględnić, w przeprowadzeniu tych porównań,
źródłową pracę Augusta Sokołowskiego pt. „Powstanie styczniowe 18631864”. Ten wybitny uczony dał bardzo wymowną ocenę polityki zagranicznej powstania listopadowego i styczniowego pisząc: „Wiara w dyplomację
załamała siłę listopadowego powstania - wiara w interwencję i pomoc
ogólno-europejskiej rewolucji sprowadziła na bezdroża ruch narodowy
w latach 1860-1863 stała się przyczyną najstraszniejszej katastrofy”1.
Joachim Lelewel dokonując wnikliwego porównania powstania kościuszkowskiego z listopadowym dostrzega pewne znamienne podobień1

A. Sokołowski, Powstanie Styczniowe (1863-1864), Wiedeń 1911, s. 341.

102 Porównanie szans trzech powstań narodowych: powstania kościuszkowskiego...

stwa i analogie stwierdzając: „Oba jeden cel miały, mało różną przestrzeń
ziemi, na której walczono, mało różny przeciąg czasu, w którym się utrzymywały: w obu Polacy sami sobie zostawieni, w obu niepomyślny koniec”2.
Lelewel w interesujący sposób dokonuje porównań czasokresu niektórych działań obu powstań i stwierdza: „Od powstania krakowskiego i bitwy
racławickiej 4 kwietnia do złożenia broni pod Radoszycami i Końskiem 18
listopada upłynęło dni przeszło 230”. Z jego obliczeń wynika także, iż „po
dwumiesięcznym niezaczepianiu od wkroczenia Dybicza, około 10 lutego
do oddania twierdzy Modlina i Zamościa 11 października upłynęło także
przeszło 230”.
Lelewel bardzo szczegółowo analizuje, jaka była geneza obu powstań.
Za jedną z głównych przyczyn wybuchu powstania kościuszkowskiego
Lelewel uważa zapowiedzianą redukcję wojska narodowego. Jeżeli natomiast idzie o genezę powstania listopadowego, to jego pogląd sprowadza
się do tego, że był to bunt przeciwko urzędnikom carskim i pogwałceniu
konstytucji. Jego przewidywania na istotę sporu polsko-rosyjskiego były
niezwykle dalekowzroczne, gdyż trafnie przewidywał, że w przyszłości
Królestwo może być przekształcone w gubernię rosyjską.
Stosunkowo krytycznie wypowiadał się Lelewel o powstaniu kościuszkowskim zwracając uwagę na jego słabe zaplecze finansowe. Stwierdzał
on między innymi „skarb próżny, brak pieniędzy i ich obiegu po świeżych
bankructwach od razu dał się we znaki - bez twierdz, bez zasobów żywności
i potrzeb wojennych ciągle walczyć trzeba z niedostatkiem”3.
Jak wiadomo całkiem inaczej wyglądała sytuacja w powstaniu listopadowym pod względem militarnym i finansowym. „Od Kowna do Krakowa
i Zamościa, od Brześcia do Kalisza i Prosny stało 30 narodowego od razu
w jedno ciało skupionego wojska, przed którym 8000 rosyjskiego precz
ustąpiło i kraj bez najścia nieprzyjacielskiego miał czas w dwumiesięcznej
ciszy uzbrajania się, zakładania magazynów, dwojenia swojej siły zbrojnej
nową formacją, zapasy żywności, potrzeb wojennych, skarbowe i pieniężne
do końca nie wyczerpane”4.
Lelewel dokonuje także porównania stanu wojsk polskich w obu powstaniach i stwierdza, że w czasie powstania kościuszkowskiego podczas
J. Lelewel, Porównanie i różnice dwu usiłowań narodu polskiego odzyskania niepodległości w 1794 r.
i 1830 i 1831 r. Zamieszczone w: Historia Polski Nowożytnej, opracowali Józef Dutkiewicz,
Marian H. Serejski, Helena Więckowska, Państwowe Wydanie Naukowe, s. 617.
3
		 Tamże, s. 624.
4
Tamże.
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oblężenia Warszawy było pod stolicą 60 000 wojska a przeszło 20 000 na
różnych punktach bojowych w Litwie, lubelskim, sandomierskim i krakowskim. Jego zdaniem ta sama liczba żołnierzy była w lutym 1831 r. Bitwy
pod Stoczkiem, Grochowem, Nową Wsią 14-25 lutego ułatwiły dalsze
pomnożenie wojska narodowego, które do 80 000 wzrosło.
Bardzo głębokie oceny daje Lelewel w stosunku do polityki zagranicznej obu powstań. Pisze mianowicie: „Wzięto w powstaniu 1794, aby nie
zaczepiać tylko jednego; wojna tedy miała być z Rosją jedynie. Jakoż rychło
doznali Polacy, że mają do czynienia z carową i królem pruskim razem”.
Bardzo głęboko i niezwykle trafnie ocenia Lelewel znaczenie powstania
wielkopolskiego w 1794 r., pisze mianowicie: „Stało się dywersją wielce
skuteczną dla głównej armii Warszawy broniącej”. Niezwykle krytycznie,
a bardzo prawidłowo, ocenia Lelewel postawę Prus wobec powstania listopadowego stwierdzając: „Król pruski sprzedaje Rosji żywność, rynsztunek
otwiera miejsca na stanowiska wojenne”.
Bardzo ostro ocenia Lelewel przebieg początkowych działań militarnych powstania listopadowego związanych z dyktaturą Józefa Chłopickiego.
Pisze on: „Wśród tryumfalnego pochodu wypuszczone gwardie, stracona
walna bitwa pod Ostrołęką. W ciągu tylko dwumiesięcznym: 31 maja do
26 maja najświetniejsze zabłysły przedsięwzięcia, najświetniejszym powodzeniem otwierane, że bez korzyści zamykane”5.
Lelewel dostrzega także, że sytuacja wewnętrzna w Rosji nie oddziaływała bezpośrednio na przebieg działań militarnych w 1831 roku. Trzeba
zaznaczyć, że wprost przeciwnie było w 1863 r., ale tego nie mógł oczywiście
przewidzieć nasz znakomity historyk, bo już nie żył. Natomiast zgodnie
z faktami Lelewel stwierdza, że niepokoje na samej ziemi rosyjskiej były
bez związków z powstaniem polskim i bez skutku”6.
Lelewel dokonuje także interesującego porównania, jak przedstawiał
się problem zdrajców i kolaborantów sprawy narodowej w obu powstaniach. Na uwagę zasługują jego wypowiedzi odnośnie wieszań majowych
i czerwcowych w maju i czerwcu 1794 r. Pisał on między innymi: „Z tym
wszystkim odgłos terroryzmu powtarzał się w Warszawie i lud z żarliwością
swoją w stolicach zdawał się dawać otuchę temu systematowi. Powtarzano,
że czas, aby pany za karetę poszli, a lokaje do karet siedli. Z tym duchem
żarliwości i niepokoju naczelnik wszedł w zatarg. Chomentowskiego zesłał
5
6

Tamże, s. 626.
Tamże, s. 627.
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do Lublina. Jasińskiego z Wilna przywołał pod swe oko. Konopkę wygnał,
lud karcił, winowajców ułaskawił… Lud z duchem czasu pełen podejrzeń
rychło oburzony i rozjątrzony w dniu siedemdziesiątym od powstania 28
czerwca wśród gwałtownego rozruchu wieszał i powiesił biskupa, książęcia
i kilku innych. Naczelnik srodze powściągnął burzliwość ludu - kilkuset
do wojska na linię bojową wysłał, siedmiu w miesiąc, 26 lipca szubienicą
stracił, ale Rady Najwyższej nie odmienił”.
Na uwagę zasługują także jego wypowiedzi odnośnie zdrajców
w 1831 r., pisze on mianowicie: „Byli w tym, co najpodlejsze usługi dla
carów podejmowali, co całkiem na carskich dobrodziejstwach polegali,
co pragnęli przysięgę wierności dochować ażeby ich honor i sumienie
obciążone nie było”7.
Niezwykle trafne są uwagi Lelewela odnośnie znanych wydarzeń
warszawskich z 15 sierpnia 1831 r. Pisze on mianowicie: „Lud z duchem
czasu pełen zaufania i cierpliwości po 8 miesiącach i pół w dniu dwieście
sześćdziesiątym od nocy rewolucyjnej rozgniewał się nareszcie 15 sierpnia
i bez wyroków w porządku sam sobie sprawiedliwość wymierzył powiesiwszy około 30 szpiegów i kilku generałów obwinionych”8.
Lelewel oceniając krytycznie błędy militarne popełnione podczas obu
powstań dochodzi do smutnej konkluzji i stwierdza „Były błędy i niebiegłość wodzów, i złe ich sprawiania się w 1794 r., ale cóż są te wszystkie
w porównaniu nieużycia sił i odrętwienia ich w 1831 r., zabijania najdogodniejszej pory jaka się kiedy nadarzyć mogła”9.
Jak uprzednio wspominałem ciekawego porównania szans powstania
listopadowego ze styczniowym dokonał Józef Dutkiewicz przy okazji
setnej rocznicy powstania styczniowego. Zwrócił on mianowicie uwagę
na głębokie różnice w genezie obu powstań. W myśl jego wywodów wybuch powstania listopadowego stanowił zaskoczenie dla kraju. Natomiast
powstanie styczniowe było przygotowywane znacznie wcześniej poprzez
długi okres manifestacji. Zdaniem Dutkiewicza głębsze różnice między
obu powstaniami dostrzec można zwłaszcza w stosunkach ekonomiczno-społecznych. Kluczową rolę odgrywała sprawa włościańska. Wiadomo, że
powstanie listopadowe w sprawie chłopskiej podjęło tylko niedostateczną
reformę oczynszowania w dobrach narodowych. Natomiast w 1863 r.
7
8
9

Tamże,s. 634.
Tamże, s. 636 i 637.
Tamże, s. 638.
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jednocześnie wraz z Manifestem Rządu Narodowego ogłoszono dekrety
w sprawie uwłaszczenia. Po upadku powstania rząd carski nie mógł d a ć
chłopu mniej od tego, co dał rząd powstańczy i chłop z Kongresówki uzyskał
lepsze warunki uwłaszczenia niż chłop z terenu Cesarstwa rosyjskiego10.
Bardzo istotne różnice dostrzega Józef Dutkiewicz w działaniach
militarnych obu powstań. Oceniając przebieg powstania listopadowego
stwierdza on: „W czasie trwania kampanii w początkach kwietnia po naszej
ofensywie na szosie brzeskiej niewiele brakowało, by armia feldmarszałka
Dybicza została wyparta z Królestwa. W czasie trwania powstania styczniowego nigdy nie mieliśmy takiego momentu przewagi strategicznej11.
Profesor Dutkiewicz zwraca jednak uwagę, że w 1863 r. Rosja rozwinęła
przeciw nam siły trzykrotnie prawie większe niż w 1831r. Nie ulega także
wątpliwości, że w 1830 r. dysponowaliśmy większą ilością broni.
Kapitalną różnicę dostrzec można, jeżeli chodzi o aktywność poszczególnych warstw społecznych w obu powstaniach. W 1831 r. najwięcej
ochotników dawała szlachta natomiast w 1863 r. było zupełnie inaczej
i główną rolę odgrywał element miejski a działalność oddziałów powstańczych bez współdziałania wsi nie byłyby do pomyślenia.
Sytuacja militarna, jak stwierdza prof. Dutkiewicz, obu powstań była
o tyle identyczna, że oglądano się na interwencję mocarstw zachodnich.
W jednym i drugim wypadku bez skutku, bo zarówno Ludwik Filip, jak
i Napoleon III, prowadzili zbyt uległą politykę wobec Petersburga. Stanowisko Austrii wobec obu powstań było dość dwuznaczne. Rząd Metternicha
patrzył przez palce na pomoc idącą z Galicji. Przyznać należy, że w 1863 r.
pomoc ta była jeszcze bardziej intensywna12.
Bardzo głębokie różnice dostrzega Autor, wspomnianego artykułu, jeżeli chodzi o epilog obu powstań. W 1831 r. kapitulacja Warszawy faktycznie
kończy powstanie. Natomiast w 1863 r. jest inaczej, walka wygasa powoli.
Natomiast uporczywość walki w 1863 r. była zdumiewająca.
Interesująco także przedstawia prof. Dutkiewicz skutki obu przegranych powstań, po których nastąpiły surowe represje. Ten znany historyk
z Łodzi stwierdza: „że rozmiary represji w 1864 r. były znacznie szersze
niż w roku 1831 r. W 1831 r. straciliśmy swobody konstytucyjne natomiast
w 1863 r. ustępstwa wymuszone w okresie rządów Wielopolskiego”. W za10

11
12

J. Dutkiewicz, Dwa powstania 1830/1-1863/4, „Odłosy. Tygodnik Łódzki”, 1963, nr 5,
s. 1-7.
Tamże, s. 7.
op. cit. s. 7.
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kończeniu swojego arcyciekawego artykułu prof. Dutkiewicz dochodzi
do wniosku, że „Nie musimy się wstydzić naszych powstań. Możemy je
włączyć do naszych najlepszych tradycji”13.
To zdanie prof. Dutkiewicza zasługuje na szerszą refleksję. Nie zawsze
powinno się potępiać, jeżeli jakieś wydarzenie historyczne zakończyło się
klęską. Tak zwłaszcza było z Wiosną Ludów w 1848 r.
Faktem jest, że Niemcy i inne narody nie potępiają tej rewolucji mimo,
że zakończyła się bez sukcesu. Właśnie w Niemczech z okazji Wiosny
Ludów ukazała się wartościowa ocena tego wiekopomnego wydarzenia,
a znane czasopismo „Historische Zeitschrift”, z tej okazji, wydało bardzo
interesujący zbiór artykułów oceniających to wydarzenie, z perspektywy
150 lat14.
Po tym pobieżnym omówieniu artykułu Lelewela, który on opublikował w 1840 r. i po ocenie artykułu prof. Dutkiewicza zamieszczonym prawie
pół wieku temu, przejdę do pewnych ogólnych spostrzeżeń o trzech powstaniach. Zwrócę uwagę zwłaszcza na tematykę międzynarodową każdego
z nich. Otóż w powstaniu kościuszkowskim liczono bardzo na pomoc
rewolucyjnej Francji, a także na starcie zbrojne Rosji i Turcji, co miało
w pewnym stopniu odciążyć nasze powstanie. W obu kwestiach okazało
się, że rachuby te były błędne i iluzoryczne, gdyż Turcja faktycznie bardzo
obawiała się wojny z Rosją. Spodziewano się także w 1794 r., że Austria
i Prusy pozostaną neutralne, co okazało się tylko pobożnym życzeniem.
Również w powstaniu listopadowym liczono naiwnie na pomoc Francji
i Anglii. Okazało się jednak, że państwa te bardzo silnie były gospodarczo
powiązane z Rosją i dlatego sprawę polską podporządkowały swym egoistycznym interesom.
Podobnie wyglądała sytuacja w 1863 r., jakkolwiek w tym okresie obowiązywał jeszcze sojusz Francji z Rosją, co było pewnym ewenementem, to
jednak zawsze wspólnota interesów państw rozbiorczych była ustawicznie
bardzo silna, by Anglia i Francja mogły zająć się na serio sprawą Polski.
Austria natomiast miała na celu osłabienie potęgi Rosji, ale nie godziła się
by przywrócić niepodległość Polski, gdyż wtedy musiałaby zwrócić Polsce
Galicję.
13
14

op. cit. s. 7.
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Stanowisko Prus, zarówno w okresie rządów Fryderyka Wilhelma II,
gdy brał udział w oblężeniu Warszawy w 1794 r., jak i rola Bismarcka po
podpisaniu konwencji Alvenslebena, było bardzo konsekwentne i wrogie.
Prusy zawsze gotowe były udzielić poparcia Rosji w stłumieniu polskich
powstań. Oczywiście, że największe szanse na tle porównawczym miało
powstanie listopadowe, ale do jego klęski przyczyniły się w dużej mierze
błędne założenia w polityce dyktatora Józefa Chłopickiego, a także pewna
konsekwentna nieudolność, mimo przejściowych sukcesów, jego następców, ze Skrzyneckim na czele.
Dokonując oceny porównawczej trzech polskich powstań, należy
uwzględnić problem roli dyktatury w każdym z nich. Na tym tle ciągle
wybija się dyktatura Tadeusza Kościuszki, który do końca liczył się z możliwością zwycięstwa, a także Romualda Traugutta, który choć nie wierzył
w sukces powstania, do końca po bohatersku i skutecznie nim kierował.
Fatalnie przedstawia się rola dyktatury powierzonej Józefowi Chłopickiemu. Zmarnował on pierwsze miesiące powstania na bezowocne rokowania
z Mikołajem I, dopiero częściowo zrehabilitował się w działaniach wojska
polskiego pod Grochowem.
Znany historyk niemiecki Richard Otton Spazier w pracy Historia
Powstania Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831 wydanej w Paryżu w 1835 r.
napisał: „Chłopicki starał się najmocniej, „aby ducha narodu osłabić,
uzbrojeniu przeszkadzać, zapał oziębić, ofiary odrzucać, nowym wojskiem
pogardzać, zaufanie do niego osłabić i w starych pułkach wyższych sprawie
powstania nieprzyjaznych albo też do niej oziębłych oficerów, na dawnych
pozostawiać miejscach”15.
Dyktatury Mierosławskiego i Langiewicza w okresie powstania styczniowego nie odegrały większej roli. Dopiero Romuald Traugutt dzięki
konsekwencji postępowania przywrócił właściwe znaczenie dyktatury.
Jeden z uczestników powstania styczniowego, Stanisław Jarmund, dokonał
znamiennej oceny dyktatury Langiewicza pisząc: „Dziesięciodniowe trwanie dyktatury nie przyczyniło się do zaprowadzenia porządku, a haniebny
jej upadek ostatecznie spowodował zupełne rozprzężenie młodej, dopiero
zaczynającej się rozwijać organizacji”16.
R. O. Spazier Historia Powstania Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831 czerpana z autentycznych
dokumentów, sejmowych akt, pamiętników dzienników piśmiennych i ustnych podań najznakomitszych uczestników tegoż powstania, T. I., Paryż 1835, s. 220.
16
		 S. Jarmud, W obozie Czachowskiego W czterdziestoletnią rocznicę powstania styczniowego 18631903, Lwów 1903 s.145.
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Dobrze byłoby porównać, jak samo społeczeństwo rosyjskie zareagowało na wszystkie trzy powstania polskie oraz dokonać analizy
ilu Rosjan zginęło w czasie walk z powstańcami w poszczególnych
powstaniach. Bardzo istotne informacje na temat reakcji społeczeństwa
petersburskiego na wiadomość o wybuchu powstania kościuszkowskiego zaczerpnąć możemy z korespondencji ówczesnego posła pruskiego
Goltza, który w liście do Fryderyka Wilhelma II z 21 marca 1794 r.
pisał: „Mieszkańcy Petersburga są oburzeni na Polaków i sugerują
konieczność nowego rozbioru”17.
Tę samą myśl wypowiada Goltz do swojego mocodawcy 11 lipca 1794 r.
kiedy donosił: „Cała Rosja domaga się rozbioru Polski i wymazania imienia
polskiego”18.
W opinii posła saskiego Patza rozmaicie też przedstawiała się działalność militarna żołnierzy rosyjskich, którzy niszczyli bezwzględnie wszelkie
miejscowości, przez które przechodzili i wcale nie zachowywali się zbytnio
rycersko, ale traktowali Polskę jako naród podbity”19.
Jakkolwiek Murawiew Wieszatiel bardzo dużo w swych pamiętnikach
wspomina o głębokich sympatiach kół rządowych Petersburga i Moskwy
do powstania styczniowego to wydaje się, że sytuacja wyglądała faktycznie
nieco inaczej. Jeden z uczestników powstania 1863 r. Władysław Karbowski wspomina „Zaledwie wkroczyliśmy do Moskwy, mieszczanie bez
najmniejszego powodu rzucili się na nas i tylko silny konwój żołnierzy
zdołał powstrzymać napastników”20.
Podobnie jak w powstaniu kościuszkowskim i listopadowym wojska
rosyjskie z bezwzględną siłą odnosiły się do Polaków niszcząc ich wsie i miasteczka oraz wszelki dobytek. Czachowski, jeden z wybitnych dowódców
powstania styczniowego, dał temu wyraz pisząc: ”Z zasady nie przyjmuję
bitwy we wsiach i miasteczkach jeśli jej tylko uniknąć mogę, gdyż nawet

		 GStA, Merseburg Rep XI Russland 136A Vol. I, 1794 No 22 Goltz à Frédéric Guillaume
II, “Le public de Petersbourg outré contre les Polonais parle beaucoup de la nécessité d’un
nouveau partage”. St. Petersbourg le 28 mars/8 avril 1794, s. 120.
18
GStA Merseburg Rep. XI. Russland 136A Vol. I p. 240-241”Toute la Russie crie au partage
et l‘extinction du nom polonaise”.
19
StA Dresden Loc. 3577, Bd 3, p. 315-316. Patz à Loss Varsovie le 14 mai 1794 . “Les troupes
russes ont ruiné et brûlé tous les endroits par où elles avaient passés”.
20
S. Karbowski, Moje walki i więzienia. W Czterdziestą Rocznicę Powstania Styczniowego 18631903, Lwów 1903, s. 154.
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w razie naszego zwycięstwa my pójdziemy dalej a Moskwa mszcząc się
spali miasteczko i mieszkańców wymorduje”21.
Rzecz znamienna, że poseł saski z Paryża Könneritz już w czerwcu
1831 r. jasno sprecyzował sens zaborczej polityki Rosji, która faktycznie
nie uległa zmianie od Katarzyny II, aż po okres rządów Mikołaja I. W tej
depeszy pisał on „Tutaj wszyscy są przekonani, że walka ta skończy się na
korzyść Polski a nawet gdyby Rosjanom udało się zdobyć Warszawę to nie
uda im się podbić reszty kraju a Rosja nigdy nie będzie sprawowała nad
Polską pełnej władzy gdyż może zapewnić sobie wpływy tylko tam gdzie
będą stacjonować jej wojska i gdzie będą mogły dosięgnąć kule ich armat”22.
Należy teraz zastanowić się jaką rolę odegrało duchowieństwo
w polskich powstaniach narodowych. Wiadomo, że w czasie powstania
kościuszkowskiego wyszła na jaw zdradziecka postawa wielu wyższych
duchownych targowiczan, a i postawa ówczesnego prymasa nie była tak
godna i patriotyczna jaką zajął arcybiskup Fijałkowski w przededniu powstania styczniowego.
Oceniając postawę duchowieństwa w powstaniu listopadowym należy
koniecznie uwzględnić znakomitą pracę pt. „Duchowieństwo a powstanie
listopadowe (Postawa patriotyczna i życie religijne)”, pod redakcją Władysława Rostockiego, Jana Skarbka i Jana Ziółka23.
Wspomniany już wyżej historyk niemiecki Richard Otton Spazier
w bardzo pochlebnych słowach ocenił działalność patriotyczną polskich
księży w pierwszym okresie powstania listopadowego. Napisał on między
innymi „Duchowieństwo wszędzie silnie działa, księża z krzyżem i z hostią
w ręku zachęcają lud po ulicach, odprawiają uroczyste nabożeństwa i nawet
z ambony o konieczności marszu na Litwę przekonywują”24.

S. Jarmud, W obozie Czachowskiego. W Czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903,
Lwów 1903 s. 154.
22
		 On pense ici que cette affaire se términa toujours au profit des Polonais, et que quand bien
même Varsovie viendrait à succomber, la Russie ne parviendrait, pas à succomber pour
cela le reste de la Pologne, et qu’elle ne sera jamais maîtresse, que des lieux ou camperont
ses armes et où ses bouletes pourraient atteindre”. St.A. Dresden No 10717. Ministerium
der Auswärtigen Angelegnheiten Nr 3018. Ministerial - Correspondenz mit der Kgl.
Gesandtschaft zu Paris Könneritz an Minckwitz Nr 41, Paris, le 20 juin 1831.
23
Duchowieństwo a powstanie listopadowe. (Postawa patriotyczna i życie religijne), pod red. W. Rostockiego, J. Skarbka i J. Ziółka, Lublin 1980,s.241.
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Prawie z każdych działań polskich powstańców jesteśmy dumni i przed
oczyma mamy bohaterstwo chłopa polskiego, który pod Racławicami stawiał mężny i zwycięski opór oddziałom rosyjskim.
Czyż nie udziela nam się bojowy zapał kiedy czytamy jak szedł w ogień
pod Grochowem w lutym 1831 r. czwarty pułk dzieci Warszawy a znajdujący się w sztabie rosyjskim eks-głównodowodzący armii polskiej wielki
książę Konstanty, patrząc na pole walki przez lunetę, bił brawo i wołał
do otaczających go oficerów „To mój najlepszy pułk patrzcie jak trzeba
walczyć, ci wam dopiero pokażą. A tam spokojny Chłopicki ze szpicrutą
w ręku jak na paradzie mimo wybuchających wokół granatów prowadził
pułk do ataku”25.
Takich przepięknych opisów dotyczących militarnych działań powstania styczniowego mało było w rzeczywistości. Wprawdzie szli nie raz
głodni i słabo uzbrojeni kosynierzy z odwagą na armaty, ale ogień z armat
był wtedy znacznie celniejszy i szybszy jak pod Racławicami.
We wszystkich powstaniach polskich naród bronił swej godności
i honoru. Wiadomo, że program Margrabiego Wielopolskiego dawał Polsce bardzo dużo, ale nie chronił Polaków przed moralnym następstwem
znoszenia gwałtów. Przez ciągłe służalstwo obcemu mocarstwu następowało nieustanne wynarodowienie Polaków, a jest faktem niezbitym, że
naród którego dzieje upodobniają się i zlewają z historią swego ciemiężcy
przestaje być w pełni narodem. Zwłaszcza w powstaniu styczniowym
silnie zaznaczyła się propaganda carska na Litwie i Białorusi. Głosiła ona
perfidnie, że car chce wziąść w opiekę „ukochany lud tylko mu panowie
polscy i księża przeszkadzają. Ciągle niestety żywe były wspomnienia
powstania listopadowego, w czasie którego zaprzepaszczono rozwiązanie
kwestii chłopskiej w Królestwie.
W każdym polskim powstaniu występuje problem oceny przywódców
i szans powstania. Niektórzy z publicystów, zwłaszcza autor polemicznego
artykułu zamieszczonego z okazji setnej rocznicy powstania styczniowego
Stanisław Stomma, w artykule opublikowanym w „Tygodniku Powszechnym” pt. „Z kurzem krwi bratniej” twierdził, że nie powinno być powstania, a tylko najlepszą drogą rozwiązania byłaby ugoda zaproponowana
przez Wielopolskiego. On miał być też tym mężem stanu, tym wielkim
politykiem, który niestety był niezrozumiały przez panujący upór, głupotę
W. Janicki, Trzy strony medalu, „Kierunki”, 1963, nr 3, s. 1-6.
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i anarchię . Stomma pisząc swój artykuł jakby nie rozumiał istoty polskich
manifestacji w 1861 r. i rozgrywających się później wypadków. Jakkolwiek
powstanie w 1863 r. było ruchem żywiołowym i nieprzygotowanym, to
było ono czynem patriotycznym, gdyż naród nie pozwolił się dłużej spychać w błoto i nie godził się na pełne poniżenie ze strony zaplanowanej
i długoterminowej polityki rosyjskiej.
Faktycznie prawie całe społeczeństwo, które Wielopolski w jego mniemaniu chciał uszczęśliwić, było przeciwko niemu. Nie ulega wątpliwości,
że właśnie powstanie styczniowe, a nie poprzednie powstania, odegrało
ogromną rolę w przyspieszeniu integracji narodu polskiego. Niewątpliwie
ciśnie się na usta pytanie, czy powstanie styczniowe podobnie jak to z 1794
i z 1830-1831 r. było nieuniknione i potrzebne. Aby odpowiedzieć na to,
musimy wczuć się w atmosferę, która poprzedziła wybuch każdego powstania. A więc powinno się uwzględnić nastroje społeczne w okresie Konfederacji Targowickiej i w okresie przedednia powstania kościuszkowskiego
a także nastroje społeczeństwa w czasie Sądu Sejmowego i w przeddzień
wybuchu 1830 r., kiedy planowano udział wojska polskiego, wspólnie
z rosyjskim, w interwencji zbrojnej we Francji. Tak samo, chcąc właściwie
ocenić genezę powstania styczniowego, powinniśmy się wczuć w atmosferę i nastrój społeczeństwa w czasie manifestacji i burzliwych protestów
z okresu 1861-1862. Ze zrozumienia sytuacji tamtych lat wynikało, że do
powstania dojść musiało27.
Faktycznie bardzo trudno jest snuć porównania między rokiem 1831
i 1863. W czasie powstania listopadowego był rząd polski, była armia i skarb,
a w 1863 były tylko nierealne marzenia i olbrzymi wysiłek całego narodu,
który mimo często uzasadnionej krytyki nie poszedł na marne. Powstanie
styczniowe było największą pod względem bazy społecznej i najbardziej
dramatyczną próbą walk o pełną niepodległość. Jakkolwiek Tadeusz Kościuszko, po bohaterskiej obronie Warszawy, przegrał pod Maciejowicami,
a Skrzynecki pomimo olbrzymich wyczynów pod Grochowem, przegrał
pod Ostrołęką, a ksiądz Brzóska poniósł bohaterską śmierć w końcowej
fazie powstania styczniowego, to wszyscy oni mają olbrzymi wkład w to, że
dzięki zbrojnemu wysiłkowi legionów Józefa Piłsudskiego w 1918 r. Polska
odzyskała upragnioną niepodległość. Trzeba koniecznie zwrócić uwagę na
26

26
27

S. Stomma, „Z kurzem krwi bratniej”, „Tygodnik Powszechny”, 1963, nr 3, s. 1, 2.
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olbrzymie różnice jakie zaistniały między powstaniem kościuszkowskim
i listopadowym, a styczniowym w dziedzinie społeczno-politycznej.
Wszyscy historycy na ogół są zgodni co do tego, że powstanie styczniowe miało charakter narodowo-społeczny. Brała w nim udział szlachta,
mieszczaństwo i chłopi, brali udział właściciele ziemscy, przemysłowcy
a także bezrolni. Wszystkim im poczucie głębokiego patriotyzmu nie było
obce.
Bardzo ciekawego porównania, dotyczącego zwłaszcza powstania listopadowego ze styczniowym, dokonał wybitny historyk Henryk Wereszycki,
który w „Tygodniku Powszechnym” w 1983 r. opublikował znakomity artykuł Znaczenie powstania styczniowego w dziejach narodu polskiego. Dokonując
tego porównania, ten wszechstronny znawca powstań polskich stwierdził
„Noc listopadowa to było działanie nielicznej garstki spiskowców, ale
wkrótce się okazało, że bez mała całe uświadomione społeczeństwo polskie
solidaryzowało się z tym co ta garstka na własną rękę rozpoczęła. Cel który
sobie spiskowcy w nocy listopadowej postawili miał znacznie szerszy zasięg
społeczny niż drobna grupa inicjatorów28.
W dalszym ciągu tego bardzo cennego artykułu Henryk Wereszycki
dodaje: „Powstanie listopadowe miało wyraźny cel, powrót do rządów
konstytucyjnych. Początkowo nie leżało w interesie tych, którzy objęli ster
rządów oderwanie Polski od Rosji. Dopiero po detronizacji w styczniu
1831 r. sprawa przybrała inny obrót, wtedy nie do uniknięcia stał się fakt
zbrojnego starcia Polski z Rosją”.
W powstaniu styczniowym od początku walczono o pełną niepodległość i odzyskanie granic sprzed pierwszego rozbioru, a co najważniejsze,
o wielką reformę społeczną, o uwłaszczenie chłopów i istotne zmiany
społeczne mające na celu unowocześnić naród polski.
Bilans strat i zysków w obu powstaniach listopadowym i styczniowym był przygnębiający. Polska w 1831 r. straciła odrębność Królestwa
Kongresowego, jaką miała między 1815 a 1830 r., straciła własne wojsko.
Ale oceniając rachunek zysków i strat wydaje się, że klęska 1864 roku była
znacznie mniejsza niż klęska 1831. Powstanie styczniowe było bowiem
bardzo głębokim przełomem w naszym życiu narodowym. Porównawczo
powstanie listopadowe prowadziło walkę zbrojną przez 10 miesięcy a powstanie styczniowe przez 15 miesięcy.
H. Wereszycki, Znaczenie powstania styczniowego w dziejach narodu polskiego, „Tygodnik Powszechny”, 198, nr 22.
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Już w czasie trwania powstania styczniowego zrozumiano, że możliwość militarnego zwycięstwa realnie nie istnieje. Na Ukrainie próba
wywołania powstania ludowego zakończyła się krwawą klęską. Wiadomo,
że Józef Piłsudski studiował dzieje powstania 1863 r., bo w nim szukał
doświadczenia do walki jaką miał w przyszłości prowadzić.
Swój cenny artykuł H. Wereszycki zakończył piękną i budującą zawsze
płomienną myślą: „Powstanie styczniowe uczy nas, że naród polski potrafi
przetrwać krwawą klęskę i uczynić z niej zaczyn późniejszego zwycięstwa”29.
Wiele informacji na temat porównania powstania listopadowego ze
styczniowym zaczerpnąć możemy ze wspomnień Michała Murawiowa
(Wieszatiela). Pełnił on ważne funkcje zarówno w 1831 r. jak i w 1863 r.,
a jego dane, jakkolwiek tendencyjne, posiadają ważną wymowę. Oceniając
stan duchowieństwa w powstaniu styczniowym napisał: „Duchowieństwo
rzymskokatolickie wszędzie stało na czele polskiej propagandy, podsycało
zarzewie buntu i wpajało wiarę w sukces wszystkim starym i młodym,
nawet na spowiedzi”30.
Odnośnie oceny działań powstańczych na Litwie w 1830-1831 r.
Murwiew stwierdzał: „W 1830 r. kiedy to dzięki moim staraniom zniesiony
został statut litewski i język rosyjski wprowadzono tak w sądownictwie
jak w całej administracji, wszystko to przyjęte zostało nie tylko bez oporu
lecz podany został Najjaśniejszemu Panu adres dziękczynny za nadanie
im praw takich jak w Rosji. Działo się to w 1831 r. w chwili rozszerzenia
się największego pożaru buntu w Warszawie i w guberniach litewskich.
Wypada zaznaczyć, że w 1831 r. powstanie rozwijało się przede wszystkim
w guberni kowieńskiej i wileńskiej”.
Murawiew dokonał również ciekawego porównania odnośnie udziału
oficerów polskiego pochodzenia w 1831 r. i 1863 r. na Litwie i z dumą
skonstatował: „Należy zauważyć, że w 183l nie było prawie przykładów,
aby oficerowie polskiego pochodzenia przechodzili do buntowników.
W większości służyli wiernie w naszych szeregach przeciw swoim współbraciom, podczas gdy w 1863 r. stało się zupełnie inaczej w znacznej części
z woli samego rządu”31.
Należy jednak zaznaczyć, że te wywody nie są całkowicie prawdziwe
zwłaszcza, gdy dotyczą powstania listopadowego.
		 Tamże.
M. Murawiew (Wieszatiel), Wspomnienia. Opracowanie. Przekład i wstęp Zdzisław Podgórzec, redakcja posłowie i przypisy Paweł Wieczorkiewicz, Warszawa 1990, s. 21.
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W dalszym ciągu swoich wywodów Murawiew, jako zdecydowany
przeciwnik polskich powstań, sugeruje: „Rząd nasz musi się przekonać
o tym, że najpierwszym wrogiem narodowości rosyjskiej w tym kraju (na
Litwie) jest polonizm i w związku z nim katolicyzm, gdyż katolik i Polak
są w pojęciu ludu synonimami. Dlatego osłabienie wpływu katolickiego
w kraju jest jednym z zasadniczych środków działania, na które powinien
zwracać uwagę rząd”32.
Bardzo wartościowe okazują się spostrzeżenia znanego historyka Artura
Śliwińskiego w jego cennych monografiach o powstaniu kościuszkowskim,
listopadowym i styczniowym.
Dokonując analizy przyczyn niepowodzeń powstania kościuszkowskiego A. Śliwiński wskazywał: „Powstanie nie miało sił należycie zorganizowanych, nie miało zasobów materialnych, nie miało poważnej siły zbrojnej
ani dowódców stojących na wysokości zadania. Wprawdzie armia, ożywiona
duchem patriotycznym Sejmu Czteroletniego, zagrzana męstwem Naczelnika biła się dobrze. Ale miała do czynienia z wojskami zaprawionymi
w licznych bojach doskonale zorganizowanych, z wodzami, którzy posiadali
i siły liczniejsze i długie doświadczenie wojenne. Tymczasem z wyjątkiem
Dąbrowskiego wszyscy generałowie polscy, którym Kościuszko powierzał
samodzielne zadania nie umieli ich spełnić. Zawiedli Naczelnika, Wielhorski, Mokrowski, Sierakowski, Zajączek, a nawet bohaterski Książę Józef na
szwank wystawił swą sławę w czasie oblężenia Warszawy”33.
W dalszym ciągu swych wywodów Śliwiński stwierdza „Dzięki
powstaniu (kościuszkowskiemu) państwo polskie schodziło z widowni
świata z orężem w dłoni, z chwałą męstwa, które rozbłysło na polach Racławic i na bruku Warszawy, ginęło ze świadectwem żywotności, ginęło
z wielkimi ideałami, które przetrwały upadek i dały moc życia pokoleniom
późniejszym”34.
Również głębokie wywody odnośnie ocen powstania daje A. Śliwiński
w swej monografii poświęconej powstaniu listopadowemu. Pisze on mianowicie: „Powstania nie zgubiła przemoc. Po zwycięstwach odniesionych na
polach Wawru, Dembego, Igań armia polska zrównała się liczebnie z armią
rosyjską a sprawnością bojową i męstwem znacznie ją przewyższała”35.
32
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Ten wybitny historyk wskazuje na głębsze przyczyny polskich niepowodzeń „Powstania nie zgubił brak środków materialnych. Raport Paskiewicza
po zdobyciu Warszawy świadczy o wielkim bogactwie wszelkiego rodzaju
sprzętów wojennych, odzieży i amunicji, które tam były zgromadzone.
Skarb opłacał dotąd wszelkie koszty wojny a pożyczki za granicą częściowo
były już zrealizowane… Powstania nie zgubił brak męstwa i poświęcenia
ani brak ofiarności publicznej. Przyczyn upadku przede wszystkim w organizacji wewnętrznej, w psychice powstania szukać należy... Tragedią
powstania jest przede wszystkim ta okoliczność, że ludzie co je stworzyli
natychmiast zniknęli z widowni i wraz z sobą unieśli bezpowrotnie wielką
wiarę, wielki zapał i wielkie poświęcenie dla sprawy”36.
Bardzo istotne są również wywody A. Śliwińskiego odnośnie jego ocen
dotyczących powstania styczniowego.
W swej cennej pracy pisanej z olbrzymim ładunkiem patriotyzmu ten
Autor stwierdzał „Tak więc bez wojska, bez broni, bez pieniędzy rozpoczynał Komitet Walkę z najpotężniejszym podówczas państwem militarnym
w Europie. Garstka bezbronnej młodzieży stawała do boju z uzbrojonym
od stóp do głów kolosem północy”37.
Znamienne są jego oceny odnośnie roli wielkich mocarstw wobec
Polski. Pisze on między innymi „Z oficjalnych oświadczeń francuskich
mężów stanu wynikało, że Francja nie może Polsce żadnej udzielić pomocy,
że powstanie zakończyć się musi klęską, że Polacy nie w ruchu rewolucyjnym lecz we wspaniałomyślności cara i jego dobrych chęciach szukać
winni oparcia dla swych dążeń narodowych”38.
Oceniając akcję urzędowej Europy Śliwiński trafnie konstatuje „Jej
noty były jałmużną, ciśniętą walczącemu narodowi, akcją dobroczynną
ochłapem miłosierdzia lecz nie były dowodem, że sprawa polska leży
wielkim mocarstwom na sercu”39. „Mocarstwa zachodnie jak było do
przewidzenia nie pod kątem widzenia interesów polskich lecz własnych
traktowały powstanie”40.
A. Śliwiński dokonał również wnikliwego rozliczenia polskich strat
w czasie powstania styczniowego: „Powstanie styczniowe pociągnęło za
sobą olbrzymie ofiary w ludziach. Na polach bitew padło około 20 tys.
36
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powstańców z górą 6 tys. dostało się do niewoli i przeważnie zostało straconych, a przeszło 50 tys. ludzi, stanowiących najdzielniejszy żywił kraju,
poszło na wygnanie w głąb Rosji i na Sybir. Wszystkie zdobycze, którymi
szczycił się Wielopolski zostały cofnięte: sądy, szkoły, samorząd wiejski
i miejski, urządzenia administracyjne, słowem wszystko o czym jeszcze na
kilka lat przed wybuchem nie ośmielano się marzyć, rząd rosyjski zniszczył
i zdeptał41.
Powstanie styczniowe jego zdaniem wzbogaciło naród po trzydziestu latach zacisza, po trzydziestu latach niebytu politycznego, stworzyło
w dziejach narodu nową kartę historyczną.
Śliwiński powtarza też tę niezmiernie aktualną tezę, że „naród nie
tworzący sam swojej historii przestaje być narodem”42.
Bardzo charakterystyczna jest ocena Wielopolskiego, jaką przedstawił
Śliwiński w swojej głęboko patriotycznej pracy. Pisał on mianowicie:
„Wielopolski przegrał bitwę z własnym społeczeństwem zrywającym się
do boju o ideały Kościuszki… Nie rozumiał ducha czasu, nie rozumiał
własnego społeczeństwa i przez własne społeczeństwo do końca nie był
zrozumiany”43.
Bardzo trafne są również uwagi A. Śliwińskiego odnośnie nastrojów
w czasie powstania styczniowego na Rusi. Pisał on mianowicie „Dzielna
młodzież wędrowała od wsi do wsi, ale nie zdołała nigdzie chłopów poruszyć. Przekonała się niebawem, że lud nie tylko nie myśli o powstaniu,
ale z pode łba spogląda na agitatorów, a tu i ówdzie na ich widok zaciska
pięści, a nawet zbroi się w cepy, widły i kosy…”44
A. Śliwiński wskazuje, że Romuald Traugutt bardzo trafnie oceniał
naiwność polskich rachub na pomoc obcą. Pisał on mianowicie: „Naród nie
przestaje wierzyć w interwencję francuską, To już jego narów i nieszczęsna
słabość. Zwłokę jej i rozmaite nieprzychylne pozory zawsze potrafi sobie
wytłumaczyć, a tymczasem, wyczekując jej, nie wojuje z Moskwą na serio...
Nieszczęsny błąd i ślepota”45.
Śliwiński wskazuje również, że powstanie styczniowe spowodowało
olbrzymi przypływ rosyjskiego nacjonalizmu. „W Petersburgu, w Moskwie
później w innych miastach zaczęto urządzać nabożeństwa za poległych
		 Tamże, s. 247-248.
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w walce z Polakami oficerów i żołnierzy, zainicjowano składki na rannych,
na ofiary zamachów i terroru polskiego. Opinia rosyjska wyraźnie zwracała
się przeciw powstaniu, a głosy oburzenia i nienawiści przeciw Polakom po
całej Rosji rozbrzmiewały coraz gwałtowniej”46.
Na zakończenie swoich wywodów A. Śliwiński wskazuje na to, że
idea walki nie była błędem. W obronie swej tezy stwierdza „Naród, który
walczy o swoją niepodległość nigdy nie błądzi. Dla narodu w niewoli najzgubniejszym stanem jest stan długoletniej bezczynności, przyuczający całe
pokolenia do karnego dźwigania jarzma do życia w poniewierce i hańbie”.
„Od tej pory wszystko, co w narodzie było żywe, zdrowe i niespodlałe, co
cierpiało, myślało i czuło, co miało poczucie honoru i godności, porywało
się do walki z przemocą i dążyło do odzyskania utraconej wolności”47.
Bardzo ciekawie brzmią również wywody zmarłego przed kilkunastu
laty wybitnego historyka Jerzego Skowronka na temat porównania powstania listopadowego ze styczniowym.
W jednym ze swoich wywiadów, zamieszczonym w „Życiu Warszawy”
z 22-23 stycznia 1983 r. z okazji rocznicy powstania styczniowego, ten znany
uczeń Stefana Kieniewicza, trafnie zauważył, że w powstaniu styczniowym
i listopadowym istniało coś takiego jak ogólny nastrój społeczeństwa, jako
baza pewnych decyzji. „Nastrój społeczeństwa poprzedzający powstanie listopadowe ukształtował się obiektywnie wskutek błędów zaborczej władzy.
Całe społeczeństwo nie czuło się związane z tą władzą, z tym systemem
politycznym ukształtowanym przez zaborcę a także z grupą kierującą administracją w jego imieniu.
Młodzież rzucająca hasła walki zbrojnej wystąpiła spontanicznie.
Ale w 1830 r. społeczeństwo samo było przygotowane, młodzi patrioci
zaproponowali mu walkę i po pewnych wahaniach społeczeństwo tę propozycję przyjęło. W 1863 r. było to przygotowane świadomie, w sposób
zorganizowany”48.
Chcąc zrozumieć genezę naszych powstań, należy zwrócić uwagę na
głębokie poniżenie z jakim zazwyczaj spotykało się społeczeństwo polskie
w przededniu każdego z nich. Przedstawiciele obcych państw, a mianowicie Ludwig Buchholtz i Benedykt de Caché Jan Jakub Patz, wielokrotnie
wskazywali na stan olbrzymiego upokorzenia, jakie musiał naród znosić
Tamże, s. 204-205.
		 Tamże, s. 249-250.
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od Katarzyny II. Carowa Rosji była bardzo oburzona, że sejm grodzieński na sesji w dniu 18 listopada 1793 r. przywrócił order Virtuti Militari
ustanowiony w czasie kampanii polsko-rosyjskiej w 1792 r. i zażądała od
Polaków pokornych przeprosin a także satysfakcji, za tą obrażającą dla niej
uchwałę polskiego sejmu49.
Z takim samym poniżeniem godności narodu mieliśmy do czynienia
w przededniu powstania listopadowego, zwłaszcza w okresie Sądu Sejmowego z lat 1827-1829. We wstępie do źródłowej pracy pt. „Sąd Sejmowy
1827 -1829 na przestępców stanu urzędowe akta”, którą to pracę opublikował Józef Ignacy Kraszewski w Poznaniu 1873 r. czytamy: „Przebieg całej tej
sprawy, który zwiastował już sobą rok 1830 niemiłym był Rządowi. Starano
się więc wspomnienie jej i wrażenie jakie wywołała zatrzeć wszelkimi możliwymi środkami i im naród więcej do niej przywiązywał wagi i mocniej się
nią chlubił, co dowiódł pogrzeb Bielińskiego, tym rząd Wielkiego Księcia
Konstantegoo silniej tłumił wszystko co się do niej odnosiło.
Przyrzeczona i zapewniona konstytucją swoboda prasy, już nie istniała
w Królestwie, nie wolno było ani wspomnieć o sprawie, w której dostojni
Sędziowie dowiedli niezależność sumienia i patriotyzmu”50.
Znany historyk rosyjski Puzyrewski w dziele Wojna Polsko Ruska 1831
roku zwraca uwagę, że „niezadowolenie Polaków zwrócone było ku trzem
osobistościom: Zajączka, Nowosilcowa i Cesarzewicza Konstantego Pawłowicza.
GStA Merseburg Rep. 96, Nr 158F. p. 15-16, Nr 5 Buchholtz à Frédéric Guillaume II,
Varsovie, le 18 janvier 1794 „Je joins, ici la gazette de Varsovie dans laquelle cet universel
se trouve. Il est écrit dans les termes le plus soumis et peut être regardé comme le comble
de l’humiliation”.
		 Porównaj Haus und Hof StA Wien, Polen II Nr. 1070, De Caché an Thugut, Warschau,
den 18 Januar 1794. “So erachte ich doch, das desfallsige nunmehro in Druck und sogar
mit einer Übersetzung erschienene so merkwürdige Universale um so sehr hier nachtragen
sollen, als dessellben mehr als demütiger Ton der gegenwärtigen. herabgesunkenen Stand
des Königs und der Republik Polen am besten schildert.
		 Porównaj STA Dresden, Loc 35774, Bd 4, p. 31 Patz à Loss Varsovie le 18 janvier 1794,
„Le public d’ici est fort mécontent des expressions avilissantes, contenues dans cette pièce,
et prétend, qu’elles ne convenaient nullement à une République libre” (Publiczność
tutejsza jest bardzo niezadowolona ze zwrotów poniżających (upadlających, hańbiących)
zawartych w tym uniwersale, gdyż one nie są do pogodzenia z regułami jakie obowiązują
w państwie faktycznie niepodległym).
50
Sąd Sejmowy 1827-1829. Na przestępców stanu urzędowe akta, zebrane staraniem Tadeusza
Bieczyńskiego, sekretarza prezydialnego Sądu Sejmowego, Wydane przez J.J. Kraszewskiego,
Poznań 1873, s. V.
49

Henryk Kocój

119

Jego zdaniem w przededniu 1830 r. panował w Rosji nastrój antypolski.
W wyżej cytowanej pracy pisze on: „Z tym wszystkim duch w wojskach
był wyborny, zapał zmierzenia się z wrogiem niepohamowany; oburzenie
przeciwko Polakom za ich powstania dzieliła armia cała od generała do
żołnierza”51.
Jeżeli chodzi o nastroje jakie panowały w przeddzień 1863 r., to bardzo
trafna okazała się diagnoza znakomitego pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego w jego powieści pt. „Dziecię starego miasta”. Stwierdzał on między
innymi „Wolność! Ale jestże kto wolny w tym kraju, który cały dokoła
opasuje żelazna krata bagnetów, gdzie pod pozorem to wojny to polityki,
to podejrzeń, można na każdego napaść, każdego uwięzić i bez sądu, bez
dowodu bez miary winy, za załamną szpilkę posłać na wiekuiste roboty
do kopalni?... Jestli kto tam wolny, gdzie ani myśl ani słowo, ani serce
ani ubiór, ani barwa jego, ani chód, ani postawa, ani smutek i litość nie są
swobodne, gdzie jeśli fantazja rządzących nie podoba sobie człowieka, nie
pyta o prawo żadne?”52.
Bardzo interesującą ocenę powstania listopadowego przedstawił Władysław Bogatyński w znanej pracy wydanej w stulecie tego powstania. Napisał
on między innymi „Powstanie pozostało w dziejach wspaniałym objawem
naszej żywotności narodowej, która nie pozwalała nam ugiąć karku pod
jarzmem niewoli manifestacją naszego prawa i woli do niepodległego bytu,
chlubnym dowodem wspólności idei wolnościowych ludów, wreszcie
ożywieniem patriotyzmu na dalsze etapy w wyzwoleńczych dążeniach
narodu, co upadł ale nie zniszczał. Dziś w perspektywie stu lat rozumiemy
i oceniamy lepiej niż dawniej wysiłek naszych przodków, zdajemy sobie
sprawę, że powstanie listopadowe było mimo wszystko zwycięstwem
ducha, który krzepił naród na dalszą drogę tułaczą”53.
W cennym zbiorze artykułów zamieszczonym w powyższej pracy
jeden z autorów w artykule „Nasze wojny z Rosją” dokonał ciekawego
porównania szans trzech powstań. Napisał on mianowicie „Nie mówiąc
o dawniejszych konfederatach barskich, pierwszym było na większą skalę
powstanie Kościuszki 1794 r. Wobec dwóch zaborców powstanie to nie
miało szans powodzenia, ale w samej wojnie z Rosją miało widoki zwycięstwa, gdyby było porwało cały naród. Niestety większość narodu nie
51
52
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Wojna Polsko-Ruska 1831 r., Opracował A. K. Puzyrewski, Warszawa 1899, s. 14.
J. I. Kraszewski „Dziecię starego miasta”, Warszawa 1922 s. 159.
W. Bogatyński, Czem było powstanie listopadowe? w: Powstanie listopadowe 1830-1831, praca
zbior. Lwów 1931, s.19
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wierzyła w powodzenie, do Kościuszki szły tylko bardzo szczupłe siły,
upadek musiał nastąpić”.
Odnośnie powstania listopadowego, ten Autor dał następującą ocenę.
Powstanie miało wszelkie szanse wygrania: porwało cały naród, dawało
liczne dowody ofiar i bohaterstwa, przynosiło zapał i ochotę. Cóż, kiedy
to wszystko było tylko u żołnierzy, a nie u dowódców. Wiara i wola zwycięstwa była w szerokich kołach społeczeństwa, ale nie u osób na czele
stojących. Nie mieli jej przede wszystkim wodzowie naczelni, jak Chłopicki
i Skrzynecki, zamiast ataku podjęli obronę, zamiast zniszczenia przeciwnika chcieli ratować co się dało, zamiast zwycięstwa myśleli o układach.
W tych warunkach zmarnowano ofiarność i zapał narodu, zabito wiarę
w odzyskanie orężem swobody, a wpojono na dłuższy czas przekonanie
o niezmożnej potędze Rosji. „Następne powstanie z 1863 r. od początku
nie miało żadnych szans. Ludzie szli do niego z rozpaczy, a nie z chęcią
i wiarą w zwycięstwo, celem ich było znieść ten i ów oddział kozacki, a nie
zwyciężyć Rosję. Powstanie niezorganizowane należycie musiało kryć
się po lasach i nawet w obronie jakichś granic kraju myśleć nie mogło.
Upadło nie znalazłszy nawet takiej sympatii w Europie jaką cieszyła się
wojna z 1831 r.”54
W czasie powstania styczniowego wielokrotnie nawiązywano do chlubnej tradycji powstania listopadowego. Pierwsza manifestacja patriotyczna
w Warszawie odbyła się 11 czerwca 1860 r. z okazji pogrzebu wdowy po
generale Sowińskim, bohaterskim obrońcy Woli w czasie powstania listopadowego. Policja jeszcze nie reagowała. Zachęcona tym powodzeniem
młodzież organizowała dalsze demonstracje. Kolejna odbyła się z okazji
warszawskiego zjazdu monarchów trzech państw zaborczych w październiku 1860 r. Cuchnącym płynem oblano wówczas salę teatralną, pocięto
obicia na fotelach cesarskiej loży, a tym Polakom, którzy chcieli witać
monarchów obcinano poły u fraków. W listopadzie tegoż roku w rocznicę
wybuchu powstania listopadowego, przed kościołem karmelitów, gdzie
przed laty istniało więzienie polityczne zgromadził się tłum. Po raz pierwszy
zabrzmiał wtedy od wielu lat nieśpiewany hymn „Boże coś Polskę” oraz
inne pieśni kościelne. Potężne demonstracje warszawskie 25 i 27 lutego na
Starym Mieście zostały zakończone salwami rosyjskimi i śmiercią pięciu
Polaków. Ich pogrzeb, 2 marca, wywołał nową manifestację, której dawno
54
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nie widziano w Warszawie. Pogrzeb arcybiskupa Fijałkowskiego w październiku 1861 r., zamachy na Wielkiego Księcia Konstantego i margrabiego
Aleksandra Wielopolskiego latem 1862 r. i wiele innych może mniej głośnych, lecz dla podniesienia patriotycznych nastrojów, tak samo ważnych
demonstracji ulicznych i kościelnych, a z drugiej strony represje władz
carskich z ogłoszeniem 14 października stanu wojennego w Warszawie
potwierdzały, że sytuacja staje się coraz bardziej gorąca55.
Rzecz charakterystyczna, że w czasie pogrzebu arcybiskupa Fijałkowskiego (zmarł 5 października 1860 r.), znanego patrona manifestacji narodowych nastąpiło pewne zbratanie mieszkańców Warszawy z chłopami,
którzy przybyli na pogrzeb głównie z okolic Łowicza.
Na uwagę zasługuje fakt, że jeden z chłopów na przyjęciu w Hotelu
Europejskim zrobił uwagę, by to zbratanie nie zakończyło się tak, jak
w czasie powstania listopadowego, kiedy to chłopi prócz obietnic nic nie
otrzymali. Pozwolę sobie także przytoczyć większy fragment tego opisu:
„Nazajutrz w Hotelu Europejskim wyprawiono obiad dla chłopów, na którym spełniono toast zgody i oswobodzenia i szczęścia kraju. Także mowy
o braterstwie ludu z panami, wzywające do wspólnej pomocy brzmiały
nieustannie. Ze strony wieśniaków niejednokrotnie występował z mową
dzielny jakiś i sędziwy wieśniak, napominając, aby te przyrzeczenia nie
poszły tak z niczem jak w 30-ym roku, kiedy to dużo mówiono, a nic nie
zrobiono”56.
Na temat manifestacji warszawskich 1861 r. ukazała się źródłowa praca
w 1916 r. pt. „Manifestacje Warszawskie w 1861 r.”. Przedstawiono w niej
przebieg jednej z takich manifestacji. Na s. 69 znajdujemy podniosły opis
tych wydarzeń. „Od Krakowskiego Przedmieścia w hałasie bojowym wśród
świstu kul rozległ się błagalny głos „Święty Boże, Święty mocny, Święty
nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami”. Kapucyn szedł bronić krzyżem mordowanego ludu. Żołnierze bagnetami uderzyli na niego i idących za nim
- padł zakonnik powalony kolbami... Rannych ciągniono do zamku, trupy
kozacy wlekli na koniach za nogi, roztrącając im głowy o bruki, adiutant
Mayendorf biegał wołając „więcej więcej jeszcze polskiej krwi”, a Gorczakow i inni dygnitarze przypatrywali się rzezi z okna”. W dalszym ciągu
55
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Wywiad prof. dr Zdzisława Grota, W 120 rocznicę wybuchu powstania styczniowego.
Ponury epizod czy przełomowy moment, „Słowo Powszechne”, Nr 16, Warszwa 22 - 23 i 24
stycznia 1983 r.
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tej wstrząsającej relacji czytamy „Lud nie miał się czym bronić, nie było
strzelb ani kamieni, na Podwalu tylko szczapami odpierał ciosy i dorożkami
usiłował się zasłonić. Żołnierze mieli rozkaz porywać trupy i rannych, a lud
pięściami ich bronił. O rannych ucierał się z nimi do ostatniego a trupy
z rąk im wydzierał”57.
Byłoby ciekawym również zwrócić uwagę na to jakie pieśni śpiewało
społeczeństwo polskie w poszczególnych powstaniach. Wiadomo, że już
w 1831 r. krążył w Warszawie znany wiersz
„A kto powie że Moskale
Są to bracia nas Lechitów
Temu pierwszy w łeb wypalę
Przed kościołem Karmelitów.”
Wiersz ten bardzo popularny był również wśród powstańców w 1863 r.58
Wspomniany historyk, Rawita Gawroński, trafnie napisał analizując
sytuację w przededniu powstania styczniowego, że rząd rosyjski nie rozumiał i nie doceniał tego potężnego religijnego nastroju, jaki się w Polsce
objawiał. Można bowiem dostrzec pewną analogię, jak kształtują się nastroje
społeczeństwa, gdy rząd nie stara się uwzględniać żywotnych postulatów
całego narodu. Piasał on mianowicie: „Wzburzenie umysłów było wielkie,
ale jak je uspokajać, jakimi środkami, skoro naród do przedstawicielstwa
rządowego zaufania nie miał, a do wypowiadania swoich pragnień zamykała
usta cenzura”59. Wspomniany Autor bardzo krytycznie oceniał warunki,
w jakich doszło do powstania styczniowego. Wskazywał on, że „powstanie rozpoczęło się oczywiście od Królestwa Polskiego, ale w najgorszych
warunkach w ogóle, bo wśród zimy i bez broni”60.
Pisał także „widzieliśmy, w jakich ciężkich warunkach rozpoczęło
się powstanie: wśród zimy, bez broni, bez wodzów, bez funduszów, bez
amunicji prawie można by powiedzieć bez planu, a co najważniejsza przy
nieprzychylnym usposobieniu ludności wiejskiej, którą rząd rosyjski ciągle
podburzał przeciwko panom”. Jednakże w dalszym ciągu swej pracy ten
Autor wspomina o dużej przychylności chłopów polskich. Pozwolę sobie
		 Tamże, s. 71.
Rawita Gawroński, „Walka o wolność w roku 1863”. Rok 1913 Lwów s. 27.
		 Porównaj J. Grabiec, „W sześćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego, 22 stycznia 1863”,
Warszawa 1923, s. 20 „Będziesz jeszcze wisiał carze A wraz z tobą dygnitarze”, s. 26 „Precz
z amnestią – bijmy wroga To jedyna mężnych droga”.
59
Tamże, s. 34.
60
		 Tamże, s. 60.
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zacytować tę jego znamienną wypowiedź: „W chłopskiej chacie powstaniec znajdował rzadki wypoczynek, chociaż wiedziano że wieś i chałupę
Moskale z ogniem puszczą, jego ubogą strawą się żywił, pod jego opieką
z ran się leczył. Włościanin był przewodnikiem oddziałów, był doborowym
informatorem o ruchach i sile nieprzyjaciół a trzeba przyznać, że bardzo
rzadko nieżyczliwość lub zdrada plamiła jego sumienie”61.
Z ciekawą oceną powstania styczniowego możemy się spotkać w pracy J. Grabca pt. W sześćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego 22 stycznia
1863 roku, Warszawa 1923. Czytamy w niej: „Straty nasze wszędzie były
ogromne. Na ogień karabinowy i armatni powstańcy mogli odpowiadać
zaledwie ze strzelb myśliwskich, a w małej tylko części ze zdobytych karabinów. Brak wyszkolenia żołnierzy powstańczych, nieznajomość sztuki
wojennej u przeważnej części dowódców, też nie mało przyczyniły się do
klęsk naszych w polu”62.
Autor ten daje głęboką ocenę polskiego zrywu powstańczego pisząc
„A przeciw tym bohaterskim wysiłkom stała 400 tysięczna armia moskiewska dobywająca wszystkich sił, aby ruch zbrojny stłumić a Polskę pokonaną
do tronu carskiego powlec”63.
W wielu artykułach, jakie ukazały się w 1963 r. w związku ze setną rocznicą powstania styczniowego dokonano porównawczych analiz wszystkich
trzech polskich powstań. W znakomitym artykule Janusza Maciejewskiego
pt. „Sto lat” opublikowanym w „Nowej Kulturze” z 27 stycznia 1953 r.
znajdujemy interesujące porównanie tych polskich zrywów powstańczych.
Autor pisał między innymi: „Powstanie listopadowe w efekcie przegranej
przyniosło likwidację autonomii Królestwa, zamknięcie uniwersytetów,
wyprowadzenie z kraju kilku tysięcy najwartościowszej inteligencji. Kulturalne skutki tego nie dały długo na siebie czekać. Ogólne obniżenie
umysłowości w kraju po 1831 r. jest rzeczą nie wymagającą dowodzenia”64.
Natomiast oceniając powstanie styczniowe Autor stwierdza „Dotychczas przywykło się traktować rok 1863 jako najboleśniejsze, najtragiczniejsze
i najbardziej szaleńcze z naszych powstań”65.
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Przyznać należy, że stosunkowo zbyt płytką i powierzchowną ocenę
przedstawił Autor jeżeli chodzi o insurekcję kościuszkowską. Skonstatował
on mianowicie: „Insurekcja kościuszkowska nie wywalczyła niepodległości.
Przyczyniła się natomiast bezpośrednio do trzeciego rozbioru, do zahamowania w efekcie opóźnienia potężnego w ostatnich latach Rzeczypospolitej
nurtu demokratyzacji politycznej, rozwoju elementów kapitalistycznych
w ekonomice, postępu kultury i nauki. Straty wielokrotnie przerosły
te korzyści, które płynęły ze zrośnięcia z tradycją walk wyzwoleńczych
demokratycznej legendy kościuszkowskiej”66. Jego zdaniem powstanie
styczniowe poniosło klęskę tylko jako wojna narodowo-wyzwoleńcza. Jako
rewolucja społeczna zakończyło się ono zwycięstwem.
Wielu historyków starało się zwrócić uwagę na główne skutki polskich
powstań. Ciekawą ocenę strat polskich w powstaniu styczniowym przedstawił Zygmunt Mańkowski w artykule pt. Spór o skutki (powstanie styczniowe)
zamieszczonym w „Polityce” 15 stycznia 1983 r. W tym cennym artykule
napisał on: „W powstaniu na polach bitew, w starciach zbrojnych i potyczkach poległo około 20-tysięcy powstańców. Ponad 15 tysięcy poddało się do
niewoli i czekał ich ciężki los. Około 670 powstańców i spiskowców zostało
rozstrzelanych lub powieszonych. Liczbę zesłany na Syberię ocenia się na
8 tysięcy. Na zachód na emigracyjną tułaczkę udało się około 10 tysięcy
osób, a wszystko to tylko z zaboru rosyjskiego, gdyż wiadomo, że represje
dotknęły również znaczną liczbę osób w innych zaborach”67.
Niestety nie dysponujemy dokładnymi danymi o stratach Polaków
a zwłaszcza Rosjan podczas wszystkich bitew stoczonych w okresie powstania listopadowego. Bliższe dane posiadamy dzięki pracom prof. Wacława
Tokarza o stratach poniesionych w czasie bitwy pod Grochowem i Ostrołęką. W tym miejscu na uwagę zasługuje ciekawa relacja posła saskiego
z Wiednia, który w swej depeszy z 16 kwietnia powołał się na wypowiedź
samego cesarza Austrii, który ubolewał nad tym, że w dotychczasowych
walkach do płowy kwietnia zginęło po obu stronach około 50 tys. ludzi68.
Wiele wartościowych uwag na temat szans polskich powstań, a zwłaszcza powstania styczniowego, wypowiedział znany historyk Marian Ży		 Tamże.
Z. Mańkowski, Spór o skutki (powstanie styczniowe), „Polityka”, 1983, nr 3.
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chowski w artykule opublikowanym w „Polityce” z 19 stycznia 1963 roku.
Tytuł tego wartościowego artykułu brzmiał „Po stu latach”. Historyk ten
zastanawiał się nad bardzo istotnymi problemami, a mianowicie: Jaka była
geneza powstania i jakie były podstawowe przyczyny tego wybuchu? Jaka
była rola społeczna i polityczna poszczególnych klas i warstw społecznych
w insurekcji? Jakie były szanse zwycięskiego wyjścia ze zmagań z zaborcą
i zarazem jakie były główne źródła klęski, wewnętrzne czy zewnętrzne,
czy też decydowały jedne i drugie?69.
Jak trafnie zaznaczał prof. Henryk Wereszycki już przed 55 laty Polakom zawsze wydawało się, że do obowiązku mocarstw należy pomaganie
Polsce. Tymczasem powinno się zastanowić jaką rolę odgrywały polskie
sprawy w polityce danego państwa70.
Faktycznie większość naszych polityków prawie w każdym powstaniu
była bardzo naiwna w ocenie polityki wielkich mocarstw a zwłaszcza Rosji.
Przykładem tego może być list Ignacego Potockiego, który wysłał już po
upadku powstania kościuszkowskiego do Katarzyny II, sugerując jej postulat
nadania Polsce konstytucji71.
Natomiast Stanisław August Poniatowski również po upadku powstania kościuszkowskiego 21 listopada 1794 r. pisał niezwykle pokorny list
do Katarzyny II, prosząc ją błagalnym tonem o ratunek dla Polski, której
w związku ze zniszczeniami wojennymi zagraża katastrofa gospodarcza,
głód i nędza72.
Oczywiście, jak należało przewidywać, Katarzyna II udzieliła cynicznej
odpowiedzi, że Polacy są sami winni swoich nieszczęść, gdyż wywołali
niepotrzebnie powstanie.
Należy zwrócić uwagę, że we wszystkich powstaniach dyplomacja rosyjska
występowała zdecydowanie wrogo wobec Polski starając się nadać własny punkt
widzenia dyplomacji Anglii czy Francji. Ambasadorzy rosyjscy prawie zawsze
M. Żychowski, Po stu latach, „Polityka”, 1963, nr 3, s. l.
H. Wereszycki, Powstania polskie na tle sytuacji międzynarodowej. Referat wygłoszony na zjeździe historyków w Krakowie z dnia 16 IX 1958. Opublikowany w: Niewygasła przeszłość.
Refleksje i polemiki, Kraków 1987 s. 50.
71
		 Sächsisches Hauptstaatsarchiv 10026, Geheimes Kabinett, Loc.3577/4, Idée du comte
Ignace Potocki sur la pacification de Pologne, p.3l7-318. Memoriał ten dołączony został
do depeszy Patza z 6 décembre 1794 No 96, p. 317-318.
72
Sächsisches Hauptstaatsarchiv 10026 Geheimes Kabinett Loc. 3577/4. List Stanisława
Augusta Poniatowskiego do Katarzyny II, Varsovie, le 21 novembre 1794 „La Pologne
commence déjà à assembler à un desert”, p. 316. List dołączony do depeszy Patza z 6
décembre 1794 No 96.
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wobec polskich reprezentantów pełniących misje w tych krajach stosowali metodę perswazji i starali się wykazać, że najlepszą drogę wiodącą do celu jest nie
walka zbrojna, lecz liczenie na wspaniałomyślność caratu. Ta tendencja bardzo
silnie wystąpiła zwłaszcza w okresie powstania listopadowego73.
Należy zwrócić uwagą, że we wszystkich naszych powstaniach
popełniano szereg istotnych błędów. Faktem jednak jest, że najwięcej
błędów popełniono w powstaniu listopadowym. Wskazywał na to poseł
saski Uchtritz w depeszy do Minkwitza, ówczesnego ministra spraw
zagranicznych Saksonii z 30 kwietnia 1931 r. wysłanej z Wiednia. Poseł
ten porównał względnie korzystną sytuację militarną w jakiej znalazł się
Skrzynecki, będąc naczelnym dowódcą, do tej w jakiej był sam Napoleon
w 1796 r. Wtedy właśnie w połowie kwietnia mógł on rozbić większość
korpusów rosyjskich, które nie posiadały ze sobą żadnej łączności. Było to
z jego strony błędem olbrzymim i przyczyniło się w poważnym stopniu
do ostatecznego zwycięstwa wojsk rosyjskich74.
Dobrze byłoby ewentualnie dokonać pewnych porównań jak wyglądał
udział zaboru pruskiego w poszczególnych polskich powstaniach. Wiadomo,
że w czasie powstania kościuszkowskiego zabór pruski włączył się aktywnie
w końcowej fazie powstania odciążając poważnie obronę Warszawy i powodując w pewnym stopniu odstąpienie Fryderyka Wilhelma II od polskiej stolicy.
Udziałowi Wielkopolski w powstaniu listopadowym poświęcił prof.
Andrzej Wojtkowski swój znakomity artykuł w „Kwartalniku Historycznym” z 1930 roku. Podał on ważny fakt, że w liczbie 271 poznańskich
uczestników powstania było 33 uczniów gimnazjalnych75.
73

74

75

Sächsisches Hauptstaatsarchiv 10717, No 3018. Ministerial – Correspondenz mit der
Königl, Gesandtschaft zu Paris. Könneritz à Minckwitz, Paris 18 juillet 1831.”Que toute
démarche de la France en faveur des Polonais tournerait immédiatement contre eux,
que l’Empereur ne pourrait accepter aucune médiation et que dans le cas où la France
prendrait une attitude ménaçante l’Autriche et la Prusse entreraient immédiatement en
Pologne pour étouffement toute cette révolte, il me priaît de dire aux Polonais, qu’ils
seraient encore les dupes d’une bravade français et que le seul moyen pour eux de se tirer
honorablement d’affaires était de revoquer le déchéance et se fier à l’Empereur que de
son côté ferait aussi un pas, pour arriver à un arrangement”.
Sachsisches Hauptstaatsarchiv Dresden No 10717, Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten No 3149. Ministerial - Correspondenz mit der Königl. Gesandtschaft zu
Wien 1831. No 43 a Uchtritz à Minckwitz, p.232, “Skrzynecki continue à se trouver à
peu près dans la même situation que Bonaparte en 1796, entouré de plusieurs corps sans
aucune communication entre eux, que réunis ne pourraient pas manquer de l’écraser, on
lui fournit l’occasion, de les battre l’un après l’autre séparément.
A. Wojtkowski, Udział Wielkopolski w powstaniu listopadowym, „Kwartalnik Historyczny”,
1930, s.435.
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Jeżeli chodzi o powstanie styczniowe to najwybitniejszy znawca tego
problemu Zdzisław Grot stwierdził, że łącznie w walkach powstania styczniowego wzięło udział około trzech tysięcy osób z Księstwa Poznańskiego76.
Nasze pobieżne rozważania o szansach polskich powstań narodowo-wyzwoleńczych pozwolę sobie zakończyć znamienną odezwą Józefa
Piłsudskiego z 21 stycznia 1919 r. do wojska polskiego, która nigdy nie
straciła wartości i ze względu na wydźwięk patriotyczny może służyć za
cenny drogowskaz i wskazówkę, jakie wnioski z tych chlubnych tradycji
niepodległościowych powinni wyciągnąć zarówno rządzący jak i cały naród.
Pozwolę sobie przytoczyć większy fragment z tej odezwy:
„ROZKAZ WODZA NACZELNEGO DO WOJSKA
Żołnierze!
Pięćdziesiąt lat temu Ojcowie nasi rozpoczęli walkę o niepodległość
Ojczyzny. Szli nie w lśniących mundurach, lecz w łachmanach i boso,
nie w przepychu techniki, lecz ze strzelbami myśliwskiemi i kosami na
armaty i karabiny. Prowadzili wojnę rok cały, pozostając, jako żołnierze,
niedoścignionym ideałem zapału, ofiarności i trwania w nierównej walce,
w warunkach fizycznych jak najcięższych.
Przegrali wojnę i po ich klęsce niewola wciskać się poczęła do dusz
polskich, czyniąc z Polaków nie niewolników z musu, lecz nieledwie
z własnej chęci, szukających poprawy losu przez protekcję u swych panów
rozbiorców i wogóle obcych. Jako żołnierze i Obrońcy Ojczyzny, zostali
w Polsce usunięci przez swych współczesnych gdzieś w kąt daleki, jako
rzecz, o której zapomnieć należy.
Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 63 roku są i pozostaną
ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem
wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy.
Belweder, dnia 21stycznia 1919 roku.
Józef Piłsudski
Wódz Naczelny77.

76

77

Wywiad prof. dr Zdzisława Grota w 120 rocznicę wybuchu powstania styczniowego „Ponury epizod czy przełomowy moment”, „Słowo Powszechne”, 1983, nr 16. Por. Z. Grot,
Rok 1863 w zaborze pruskim, udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym, Poznań
1963.
Adam Galiński, Jak obchodzić rocznicę powstania styczniowego. Łódź 1934, s. 44.
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Warto także pamiętać o tym jaki, głęboko patriotyczny artykuł, napisał Prymas Tysiąclecia, ks. Stefan Kardynał Wyszyński, z okazji setnej
rocznicy powstania styczniowego w 1963 r. Ponieważ jego wymowa jest
ponadczasowa, a jego Autor czuł i rozumiał zawsze żywotne dążenia narodu polskiego, dlatego dobrze będzie do Jego wiekopomnych myśli stale
nawiązywać, gdyż z nich czerpać należy nadzieję i otuchę do walki o pełne
prawa naszego, tak bardzo doświadczonego nieszczęściami przegranych
powstań, polskiego społeczeństwa.
„Ale rzecz pewna, że naród bez tego zrywu, okupionego krwią, nie
ostałby się bismarckowskiej polityce Kulturkampfu. Nie oparłby się germanizacji i rusyfikacji. Przed tym etapem, który dla umęczonego narodu
był jedną z najcięższych prób, trzeba było ofiar. Te ofiary padły i wydały
swój owoc, bo obudziło się sumienie narodu.
My bardzo często robimy nad trumną rachunek sumienia. I naród
polski nad trumną Powstańców 1863 roku zrobił rachunek sumienia. Był
on dla nas zbawczy.
Dlatego z głęboką czcią klękamy na śladach krwi naszych braci, którzy
nie zawahali się oddać jej, abyśmy żyć mogli. Z głęboką czcią całujemy drogi
ich bitew, na których ofiarność zda się w beznadziejny sposób walczyła
o niewątpliwe prawo wolności. I nie car miał rację, gdy na Zamku Warszawskim odpowiadał butnie: „Porzućcie wszelkie sny!” - tylko właśnie ci,
co padali, obejmując miłosiernie otwartą piersią ukrzyżowaną pierś Matki-Polki. Tylko oni mieli rację! A my po stu latach wiemy to jeszcze lepiej...
Ks. Stefan kardynał WYSZYŃSKI
Prymas Polski”78.
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Ks. Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski, W stulecie powstania styczniowego, „Zeszyty
Historyczne”, z. 74, Instytut Literacki, Paryż, 1985.
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The comparison of chances of three national
uprisings: Kosciuszko Insurrection, The November
Uprising and January Uprising
Summary
The article comprises several most appropriate statements of both Polish
historians and politicians evaluating our national uprisings: Kosciuszko Insurrection, the November Uprising and the January Uprising. The author
poses questions about the devotion of the nation, the dictators’ and leaders’
ideas, the odds on military successes, hopes for foreign aid. He underlines
the crucial role of honour and national awareness, which was gradually
formed and spread to include wider circles of the society. For this reason the
highest rank was awarded to the January Uprising; the author considers it
to be of the greatest significance for regaining independence after the First
World War.

Key words: Polish national uprisings, prospects for success, evaluation of
military and political odds, the awakening of national spirit

Henryk Kocój jest związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrą Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Akademii
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Zajmuje się
historią nowożytną Polski i powszechną XVII i XVIII w. (w szczególności
tematyką trzech rozbiorów Polski). Od roku 1980 jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1958–1965 pracował na Uniwersytecie
Jagiellońskim, w latach 1965–1976 wykładał w ówczesnej Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Krakowie. Od 1976 do 2005 wykładał w Instytucie Historii
Uniwersytetu Śląskiego.

„Universitas Gedanensis”, R. 24, 2012, t. 43-44, ss. 131-147

Mateusz Ihnatowicz (Gdańsk)

Lubelska kolebka neokatechumenatu w Polsce
pod lupą SB1
Abstrakt: Artykuł opisuje powstanie Drogi Neokatechumenalnej w Lublinie
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w. Jego powstanie autor ukazuje
w świetle dokumentów archiwalnych odnalezionych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Całość powstania tego nowego ruchu odnowy
chrześcijaństwa został pokazany w kontekście sytuacji Kościoła katolickiego
w Polsce i na świecie w latach siedemdziesiątych.
W dalszej jego części autor podaje w zarysie historię neokatechumenatu oraz
jego przeszczepienie na grunt włoski i polski. Przeprowadza analizę dwóch
dokumentów pochodzenia esbeckiego, które odnosiły się bezpośrednio do
neokatechumenatu. Stara się dowiedzieć jakie informacje interesowały SB.
Jakie posiadała dane na temat struktury i organizacji tego ruch kościelnego. Na ile skuteczne były metody operacyjne SB w rozpracowaniu nowo
kształtujących się wspólnot.

Słowa kluczowe: Kościół, historia, jezuici, Polska, neokatechumenat,
opozycja
Wstęp
1. Kościół katolicki w Polsce ludowej lat siedemdziesiątych

W dekadzie rządów I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka (1970-1980)2 polityka wyznaniowa państwa uległa złagodzeniu. W 1971 r. ustanowiono normalne diecezje
na Ziemiach Zachodnich. 23 czerwca 1971 r. przyznano Kościołowi prawo
własności na Ziemiach Zachodnich (ponad 4 tys. kościołów i kaplic, 1,5
1

2

Służba Bezpieczeństwa powstała po 13 XI 1956 r., w wyniku zlikwidowania Komitetu
ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Została on wchłonięta przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych. SB w regionach miała swoje komórki w ramach komend Milicji
Obywatelskiej. (zob. P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1956-1975 [w:] Aparat
bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 2, 1956-1975, red. P. Piotrowski, Warszawa
2006, s. 7).
G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, Warszawa 2006, s. 18.
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tys. budynków i kilkuset hektarów gruntów ornych, w 1973 r. dodatkowo
ponad 600 nieruchomości; zaś w 28 czerwca 1972 r. ogłoszono decyzją
Stolicy Apostolskiej o erygowaniu w Polsce nowych diecezji i włączeniu
już istniejących do polskiej organizacji kościelnej poprzez konstytucję apostolską ,,Episcoporum coetus” papieża Pawła VI3 (1963-1978)4. W lipcu 1974
r. rząd PRL nawiązał wzajemne relacje ze Stolicą Apostolską. Odbywały
się one w ramach Zespołu ds. stałych Kontaktów Roboczych ze Stolicą
Apostolską5. W latach 1971-1973 wzrastała liczba wydawanych przez władze
zezwoleń na budowę kościołów.
W powszechnym Kościele rzymskokatolickim była to gorąca epoka
posoborowa. Sobór Watykański II (1962-1965) (Vaticanum II) zapoczątkował
papież Jan XXIII (1958-1963)6. Kontynuował go papież Paweł VI. Okazał
się on „rewolucyjny” w wewnętrznym życiu Kościoła. Uchwalone w czasie jego obrad dokumenty dotyczyły spraw liturgicznych i teologicznych.
Wykraczały one poza sprawy samego Kościoła. Odnosiły się również do
otaczającego go świata. Sobór ponownie wprowadzał koncelebrację, komunię pod dwiema postaciami, czytania ze wszystkich ksiąg świętych i śpiewy
międzylekcyjne ze wszystkich psalmów, w liturgii zaś dopuszczał stosowanie macierzystego języka, nie likwidując przy tym łaciny. Sobór uznawał
religię żydowską za religię objawioną w Starym Testamencie, Biblię zaś za
wspólną własność chrześcijaństwa i judaizmu. Deklarował powszechne
braterstwo wykluczające dyskryminację. Soborowa odnowa spowodowała
kryzys wśród jego członków. Pojawiły się niewielkie, krzykliwe grupy samowolnych reformatorów. Niektóre pojawiające się rozprawy teologiczne zaczęły kwestionować niektóre podstawowe prawdy chrześcijańskie. Reformy
liturgiczne wprowadzane we Francji czy Holandii wzbudzały wątpliwości.
Przyczyniało się to do powstawania antysoborowych środowisk skrajnie
integrystycznych7. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych duchowni z Ame3
4

5

6
7

A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003, s. 290, 302.
P. Pierrard, Historia Kościoła Katolickiego, przedmowa M. D. Chenu, przeł. T. Szafrański,
Warszawa 1984, s. 329-333.
A. Grajewski, P. Machcewicz, J. Żaryn, Raport: Sprawa o. Konrada Hejmo. Działania Służby
Bezpieczeństwa przeciwko Kościołowi Katolickiemu w latach 1975-1988, s. 13.
P. Pierrard, dz. cyt., s. 321-333.
Słowo integralny znaczy całkowity, nienaruszony, nietknięty. Integryzm jest zachowawczym
prądem w Kościele katolickim, który odnosi się z niechęcią do zmian doktrynalnych,
do kompromisów. Wł. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
z almanachem. Część pierwsza od A do M (mi-parti), T. IV, [Warszawa 2007], s. 258.
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ryki i Holandii porzucali stan kapłański i wstępowali w związki małżeńskie.
Nasilenie kontestacji teologicznej przypadło na lata 1968-1970. Przykładem
duchownych, którzy w tamtych latach wzbudzali kontrowersje mogą być
np.: dominikanin holenderski Edward Schillebeeckx (1914-2009) czy teolog
szwajcarski Hans Küng. Reprezentowali oni tzw. ,,liberalny katolicyzm”.
Ich przeciwwagą był francuski abp Marceli Lefebvre (1905-1991). Powołał
on w roku 1970 we Fryburgu w Szwajcarii Bractwo Kapłańskiego im. Piusa
X. Założone przez niego bractwo stało się przedstawicielem środowisk
konserwatywno-integrystycznych. Bractwo Kapłańskie Piusa X odrzucało
postanowienia Vaticanum II lub też pomijało je milczeniem8.
Na okres gierkowskiej liberalizacji przypada w polskim Kościele rzymskokatolickim powstawanie nowych form duszpasterstwa. Jak pisze Ryszard
Gryz w tym okresie: „Władze komunistyczne szykanowały przede wszystkim
organizatorów duszpasterstwa akademickiego i najaktywniejszych studentów”9. Na
przykład w Lublinie Wydział IV Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej/Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych prowadził w latach
1968-1974 (1983) inwigilację Duszpasterstwa Akademickiego działającego
przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach Sprawy Obiektowej10
o kryptonimie ,,Barak”11
W ,,duchu posoborowym” ks. Franciszek Blachnicki w 1976 r. zorganizował deuterokatechumenalny12 Ruch ,,Światło-Życie”13. W 1977 r.
władza komunistyczna próbowała go zlikwidować. Władze kościelne
8

9

10

11

12
13

Ks. B. Kumor, Historia Kościoła. Cz. 8. Czasy współczesne 1914-1992, Lublin 1995, s. 60-65,
67, 71, 82-83.
R. Gryz, Polityka wyznaniowa ekipy Edwarda Gierka [w:] Władze wobec Kościołów i związków
wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980, pod red. K. Białeckiego,, Poznań 2010, s. 30.
Była to jedna z form pracy operacyjnej, która była prowadzona w latach 1970-1989. Celem
jej było: rozpoznanie form, sposób, narzędzi, zakresu i kierunku działań danej osoby,
środowiska, grupy; jak również uzyskanie dowodów jej aktywności lub przeciwdziałanie
jej skutkom oraz wykrycie i ujęcie sprawców. W jej ramach stosowano dezinformację,
inspirację operacyjną albo dezintegrację. (zob. F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria
pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych PRL (1970-1989), Kraków 2007, s. 346).
AIPN Lu (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie) 018/173 (IV/287), WUSW
Lublin, Wniosek, Lublin 8 XII 1983, b. p.; Tamże, Notatka informacyjna z opracowania pod
względem ewidencyjno-operacyjnym i archiwalnym akt sprawy, Lublin 1 V 1995, k. 505/1.
Czyli powtórzony katechumenat.
Zob. R. Derewenda, Dzieło wiary. Historia Ruchu Światło-Życie 1950-1985, Kraków 2010,
s. 141-211.
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zdecydowanie jednak go obroniły14. Nie uchroniło to jednak ruchu przed
inwigilacją przez SB15.
Wykorzystując złagodzenie systemu w drugiej połowie lat siedemdziesiątych organizowały się grupy opozycyjne16: Komitet Obrony Robotników17 (1976), Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela18 (1977),
Studencki Komitet Solidarności19 (1977), Wolne Związki Zawodowe20
(1978), Konfederacja Polski Niepodległej21 (1979) i Ruch Młodej Polski22
(1979). Część młodych uczestników tych organizacji była związana z Kościołem katolickim. Reżim komunistyczny starał się mieć je pod kontrolą.
Nie inaczej było z radykalną odnową chrześcijaństwa w propozycji ruchu
neokatechumenatu, który w tej dekadzie był implantowany w Polsce.
Czym jest neokatechumenat, kiedy powstał i dlaczego zainteresował on
komunistyczne służby bezpieczeństwa?
2. Zarys historii neokatechumenatu

,,Droga Neokatechumenalna narodziła się w 1964 r. w Madrycie pośród baraków w Palomeras Altas.
14
15

16

17

18

19

20

21

22

A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, [Warszawa 2003], s. 352-354.
Zob. R. Derewenda, Bezpieka wobec ruchu oazowego (1977-1981), ,,Biuletyn Instytutu
Pamięci Narodowej” nr 4 (75) IV 2007, s. 93-103; Tegoż, Dzieło wiary, s. 289-339.
Zob. M. Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1989, WarszawaLublin 2009, s. 68, 70, 75, 79, 81.
Zob. J. J. Lipski, KOR-Komitet Obrony Robotników Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke,
opr. G. Waligóra, J. T. Lipski, IPN, Warszawa 2006, s. 129-149.
Zob. J. Żaryn, Marzenia o Niepodległej, Dodatek do ,,Rzeczpospolitej”: ,,Najnowsza historia
Polaków. Oblicza PRL” nr 11, 22 I 2008, s. 4; G. Waligóra, op. cit., s. 64.
Ł. Kamiński, Od kryzysu do kryzysu (1970-1980) [w:] A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł.
Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa
2010, s. 385; Wstęp [w:] Kryptonim ,,Wasale”. Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich
Komitetów Solidarności 1977-1980, wybór, wstęp i opracowanie Ł. Kamiński i G. Waligóra,
Warszawa 2007, s. 22-23, 25-28.
Chodzi tu o Komitet Pracowniczy Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach,
Komitet Założycielski WZZ Wybrzeża w Gdańsku i KZ WZZ Pomorza Zachodniego
w Szczecinie, Zob. J. Neja, Śląski casus WZZ, ,,Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”
nr 4 (87) IV 2008, s. 8.
Zob. B. Białek, Konfederacja Polski Niepodległej na Lubelszczyźnie w latach 1979-1989 [w:]
Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011, s. 180.
Zob. A. Hall, Myśl o narodzie i Europie. Ciągłość i zmiana, ,,Bratniak” Nr 31 Numer specjalny30-lecie Ruchu Młodej Polski, 26 IX 2009, s. 6; P. Zaremba, Młodopolscy. Historia Ruchu
Młodej Polski, Gdańsk 2000, s. 84.
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Francisco (Kiko) Argüello malarz urodzony w León w 1939 r., laureat nadzwyczajnej nagrody krajowej za malarstwo, po głębokim kryzysie egzystencjalnym
wobec cierpienia niewinnych odkrywa tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego obecną
w ostatnich na tej ziemi i śladem Karola de Foucauld23 idzie mieszkać wśród najuboższych w barakach Palomeras”24.
Do Kiko dołączyła Carmen Hernandez, absolwentka chemii i licencjonowany teolog (uzyskany u dominikanów w Walencji) oraz wychowanka
Instytutu Sióstr Misjonarek Jezusa Chrystusa. Na prośbę ubogich zaczęli
im głosić Ewangelię. W taki to sposób narodziła się pierwsza wspólnota
oparta na ,,trójnogu”: Słowo, Liturgia, Wspólnota. Na prośbę arcybiskupa
Madrytu Casimiro Morcillo i kilku księży zaczęły powstawać kolejne
wspólnoty w parafiach hiszpańskich.
W roku 1968 Kiko i Carmen wraz z ks. Francesco Cuppinim przeszczepili Drogę do Rzymskiej parafii pw. Męczenników Kanadyjskich. W 1987
r. powstało pierwsze Misyjne Międzynarodowe Seminarium ,,Redemptoris
Mater” w Rzymie25.
Neokatechumenat jest ,,itinerarium26 formacji katolickiej”, pozostającym
w służbie biskupowi jako ,,jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary”; ,,katechumenatem
23

24
25

26

Ogłoszony błogosławionym w 2005 r. Żył w latach 1858-1916. Jak podaje Juan María
Laboa: ,,W młodości prowadził niespokojne życie żołnierza, był trapistą oraz ogrodnikiem
sióstr klarysek w Nazarecie, aż wreszcie osiedlił się w Algierii, jakieś 500 km od Oranu,
gdzie żył w niewielkiej chatce spędzając czas na modlitwie i medytacji. W 1905 r. przeniósł
się dalej na południe, do oazy w Tamanghist. W 1916 r. został zamordowany przez bandę
uzbrojonych Tuaregów” (J. M. Laboa, Mnisi Wschodu i Zachodu . Historia monastycyzmu
chrześcijańskiego, [Warszawa 2009], s. 246).
40 lat drogi neokatechumenalnej 1968-2008. pamiątka, b. p.
W 1990 r. papież Jan Paweł II (1978-2005) specjalnym listem uznał formalnie
neokatechumenat. Bł. Jan Paweł II wspominał, iż z neokatechumenatem spotkał się
dopiero w Rzymie (zob. Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 94.). W 2002
r. w Watykanie został zatwierdzony próbny (,,ad experimentum”, na pięć lat) Statut Drogi,
jako narzędzie Kościoła rzymskokatolickiego w ewangelizacji. W roku 2008 przyjęto
Statut Definitywny, który został zaakceptowany przez watykańskie Kongregacje (Nauki
Wiary, Kultu, Duchowieństwa i Wychowania Katolickiego). W 2010 r. Kongregacja
Nauki Wiary zatwierdziła ,,Dyrektorium katechetyczne Drogi Neokatechumenalnej”.
Zob. M. Jakimowicz, Kawał Drogi, ,,Gość Niedzielny” nr 6 (LXXXVI) 8 II 2009, s. 18;
S. Łukasiewicz, neokatechumenat [w:] G. Denzler, C. Andresen, Leksykon historii Kościoła
[Warszawa 2005], s. 261, 474; E. Pasotti, Nota historyczna [w:] Neocatechumenale Iter. Statuta.
Droga Neokatechumenalna. Statut [Lublin 2002], s. 125-130; ks. B. Kumor, dz. cyt., s. 92-93.
Czyli: plan, dziennik, opis podróży, ,, z późn. łac. ‚plan podróży’ z łac. iter dpn. itineris‚
droga; (długi) marsz; podróż”, Wł. Kopaliński, dz. cyt., s. 264.
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pochrzcielnym”, będącym ,,pod opieką, prowadzeniem Międzynarodowej
Ekipy Odpowiedzialnej za Drogę” (obecnie są nimi Kiko, Carmen i ojciec
Mario Pezzi), realizowanym ,,zasadniczo w parafii” w ramach katechez
początkowych i trzech faz wtajemniczenia chrześcijańskiego: prekatechumenatu, katechumenatu i wybrania; przedzielony etapami ,,przejścia”
(skrutynia) z odpowiednimi celebracjami27.
Specjalista od inicjacji w Kościele pierwotnym, Bogusław Górka stwierdza, że jest to jedyny ruch katolicki, w którym praktykowana jest najpełniej
inicjacja nawiązująca do pedagogii pierwszych wieków chrześcijaństwa28.
Badania naukowe nad neokatechumenatem ciągle trwają. W przeciągu
czterdziestoletniego istnienia ruchu powstają co pewien czas nowe publikacje opisujące to zjawisko29.
3. Neokatechumenat w Lublinie

Nic więc dziwnego, że Droga Neokatechumenalna bardzo szybko
dotarła do Polski. Jego początki w Polsce ks. Zbigniew Czerwiński opisał
w 2005 r.:
„Za przyzwoleniem ówczesnego biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka30
w marcu 1975 r. w kościele Jezuitów w Lublinie, odbyły się – pierwsze w Polsce –
katechezy, zmierzające do utworzenia wspólnoty neokatechumenalnej. Prowadzili
27

28

29

30

Droga Neokatechumenalna. Statut. Zatwierdzenie definitywne, [Roma-Lublin] 11 V 2008, s. 5,
8;. bp Z. Kiernikowski, Droga Neokatechumenalna, „Communio” 4 (34) 1986, s. 82-88.
B. Górka, Pedagogia w wierze ku przyszłości [w:] B. Górka, Biblia i cywilizacja Boga, Kraków
2004, s. 187.
Zob. abp R. Blazquez, Wspólnoty neokatechumenalne: ocena teologiczna, Lublin 1989;
ks. St. Tokarski MS, Systemy wartości i religijność osób zaangażowanych we wspólnotach
neokatechumenalnych, praca magisterska, ATK, Warszawa 1995; Tenże, Rozwój religijności u osób
uczestniczących we wspólnotach neokatechumenalnych, ,,Studia z psychologii” t. VIII, Warszawa:
ATK 1997; Tenże, Hierarchia wartości u osób należących do wspólnot neokatechumenalnych, ,,Studia
z psychologii”, t. IX, Warszawa: ATK 1999, Tenże, Deklarowane systemy wartości i dojrzałość
religijna osób zaangażowanych we wspólnotach neokatechumenalnych, praca doktorska, ATK,
Warszawa 1999; Tenże, Dojrzałość religijna osób należących do Wspólnot neokatechumenalnych,
Płock 2001; ks. M. Sądek, Drogi dojrzałości. Formacja w wybranych ruchach katolickich w Polsce.
Ruch Światło-Życie, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Droga neokatechumenalna, ruch charyzmatyczny,
Krościenko 2002; ks. P. Kičin, Neokatechumenat a nowa ewangelizacja na Słowacji w latach
1989-2001 w świetle dokumentów Kościoła, KUL, Lublin 2003.
25 VI 1975 r. mianowany biskupem lubelskim. W 1953 r. uzyskał doktorat z teologii
dogmatycznej KUL. (zob. Życiorys Bolesława Pylaka [w:] http://www.kuria.lublin.pl/www/
Zyciorys_Boleslawa_Pylaka), zaś w 1969 r. habilitację z teologii dogmatycznej (zob.
Abp Bolesław Pylak [w:] http://www.kul.pl/abp-boles-aw-pylak,art_9135.html). (dostęp:
11.06.2011)
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je katechiści z Włoch pod kierunkiem Stefano Gennariniego i przybyłego z Rzymu
jezuity, ks. Alfreda Cholewińskiego31. Ze względu na ówczesną sytuację polityczną
katechezy odbywały się pod kryptonimem „Specjalne rekolekcje z okazji Roku
Świętego”. Zakończenie katechez i utworzenie wspólnoty dokonało się 25 marca
1975 r. w Niepokalanowie. Chęć wejścia do wspólnoty zadeklarowało wówczas
110 osób. Utworzono więc dwie bliźniacze wspólnoty po 55 osób” 32. Warto
wspomnieć, iż katechezy w Lublinie głoszono wśród osób związanych
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Lublin jest nieformalną kolebką neokatechumenatu w Polsce, gdzie od 1996 r. mieści się Centrum
Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej 33.
Liczba uczestników neokatechumenatu w Polsce liczy między ok. 20 tys.
a ok. 35 tys. osób34.
4. Krytyka neokatechumenatu

Nic więc dziwnego, że SB wykazało zainteresowanie tym ruchem,
który powodował i nadal wzbudza w Kościele kontrowersje. Głównymi
zarzutami stawianymi ruchowi są m.in.: tajemnicze wtajemniczenie, bronienie charyzmatu35 przez katechistów36 czy posługiwanie się specyficznym

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564- 1995, opr. L. Grzebień SJ,
Kraków 1996 (dalej zwaną „Encyklopedią SJ” dostępną w Internecie na stronie http://
www.jezuici.krakow.pl/; Cholewiński [w:] Tamże) podaje, że: ,,Studiował filoz. w Krakowie
1955-58 i teol. w Warszawie 1959-63. Po filoz. i teol. studiował egzegezę biblijną na KUL
w Lublinie 1964-68 i Pap. Instytucie Biblijnym w Rzymie 1968-73. W 1973 uzyskał stopień
doktora nauk biblijnych. Prof. Pisma św. od 1975 na Wydz. Teol. Bobolanum w Warszawie i w Pap.
Inst. Biblijnym w Rzymie. Duszpasterz akademicki w Lublinie. Opiekun i kierownik religijnych
wspólnot neokatechumenalnych. Autor licznych artykułów oraz audycji w Sekcji Polskiej Radia
Watykańskiego”. Żył w latach 1936-1988. Uczestniczył w katechezach w rzymskiej parafii
Męczenników Kanadyjskich
32
Z. Czerwiński, Lubelska rocznica [w:] http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200512&nr=112 (dostęp: 11.06.2011).
33
		 Droga Neokatechumenalna. Statut. Zatwierdzenie definitywne, s. 2.
34
A. Petrowa - Wasilewicz, Ruchy i stowarzyszenia w Kościele; eadem, Nowe ruchy apostolskie
o zasięgu międzynarodowym [w:] Leksykon Kościoła katolickiego w Polsce (stan na 2 sierpnia
2003 r.), zespół red. B. Łoziński, G. Polak, M. Przeciszewski, Warszawa 2003, s. 310-311.
35
		 Jest to przejaw łaski boskiej, dar boży. Wł. Kopaliński, dz. cyt., s. 98.
36
		 Są to uczestnicy neokatechumenatu. Będąc w kontakcie z biskupem oraz danym księdzem
proboszczem głoszą katechezy wstępne. Zapoczątkowują one powstanie wspólnoty na
terenie danej parafii.
31
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językiem . Kolejnymi są: posiadanie elitarnego38, zamkniętego39 charakteru
oraz wpływy żydowskie. Do skrajności należą opinie, że: ,,neokatechumenat jest sektą”40, że głosi heretyckie treści, że ,,neokatechumeni wyłonili
się z masonerii”41.
Spory wokół neokatechumenatu często okazują się być częścią dyskusji
jaką prowadzą ,,konserwatywni katolicy”/,,tradycjonaliści” z ,,liberalnymi
katolikami”/,,postępowcami” na temat zmian jakie wprowadził Vaticanum
II, odnośnie liturgii i zaangażowania ,,katolików świeckich”. Rzadko kiedy
rozmówcy zauważają, iż neokatechumenat jest ideowo ,,konserwatywny”,
ale ,,liberalny” w metodach.
Zainteresowało mnie to, iż jeden z zawiedzionych uczestników Drogi
napisał, że:
,,Ruch „Światło-Życie” ks. Fr.[anciszka - M.I.] Blachnickiego był stale atakowany przez funkcjonariuszy SB, zaś >>droga neokatechumenalna<<, która
powstała w 1975 r. przy kościele oo. Jezuitów w Lublinie, mogła swobodnie prowadzić swoją działalność, stąd płynął prosty wniosek....”42. Czy z tego rzeczywiście
płynie taki prosty wniosek?
37

37

D. Kowalczyk SJ, Spór o Neokatechumenat [w:] http://www.jezuici.pl/rozmawiamy/

articles/52/n/25 (dostęp: 11.06.2011).
38

39

40

41

42

Neokatechumenat. Z Zofią i Bolesławem Szatyńskimi rozmywania Grzegorz Polak, ,,Więź” nr
2-3 (340-341) 1987, s. 39.
Zdaniem historyka Kościoła, ks. Grzegorza Rysia to przypisywanie neokatechumenatu do
tzw. ,,Kościoła zamkniętego” jest błędne, gdyż to, iż Droga: ,,zdecydowanie opowiada się
za nauczaniem Kościoła o płodności czy aborcji” jest przejawem jej ,,wierności nauczaniu
Kościoła”. (zob. wywiad pt. Kto posiada prawdę udzielony M. Müllerowi i T. Ponikłowi
w „Tygodniku Powszechnym” [w:] http://tygodnik.onet.pl/32,0,61684,kto_posiada_
prawde,artykul.html dostęp:11.06.2011).
Tą opinię przytoczył Paweł Kozacki OP, Przegrana i dług [w:] http://debaty.tezeusz.pl/
blog/201897.html (dostęp: 11.06.2011).
Zob. ks. M. Poradowskiego, Neokatechumenat, Wrocław 1994; ks. E. Zoffoli, Czy „droga”
neokatechumenatu jest prawowierna? Magisterium papieża a katecheza Kiko Argüello, [Komorów
1999]; ks. E. Skotnicki, Neokatechumenat. Szansa czy zagrożenie dla Kościoła?, Kielce 2000;
„Droga” na rozdrożu. Listy pasterskie i krytyczne dokumenty o ruchu neokatechumenalnym,
Komorów 2000; M. Elio, Tajemnice drogi neokatechumenalnej, [Komorów 2006], Katechezy
neokatechumenatu. Konwiwencja. Nauczanie wewnątrz neokatechumenatu ujawnione,
[Komorów 2009].
Paweł z Puław, Świadectwo. Byłem 10 lat w Neokatechumenacie, 5 IV 1996 [w:] http://www.
antyk.org.pl/wiara/neokatechumenat/swiadectwo-03.htm (dostęp: 13.06.2011).
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Neokatechumenat lubelski w dokumentach SB.
1. Neokatechumenat w opublikowanych dokumentach

Maciej Sobieraj we „Wstępie” do edycji źródeł poświęconych Kościołowi katolickiemu i opozycji na Lubelszczyźnie podaje, że ponad 95 % akt
Wydziału IV43 Służby Bezpieczeństwa, który zajmował się inwigilowanie
Kościołów i związków wyznaniowych, zostało u schyłku lat osiemdziesiątych zniszczonych44. Mimo tych przeciwności znalazłem szczątkowe
informacje dotyczące neokatechumenatu.
W opublikowanym przez Macieja Sobieraja dokumencie nr 9
z 1977 r. wydobyłem interesujące fragmenty dotyczące Drogi. SB
podawała, że:
,,W 1977 r. prowadziliśmy dalsze działania operacyjne zmierzające do osłabienia
neokate[c]humenicznego ruchu >>Wspólnot<<, który głównie w początkowym
okresie swego rozwoju aktywizował swoją działalność przy klasztorze jezuitów
w Lublinie. Praca ,,Wspólnot” w bardzo widoczny sposób osłabła po wyjeździe ks.
Pełki do Włoch i przeniesienia ks. Masłowskiego do Radomia, którzy bezpośrednio
kierowali wspólnotami. Po ich wyjeździe pracę ze wspólnotami objął ks. świecki
mgr Zbigniew Czerwiński, pracownik naukowy KUL. Wydelegowano m.in. do
Rzymu w styczniu 1977 r. dwóch księży świeckich, by zapoznali się z założeniami
programowymi omawianego ruchu.
Z inicjatywy Wydziału IV w Krakowie podjęliśmy wspólne działania dezintegracyjne, zmierzające do osłabienia neokate[c]humenicznego ruchu wspólnot. Z naszego województwa wytypowaliśmy 20 osób mniej lub bardziej związanych z ruchem
oraz jego przeciwników, na adresy których można było kierować materiały ,,D”.
W grupie ostatnich szczególnie pozytywną rolę odegrał nasz T[ajny] W[współpracownik]45 ps. ,,Magister”, który swoją postawą i poglądami wytworzył atmosferę,
że istniejące wspólnoty przy klasztorze jako grupy sekciarskie i judaizujące nie są
43

44

45

W latach 1962-1989 istniał centralny Departament IV MSW wraz z regionalnymi
Wydziałami IV w Komendach Wojewódzkich MO (zob. A. Dziurok, Wstęp [w:] Metody
pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989,
Warszawa 2004, pod red. A. Dziuroka, s. 24).
M. Sobieraj, Wstęp [w:] Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB 1971-1983,
wstęp, wybór źródeł i opracowanie Maciej Sobieraj, Lublin 2009, s. 61.
Była to w latach 1960 (1965)-1990 podstawowa kategoria Osobowych Źródeł Informacji
SB. Osoba zwerbowana była formalnie najwyższa i najbardziej świadoma współpracy.
(zob. W. Sawicki, Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa państwa Polski Ludowej
[w:] Osobowe źródła informacji-zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, pod red. F. Musiała,
Kraków 2008, s. 25.
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mile widziane. Niektórzy przeciwnicy ruchu neokate[c]humeniczego indywidualnie
kierowali listy do ordynariusza lubelskiego o jego likwidację. W konsekwencji tych
działań dotychczas żaden z księży jezuitów nie zaangażował się do pracy na rzecz
wspólnot, chociaż ideowym ich założycielem był jezuita ks. Alfred Cholewiński, któremu TW ,,Magister” dał do zrozumienia, by nie przyjeżdżał do Lublina zakładać
wspólnot przy klasztorze. Aktualnie ruch ten nie odgrywa w naszych warunkach
jakiejś poważniejszej roli, o czym świadczy chociażby fakt, że żaden z biskupów
lubelskich nie zaangażował się na rzecz jego popierania bądź rozwijania”46.
2. Neokatechumenat w „Pajęczynie”

Odnalazłem również dokument informujący o początkach neokatechumenatu w Polsce w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia47
o kryptonimie ,,Pajęczyna” („Ćma”)48 prowadzonej przez Wydziału III-a49
Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Sporządzali go funkcjonariusze, którzy nie pochodzili z tzw. ,,pionu kościelnego SB”. Z tego też
powodu mieli on kłopot z nazwaniem powstałej grupy religijnej.
W swojej informacji z 28 listopada 1975 r. kpt. mgr J. Głąb pisał, że:
„>>Wspólnota religijna<< została zorganizowana przez zakon OO. Jezuitów na terenie Lublina”, ale: ,,Bezpośrednim organizatorem wspólnoty jest ks. Alfred
Cholewiński oraz do tej działalności angażuje się ks. Florian Pałka [powinno być
Pełka - M.I.], a ostatnio on sam kieruje wspólnotą bowiem Cholewiński został przeniesiony do ATK [Akademii Teologii Katolickiej - M.I.] w W[arsza - M.I.]-wie”.
46

47

48

49

AIPN Lu 0144/5, Informacja dotycząca zakonu jezuitów w Lublinie, Lublin 29 XII 1977 [w:]
Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB, s. 140-141.
Była to wprowadzona instrukcją z 1970 r. kategoria sprawy operacyjnej, która była wszczyna
gdy uzyskano wymagającej sprawdzenia informacji o podjęciu przez daną osobę lub grupę
osób ,,wrogiej działalności”. (zob. Ł. Kamiński, Lingua securitatis [w:] Wokół teczek bezpiekizagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, pod red. F. Musiała, Kraków 2006, s. 397).
Sprawa ta była prowadzona od 1974 r. przeciwko grupie osób związanych z jezuitą
Hubertem Czumą. (AIPN Lu 020/331, Meldunek oper. 479/74, 28 XI 1975, k. 33.)
Był to odpowiednik regionalny powstałego w 1979 r. Departamentu III A MSW. Został on
wyłączony z Departamentu III. Powstał z połączenia Wydziałów: V, VI i VII Departamentu
III. Miał się on zajmować kontrolą operacyjną gospodarki narodowej. Po powstaniu NSZZ
,,Solidarność” zajął się również działaniami operacyjnemu przeciwko związkowi. (zob.
P. Piotrowski, Służba Bezpieczeństwa w latach 1975-1990 [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce.
Kadra kierownicza. t. 3, 1975-1990, pod red. P. Piotrowskiego, Warszawa 2008, s. 26.). Autor
przypuszcza, że powinno chodzić o powstały w 1974 r. Wydział III, który zajmował się
przeciwdziałaniu działalności opozycyjnej (Tamże, s. 25) Na tytułowej stronie na teczce
aktowej widnieje Wydział III-a.
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Funkcjonariusz charakteryzował działania wspólnoty następująco:
,,Spotkania wspólnoty odbywają się co tydzień w prywatnych domach. Tam są
prowadzone nabożeństwa a następnie dyskusja na tematy religijne i społeczne. Istnieje
zasada, iż wszyscy członkowie wspólnoty w czasie kontaktów nie używają między
sobą nazwisk a jedynie imiona. W skład wspólnoty wchodzi ok. 100 osób z różnych
środowisk Lublina więc podzielono ją na dwie grupy. Jezuici ci są zainteresowani
aby o działalności wspólnoty nie dowiedziały się władze kościelne bowiem zarzucają
im rozbijanie parafii”.
Na temat zakonników opiekujących się neokatechumenatem pisał, że:
,,Ks. F[lorian-M.I.]. Pałka [Pełka-M.I.] wizytował podobną wspólnotę na
terenie Wiednia podczas ostatniego pobytu za granicą. Wspólnotę lubelską odwiedzali
cudzoziemcy z Włoch”50.
3. Analiza obu dokumentów

Oba dokumenty pochodzą z różnych lat. Pierwszy z 1975 r., drugi
z 1977 r. Dokumenty te były też częścią akt spraw niezwiązanych bezpośrednio z neokatechumenatem. Pierwszy dokument był częścią Informacji
Wydziału IV KW MO Lublin za lata 1973-1977. Maciej Sobieraj podaje, że
był on w formie kopii maszynopisu. Dotyczył on lubelskich jezuitów z końca
1977 r. Drugi dokument był częścią sprawy operacyjnej prowadzonej przeciwko osobom związanym z jezuitą Hubertem Czumą w 1974-1975 r. Z tych
wyżej przytoczonych fragmentów można wyczytać do jakich informacji
o podstawowym życiu wspólnoty udało się dotrzeć funkcjonariuszom SB.
Mimo, iż oba dokumenty obejmują dwa lata istnienia neokatechumenatu
w Lublinie to zawierają w sobie treści, na podstawie których można zajrzeć
w formy rozeznawania i próby rozpracowywania neokatechumenatu przez
SB, jak również poznać działanie nowo powstałych wspólnot.
Na wstępie warto odnotować, że funkcjonariusze SB rozpracowywaną
grupę w 1975 r. nazywali enigmatycznie ,,wspólnotą religijną”. Przekręcali pierwotną nazwę neokatechumenat na ,,neokate[c]humeniczny ruch
>>Wspólnot<<” w 1977 r. lub w ogóle starali się jej nie określać w 1975 r.
Dziwaczna nazwa ,,neokate[c]humenizm” powstać mogła w skutego tego,
że funkcjonariusze mogli w roku 1977 r. nie wiedzieć dokładnie z czym
mięli do czynienia. Nazwa kojarzyła się im być może z: ,,nowymi metodami
katechetycznymi” czy z ,,nowym katolickim humanizmem”. Prawdopo50

AIPN Lu 020/331, Informacja, Lublin 28 XI 1975, k. 448.
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dobnie nazwa ,,katechumenat” nie była im znana. Mogli się również nie
orientować w powstających na zachodzie Europy ruchach ,,apostolstwa
świeckich”51. Faktem pozostaje, że SB traktowała w dokumencie z 1977 r.
neokatechumenat jako ruch wewnątrz Kościoła katolickiego.
Oba dokumenty odnotowują, że rozwój neokatechumenatu był uzależniony od pomocy duchowieństwa katolickiego. Powstałym wspólnotom
przy klasztorze jezuitów lubelskich posługiwali: Alfred Cholewiński, Florian Pełka i Marian Masłowski. Np. Florian Pełka w latach 1972-1976 był
asystentem przy katedrze pastoralnej na KUL52. Przez krótki czas wspólnoty
wspierał Marian Masłowski53. Być może przez okres dwóch lat.
SB szczególnie starało się zniechęcić jezuitę Alfreda Cholewińskiego
do dalszego rozwoju Drogi. Jezuita ten przeczepił neokatechumenat do
Polski oraz był duszpasterzem akademickim w Lublinie. SB czyniło to za
pomocą ulokowanego w środowisku jezuitów lubelskich niezidentyfikowanego TW ,,Magister”, który działał w otoczeniu A. Cholewińskiego oraz
ks. Edwarda Czermińskiego superiora w latach 1974-1978 w Lublinie54. SB
w dokumencie z 1975 r. odnośnie Alfreda Cholewińskiego popełniła jeden
błąd. Napisała ona, że jezuita po roku 1975 r. został przeniesiony na ATK
do Warszawy, co nie było prawdą. Został wykładowcą biblistyki na jezuickim Wydziale Teologicznym ,,Bobolanum” w Warszawie55, gdzie zamieszkał
w klasztorze przy ul. Narbutta 21. SB w nowym miejscu nadal prowadziło
jego inwigilację. Nie pomylili się jednak w tym, że został przeniesiony do
Warszawy. W 1975 r. funkcjonariusz SB st. inspektor Wydziału IV KSMO
kpt. Stanisław Sternik56 w notatce służbowej zanotował, że kandydat na
51

52

53
54
55

56

„>>Apostolstwem<< nazywa się >>wszelką działalność Ciała Mistycznego<<, która zmiesza
do rozszerzenia >>Królestwa Chrystusa po całej ziemi<<” (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego,
[Poznań] 1994, s. 216).
Pełka [w:] ,,Encyklopedia SJ” [25.06.2011]; również w przypisie nr 12 M. Sobieraja do
AIPN Lu 0144/5, Informacja dotycząca zakonu jezuitów w Lublinie, Lublin 29 XII 1977 [w:]
Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB, s. 140.
Masłowski [w:] ,,Encyklopedia SJ” (dostęp: 25.06.2011); Tamże.
Czermiński [w:] ,,Encyklopedia SJ” (dostęp: 25.06.2011); Tamże, s. 138.
Cholewiński [w:] ,,Encyklopedia SJ”; Ibidem, s. 141. Obecnie uczelnia nazywa się: Papieski
Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja św. Andrzeja Boboli. Collegium Bobolanum. Zob.
Wydział Teologiczny Bobolanum [w:] ,,Encyklopedia SJ” (dostęp: 16.07.2011).
Zob. Stanisław Eugeniusz Sternik, s. Feliksa, ur. 20.01.1926 r. w Pobyłkowie Małym.
W latach 1950-51 członek ORMO w Warszawie. W okresie 09.11.1962-01.05.1963
oddelegowany do pracy w Wydziale IV Komendy MO m.st. Warszawy (będąc pracownikiem
Wydziału ,,B” tegoż urzędu). W 1956 był w Rocznej Szkole Oficerskiej w CW KdsBP
w Legionowie. Karierę zaczynał jako młodszy wywiadowca Wydziale ,,A” Sekcji I UBP
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TW ps. ,,Jerzy” wymienił A. Cholewińskiego jako mieszkańca klasztoru
przy ul. Narbutta 21. TW ,,Jerzy” podał, że: ,,6. O. Cholewiński Alfred-jest
wykładowcą pisma św.-Starego Testamentu na KUL-u i w Kolegium. Tu się sprowadził z Lublina.” Funkcjonariusz stołecznej SB napisał, że: ,,>>Jerzy<<
mało go tu widzi”57. W dalszej części swej notatki służbowej funkcjonariusz
SB wśród swoich ,,Przedsięwzięć” zapisał w: ,,3. Ściągnąć teczkę ew. oper. na O.
Cholewińskiego”58. W 1979 r. funkcjonariusz SB ppor. Józef Jurkiewicz, inspektor Wydziału IV KSMO poinformował w swojej notatce, że odbył rozmowę
wraz z kierownikiem sekcji kpt. Stanisławem Sternikiem z kandydatem na
TW ,,Jerzym” w dniu 17. grudnia 1979 r. Na tym spotkaniu kandydat na
TW ,,Jerzy” przekazał kolejną informację odnośnie Alfreda Cholewińskiego.
Podał on, że: ,,6. O. Cholewiński Alfred-wykładowca w Kolegium Teologicznym
i na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W kraju prowadzi prace o charakterze
religijnym tj. głosi katechezę w tzw. grupach nieformalnych, które są przez niego przeniesione z Rzymu”. Funkcjonariusz ten zanotował, że: ,,W/g >>Jerzego<<
są to katechezy zmierzające do pogłębienia wiedzy nad Biblią. >>Jerzy<< nie jest
bliżej zorientowany co do charakteru prowadzonej przez niego działalności”59.
Przytoczony dokument z roku 1977 prawdopodobnie wskazuje, iż TW
,,Magister” posiadał wpływ na zakonników wewnątrz klasztoru lubelskiego,
w tym bezpośredni na ówczesnego superiora Edwarda Czermińskiego.
Działania TW ,,Magister” odniosły pewien skutek, gdyż spowodowały,
iż żaden z pozostałych w klasztorze lubelskim jezuitów nie wyraził chęci
zaangażowania w neokatechumenat. Opieka nad wspólnotami przeszła
w ręce księży świeckich z diecezji. TW ,,Magister” rozsiewał też pogłoski
o tym, że wspólnoty są ,,sekciarskie i judaizujące”. Do dziś ta informacja
żyje wśród przeciwników neokatechumenatu.

57

58
59

dla m. st. Warszawa w 1951 r. W 1963 r. i w 1965 r. był oficerem operacyjnym Wydziału
IV KMO m. st. Warszawa. W 1965 r. był inspektorem w Wydziale IV KS MO Warszawa.
W 1970 r. był starszym inspektorem tegoż wydziału. Kierownikiem sekcji Wydziału IV KS
MO Warszawa był w latach 1978-1980. Posiada akta o sygn. IPN BU 0967/192 (2311/V/KS);
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa [w:] http://katalog.bip.ipn.gov.
pl/showDetails.do?idx=S&katalogId=2&subpageKatalogId=2&pageNo=1&nameId=
6195&osobaId=21031& (dostęp: 16.07.2011).
AIPN BU (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie) 00275/89 t. 1 (15177/I),
SUSW, Notatka służbowa ze spotkania z kand. na t. w. ps. ,,Jerzy”, Warszawa 15 X 1975, k. 108v.
Tamże, k. 109.
AIPN BU 00275/89 t. 1, Notatka służbowa dot. spotkania z kandydatem na tw. ,,Jerzym”, Warszawa
18 XII 1979, k.119; AIPN BU 001121/4228/Jacet (15177/I), SUSW, Notatka służbowa dot.
spotkania z kandydatem na tw. ,,Jerzym”, Warszawa 18 XII 1979, k. 94 (paginacja PDF).
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Informacje SB odnośnie formuły organizacyjnej neokatechumenatu
są szczególnie cenne. W dokumencie z roku 1975 widać wyraźnie, że SB
niepokoiło to, iż wspólnoty odbywają swoje cotygodniowe spotkania po
domach, że nie używają między sobą nazwisk tylko stosują imiona oraz
to, że ,,dyskutują na tematy społeczne i religijnie”. Rozmowy o otaczającej rzeczywistości w prywatnych mieszkaniach nie były dobrze widziane.
SB mogła przypuszczać, iż są to zalążki powstawania grup opozycyjnych.
Wiadome było SB, że Kościół katolicki był głównym wrogiem systemu
komunistycznego60 i za jego pośrednictwem, np. w ramach duszpasterw
akademickich powstawać by mogły nieformalne grupy oporu. Stąd lubelska i krakowska SB w 1977 r. przesyłała materiały na adresy 20 osób
z Lubelszczyzny, które miały wprowadzać dezintegrację w środowisku
neokatechumenalnym. Zajmowała się tym powstała w 1973 r. Samodzielna
Grupa ,,D”. Komórka ta działa w strukturze SB. Prowadziła ona działania
dezintegracyjne i dezinformujące, których celem było skłócanie ludzi
i środowisk oraz generowanie konfliktów wewnątrzkościelnych61.
Informacja SB z 1975 r. o tym, że w Lublinie powstały dwie wspólnoty
liczące po sto osób została przeze mnie potwierdzona przez artykuł ks.
Zbigniewa Czerwińskiego Podawał on, że każda z powstałych wspólnot
liczyła po pięćdziesiąt pięć osób. Wskazuje to, że SB miała dobre rozpoznanie w środowisku neokatechumenalnym.
Z obu dokumentów wynika, że SB interesowała się neokatechumenatem również z tego powodu, iż ruch ten powstał poza granicami PRL.
Wspólnoty przeszczepili do Polski katechiści wędrowni z Rzymu, choć
w ani w dokumencie z 1975 r., ani tym z 1977 r. nie zostało to odnotowane,
choć jest to zgodne z prawdą. Włosi są podawani w piśmie z 1975 r. jako,
ci którzy wizytują powstałe wspólnoty. W piśmie z 1975 r. podano prawdziwą informację, iż neokatechumenat został sprowadzony przez jezuitów
lubelskich i że jego organizatorem był Alfred Cholewiński.
60
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W Instrukcji SB z 1970 r. napisane zostało, że: ,,większa część hierarchii kościelnej stoi na
pozycjach antykomunistycznych. Rozpoznanie zamiarów hierarchii kościelnej i postawy kleru
jest istotnym problem pracy Służby Bezpieczeństwa”.(Instrukcja o pracy operacyjnej Służby
Bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych, 1 II 1970 [w:] Instrukcje pracy operacyjnej aparatu
bezpieczeństwa (1945-1989), opr. T. Ruzikowski, Warszawa 2004, s. 124).
M. Sobieraj, dz. cyt., s. 27-28; A. Dziurok, dz. cyt., s. 53. Zob. M. Lasota, O raporcie sejmowej
Komisji poświęconej samodzielnej grupie ,,D” w MSW [w:] Operacja: zniszczyć Kościół, pod red.
F. Musiała i J. Szarka, Kraków 2007, s. 165-175; Tenże, Zadanie: dezintegracja Kościoła [w:]
Partia z narodem, naród z Kościołem, Kraków 2008, s. 145, 147.
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Oba dokumenty opisują, że Florian Pełka w 1975 r., a w 1977 r. dwaj
nieznani (niewymienni z nazwiska) księża świeccy udają się w zagraniczne
podróże by przyjrzeć się działającym tam wspólnotom.
Autor dokumentu z 1977 r. informował swoich przełożonych, iż nadal
były prowadzone działania zmierzające do osłabienia tego ruchu. Podawał
również, że w tymże roku neokatechumenat nie odgrywał poważniejszej roli
w diecezji. Ocenę tą funkcjonariusz formułował na podstawie poparcia lub
jego braku jakiego mieli udzielać neokatechumenatowi miejscowi biskupi.
Nie to jednak stanowiło o rozwoju Drogi Neokatechumenalnej w Polsce. Jak
podaje ks. Zbigniew Czerwiński już po 1975 r., po roku działalności neokatechumenatu w Lublinie, powstały ekipy katechistów, które zaczęły przeszczepiać Drogę do miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań czy Wrocław62.
Podsumowanie
Siłą neokatechumenatu są świeccy, którzy doświadczyli działania Słowa
Bożego w swoim życiu i którzy zdobyli się na głoszenia jego orędzia na całym
świecie. Tego aspektu działania wspólnoty neokatechumenatu funkcjonariusze
w żaden sposób nie odnotowywali. Funkcjonariuszy SB nie interesowały też
w żadnej mierze aspekty zmian liturgicznych jakie z sobą niosły wspólnoty.
W tym zdawkowym przyczynku starałem się ukazać powstanie neokatechumenatu w Polsce. Osiągnąłem to mimo skromnego zasobu źródłowego
dotyczącego tego tematu w przechowywanej dokumentacji SB w archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej. Przeszukując system informacji archiwalnej
IPN NEXUS nie odnalazłem żadnej sprawy operacyjnej poświęconej neokatechuenatowi63. Informacje o neokatechumenacie mogą się jeszcze znajdować
w dokumentach departamentów i wydziałów SB, które bezpośrednio nie
zajmowały się sprawami Kościoła. Chodzi mi o Departament I (Wydział I),
Departament II (Wydział II) i Departament III (Wydział III), z tego powodu,
iż ruch ten mógł być obserwowany przez te piony SB z racji jego międzyna62
63

Ks. Z. Czerwiński, dz. cyt.
Wpisywałem w czytelni akt jawnych gdańskiego oddziału archiwum hasła:
,,neokatechumenat” i ,,Droga Neokatechumenalna”. Nie poprosiłem o sprawdzenie
w archiwum IPN czy w zachowanych kartotekach zachowały się jakieś informacje o tym
ruchu. A. Dudek pisze, że pod koniec 2010 r. w bazie Nexus znajdowało się ponad 16
mln rekordów opisujących jednostki archiwalne i przeszło 17 mln rekordów indeksu
osobowego. Dodaje, że nie jest to w żadnym razie cały zasób archiwalny, gdyż kolejne
miliony teczek wciąż czeka na opracowanie i włączenie do tego systemu. (Zob. A. Dudek,
Instytut. Osobista historia IPN, Warszawa 2011, s. 255.)
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rodowego charakteru i nie do końca poznanej struktury. Od samego początku
SB traktowała neokatechumenat jako grupę potencjalnie opozycyjną.
Warto pamiętać o tym, iż w okresie rządów Edwarda Gierka, zadaniem
SB było rozpoznawanie i rozpracowywanie Kościoła. Działania te miały
doprowadzić do neutralizacji politycznej hierarchii kościelnej i kleru.
W konsekwencji czego Kościół miał jedynie zaspokajać potrzeby religijne
ludzi wierzących. Jego wpływ na społeczeństwo miał być ograniczony.
Działania Kościoła w sferze ideologicznej i społeczno-politycznej były
konsekwentnie hamowane64. Neokatechumenat w takim ustawieniu priorytetów stawał się naturalnym wrogiem SB, gdyż starał się on oddziaływać
ideologicznie i społecznie na obywateli. Prowadzone po domach dyskusje
członków Drogi wskazywały na to, iż jego uczestnicy rozmawiali o sprawach, które ich dotyczyły. Wspólnoty grupowały (i nadal to robią) ludzi,
którzy rozmawiają o swojej egzystencji w kontekście Słowa, obojętnie
w jakim ich życie odbywa się systemie politycznym.
Zweryfikowałem czy zawiedziony uczestnik Drogi nie popełnił nieścisłości twierdząc w swoim świadectwie, iż SB interesowała się jedynie
Ruchem Światło-Życie. Omówione wyżej dokumenty wskazują, że SB
wykazywała zainteresowanie wszelkimi nowymi rzeczywistości życia
kościelnego lat siedemdziesiątych. Wynikało to z tego, że SB chciała inwigilować całe życie społeczne Polski ludowej. Wyżej omówione dokumenty
wskazują, iż na niekorzyść rozwijania się neokatechumenatu w Polsce
pracował działający w środowisku jezuickim TW ,,Magister”. SB wprowadzała również działania dezintegracyjne, które okazały się skuteczne,
gdyż hamowany był rozwój ruchu. SB wykorzystywała naturalne odruchy
zachowawczości w polskim Kościele i lęki przed nieznanym. Warto też
wspomnieć, że zaangażowanie poszczególnych jezuitów było niewielkie
w rozwój Drogi, a Towarzystwo Jezuickie nie stało się propagatorem tej
formy duszpasterstwa. Ślad tego widać również w opublikowanym dokumencie z 1977 r. Dynamika ruchu traci na swoim impecie w momencie
gdy księża przestają się w nią angażować lub osłabiają swoje zainteresowanie tą formą katechumenatu pochrzcielnego. Jest to wynikiem tego, iż
ludzie uczestniczący w Drodze utożsamiają księdza z ,,ortodoksją”. Sama
jego obecność umacnia inicjonowanych we wspólnocie. SB mogła tego
się domyślać i z tego też powodu prowadziła negatywną agitację wśród
jezuitów lubelskich, aby przeciwdziałać jego rozwojowi.
64

A. Dziurok, dz. cyt., s. 50-51.
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Lublin as the cradle of the Neocatechumenal Way
in the Polish People’s Republic: under scrutiny
of the Polish State Security
Summary
The article describes the origins of the neocatechumenate in Lublin in the
second half of the 70. of the 20th century, basing on two documents found
in the archives of Instytut Pamięci Narodowej (the Institute of National
Remembrance) in Lublin. This movement is presented within the context
of the situation of the Catholic Church in the Polish People’s Republic and
worldwide. I have proved that the Way was a potential opposition group
in the eyes of the Security Service. The emergence of this movement was
possible due to changes introduced by the Second Vatican Council in the
Roman Catholic Church.
In the introduction I show a sketch of the history of the Neocatechumenate
in Spain. Then I present a critique of the movement. Basically, I focused
on the analysis of the emergence of the Neocatechumenate. I quote and
scrutinise documents of the Security Service. In addition I present the methods of the State Security, which proved to be efficient. The success of the
Security Service of the Ministry of Internal Affairs rendered possible beacuse
of agents in the Church, who were the Ministry’s source of information.

Key words: Church, history, Jesuits, Poland, neocatechumenate, Lublin,
opposition
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Marcin Böhm, Flota i polityka morska Aleksego
I Komnena. Kryzys bizantyńskiej floty wojennej
w XI wieku i jego przezwyciężenie przez Aleksego
I Komnena, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2012,
ss. 295.
W krakowskim wydawnictwie ,,Avalon” specjalizującym się w publikowaniu dzieł poświęconych historii1 ukazała się w 2012 r. praca opolskiego
historyka Marcina Böhma, zatytułowana ,,Flota i polityka morska Aleksego
I Komnena”. Jak wynika z informacji zawartych we wstępie jest to drukowana i prawdopodobnie poprawiona wersja dysertacji doktorskiej autora,
której promotorką była profesor Anna Pobóg Lenartowicz. Szczególne
słowa podziękowania skierował M. Böhm jednak w stronę profesora Macieja Salamona, którego określił mianem swojego mistrza. Recenzowana
pozycja wpisuje się we wzmożony nurt zainteresowania tematyką związaną
z dziejami szeroko pojętej historii Bizancjum, z którą mamy do czynienia
w naszym kraju od lat kilkunastu. Nic więc dziwnego w tym, że na rynku
wydawniczym ukazały się liczne pozycje popularnonaukowe i naukowe,
które starają się sprostać temu zapotrzebowaniu2. W polskiej i obcojęzycznej
		 Zob. np.: M. Bohm, Konrad VII Biały (ok. 1394-14 II 1452). Pan Oleśnicy i Koźla. Książe
zapomniany, Kraków 2012; W. Chrzanowski, Świętopełk Wielki. Król Wielkich Moraw (ok.
844-894), Kraków 2008; T. Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008; I. A. Łuć,
Boni et mali milites Romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie wczesnego
Cesarstwa, Kraków 2010; A. Kuźmiuk-Ciekanowska, Święty i historia. Dynastia Przemyślidów
i jej bohaterowie w dziele mnicha Krystiana, Kraków 2007; J. Marecki, W służbie przeszłości
i nauki, Kraków 2012; J. A. Sobiesiak, Bolesław II Przemyślida (zm. 999), Kraków 2006; R.
Suski, Konsolidacja Cesarstwa rzymskiego za panowania Aureliana 270 -275, Kraków 2008.
2
Np. można wymienić prace powstałe w Polsce lub tłumaczone na język polski: J. Boniarek,
Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej
w XI wieku, Kraków 2011; R. Browning, Justynian i Teodora, przeł. M. BoduszyńskaBorowikowa, Warszawa 1996; idem, Cesarstwo Bizantyńskie, przeł. G. Żurek, Warszawa
1997; Byzantina Europea. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red.
M. Kokoszko, M. J. Leszka, Łódź 2007; H. Chadwick, Historia rozłamu Kościoła wschodniego
i zachodniego. Od czasów apostolskich do soboru florenckiego, przeł. P. Sajdek, Kraków 2009;
P. Cesaretti, Teodora, tłum. B, Bielańska, Warszawa 2003; IV Krucjata. Historia, reperkusje,
konsekwencje, pod red. Z. J. Kijasa, M. Salamona, Kraków 2005; Encyklopedia kultury
bizantyńskiej, pod red. O. Jurewicza, Warszawa 2002; J. A. Evans, Justynian i imperium
bizantyńskie, przeł. B. Godzińska, Warszawa 2008; P. Ł. Grotowski, Święci wojownicy w sztuce
bizantyńskiej (843- 1261). Studia nad ikonografią uzbrojenia i ubioru, Kraków 2011; J. Haldon,
Bizancjum. Zarys dziejów, tłum. Z. Simbierowicz, Warszawa 2006; O. Jurewicz, Historia
1
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literaturze fachowej poświęconej historii Bizancjum łatwo można zaobserwować pewne zagadnienia, które są częściej niż inne omawiane. Do takich
tematów zaliczamy: kwestie związane z rozpadem Cesarstwa Rzymskiego,
najazdami Hunów, Awarów, Bułgarów, Słowian, Węgrów, Pieczyngów, czy
Rusów, rządami Justyniana Wielkiego i Teodory, problemami religijnymi
wybuchającymi szczególnie często na Wschodzie, misjami podejmowanymi
przez mnichów, powstaniem i rozpowszechnieniem się islamu, panowaniem Komnenów i wyprawami krzyżowymi oraz problemami związanymi
z odbudową Cesarstwa i jego ostatecznym upadkiem w 1453 roku3.

3

literatury bizantyńskiej. Zarys, Warszawa 1984; J. Kłosińska, Sztuka bizantyńska, Warszawa
1975; Konstantynopol Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M. J.
Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011; M. Kokoszko, Descriptions of personal appearance in John
Malalas’ Chronicle, Łódź 1998; idem, Ryby i ich znaczenie w życiu codziennym ludzi późnego
antyku i wczesnego Bizancjum (III-VII w.); M. B. Leszka, Rola duchowieństwa na dworze cesarzy
bizantyńskich, Łódź 2000; M. J. Leszka, Uzurpacje w Cesarstwie Bizantyńskim w okresie od IV
do połowy IX wieku, Łódź 1999; H. Stern, Sztuka bizantyńska, tłum. T. Mroczko, Warszawa
1975; Świat Bizancjum. T. 1, Cesarstwo wschodniorzymskie 330 -641, pod red. C. Morrisson,
przeł. A. Graboń, Kraków 2007; Świat Bizancjum. T. 2, Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204,
pod red. J. C. Cheynet, przeł. A. Graboń, Kraków 2011; K. Twardowska, Cesarzowe
bizantyńskie 2 poł. V w. Kobiety a władza, Kraków 2006; K. Zakrzewski, Historia Bizancjum,
Kraków 2007; do tego należy dodać wydanie lub wznowienie podstawowych bizantyńskich
źródeł z opisywanej przez autora epoki, czyli dzieł Anny Komneny, Nikefora Bryenniosa
i Michała Psellosa.
Zob. np.: Acta Synodalia ab anno 50 ad annum 381, oprac. A. Baron, H. Pietras, Źródła Myśli
Teologicznej 37, Kraków 2006; A new Eusebius. Documents illustrating the history of the Church
to AD 337, ed. J. Stevenson, London 1987; M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. 1.
Starożytność, Warszawa 1986; H. Berkhof, Kirche und Kaiser. Eine Untersuchung der Entstehung
der byzantinischen und der teokratischen Staatsauffassung im vierten Jahrhundert, Zürich 1947;
Creeds, councils and controversies. Documents illustrative of the history of the Church A. D. 337-461,
ed. J. Stevenson, London 1976; E. Dassmann, Kirchengeschichte I. Ausbreitung, Leben und Lehre
der Kirche in den ersten drei Jahrhunderten, Stuttgart, Berlin, Köln 1991; idem, Kirchengeschichte
II/2. Theologie und innerkirchliches Leben bis zum Ausgang der Spätantike, Stuttgart, Berlin, Köln
1999; A. Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284 -565 n.
Ch., München 1989; Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1. (325
-787), oprac. A. Baron, H. Pietras, ŹMT 24, Kraków 2001; P. M. Holt, Bliski Wschód od
wypraw krzyżowych do 1517 roku, tłum. B. Czarska, Warszawa 1993; K. Kościelniak, Grecy
i Arabowie. Historia kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów
(634-1516), Kraków 2004; B. Kumor, Historia Kościoła, t. 1. Starożytność chrześcijańska, Lublin
2001, s. 33-38; D. M. Lang, Bułgarzy. Od czasów pogańskich do podboju przez Turcję Osmańską,
tłum. H. Olędzka, Warszawa 1983; H. E. Mayer, Historia wypraw krzyżowych, przeł. T.
Zatorski, Kraków 2008; A. Muc, Architektura monastyczna na terenie Egiptu, Kraków 2008;
S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, tłum. J. Schwakopf, t. 1-3, Warszawa 1987; L. A.
Tyszkiewicz, Hunowie w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy
barbarzyńskie, Wrocław 2004; idem, Słowianie i Awarowie. Organizacja plemienna Słowian,
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Recenzowana pozycja ma charakter monograficzny i zgodnie z zamierzeniami autora powinna przede wszystkim przedstawiać zasady polityki
morskiej Aleksego I Komnena i jej wpływ na flotę bizantyńską. M. Böhm
na stronie dwudziestej obszernego wstępu stwierdza jednak, że swój wykład ma zamiar zacząć omówieniem sytuacji floty bizantyńskiej za panowania Bazylego II, podjętych przez niego reform oraz ich skutków. Praca
w rzeczywistości jest więc poświęcona wydarzeniom z lat 989-1118, a nie
ogranicza swojej narracji do lat panowania założyciela dynastii Komnenów,
czyli do lat 1081-11184. Należałoby się zastanowić, czy właściwym tytułem
dla omawianej pracy nie byłby np.: ,,Flota bizantyńska i polityka morska
od Bazylego II do Aleksego Komnena”. Ostatecznie zdanie w tej kwestii
ma zawsze jednak autor. Co nie znaczy, że recenzent nie może zgłosić
swoich wątpliwości. W tym wypadku możemy się domyślać, że M. Böhm
miał swobodę w nadawaniu tytułu swojej pracy i za niego odpowiada. Nie
zmienia to jednak faktu, że efekt jego przemyśleń jest zadziwiający, gdyż
z powodu przyjętej konstrukcji pracy właściwy problem dysertacji jest
rozpatrywany dopiero na stronach 107-265.
Autor przedstawia omawiany materiał przede wszystkim w sposób
chronologiczny, z wyjątkiem rozdziału czwartego, w którym dominuje metoda problemowa z elementami prozopografii. Praca składa się z obszernego
wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, aneksu, angielskojęzycznego
streszczenia, bibliografii, skrótów bibliograficznych i indeksu osobowego
oraz geograficznego. Początkowa część monografii została wykorzystana przez autora jako miejsce na przedstawienie wydarzeń związanych
z powstaniem i rozwojem floty bizantyńskiej i na omówienie literatury
przedmiotu oraz na ukazanie celów jakie założył sobie M. Böhm przed
przystąpieniem do jej napisania.
W rozdziale pierwszym zatytułowanym ,,Rola floty w morskich działaniach Bizantyńczyków pod koniec rządów dynastii macedońskiej” ukazane
zostały sukcesy jakie okręty Bizancjum odniosły w walkach z Arabami
i Rusami za panowania Bazylego II. Autor przedstawia w nim działania

4

Wrocław 2009, idem, Barbarzyńcy w Europie. Studia z późnego antyku i wczesnego średniowiecza,
Wrocław 2007; Ch. Walter, Sztuka i obrządek Kościoła bizantyńskiego, tłum. K. Malcharek,
Warszawa 1992.
J. Boniarek, op. cit., s. 188, przyp. 935; J. Herrin, Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo
średniowiecznego imperium, przeł. N. Radomski, Poznań 2009, s. 275-279; C. Mango, Historia
Bizancjum, przeł. M. Dąbrowska, Gdańsk 1997, s. 280; J. C. Cheynet, Bizancjum pomiędzy
Turkami a krzyżowcami (1057-1204), [w:] Świat Bizancjum, op. cit., s. 64-72.

152

Recenzje

wspomnianej floty walczącej na wielu frontach przeciwko wrogom cesarza. Następnie ukazuje wydarzenia, które miały doprowadzić do odbicia
Sycylii z rąk arabskich zdobywców oraz przebieg walk na południu Italii,
które toczyły się w latach trzydziestych i czterdziestych XI wieku. Działania
te doprowadziły, jak słusznie zauważa na s. 48 i 49 oraz 74 M. Böhm, do
przejściowych sukcesów Cesarstwa i opanowania przez autokratora Jerzego
Maniakesa wschodniej części wyspy wraz z Syrakuzami5. Jednak rywalizacja między szwagrem cesarza Michała IV Stefanem pełniącym wg autora
obowiązki zbliżone do godności głównodowodzącego siłami morskimi,
a wspomnianym dowódcą doprowadziła do zaprzepaszczenia tego sukcesu.
Z bizantyńskich zdobyczy pozostała jedynie Messyna. Jak to bywa i dzisiaj,
cesarski faworyt będący dowódcą floty miał na to stanowisko zdaniem
dworu wystarczające kompetencje, gdyż w młodości był prawdopodobnie
w konstantynopolitańskiej stoczni rzemieślnikiem uszczelniającym smołą
okręty. Stanowisko to zwane kalaphátes było na tyle ważne, że zdaniem
Michała Psellosa, bizantyńskiego kronikarza i polityka ,,nigdy żaden statek
nie wypłynął w morze, jeśli on, biegły w swym rzemiośle, nie dał sygnału
do odpłynięcia” (tłum. O. Jurewicz)6. Nie wchodząc w szczegóły zakresu
kompetencji wspomnianego fachowca, nie należy mieć wątpliwości, że nie
przygotowywały one w żaden sposób cesarskiego wybrańca do wypełniania
funkcji dowódcy floty. Jak z tego przykładu wynika do opanowania umiejętności koniecznych w dowodzeniu flotą wystarczyło poślubić cesarską
siostrę. Zawiedzony taką polityką morską cesarza Maniakes wywołał bunt,
który doprowadził do jego śmierci.
Na stronie 55 spotykamy dość niespodziewanie zadziwiającą informację
umieszczoną przez autora w przypisie 44. Zainteresowanych przebiegiem
dalszych walk toczonych przez flotę w okolicach Dubrownika odsyła
on nie do mapy zamieszczonej w omawianej książce, których takowa
nie posiada, ale do publikacji J. Koder, Der Lebensraum der Byzantines,
wydanej w Wiedniu w 2001 roku. Tego typu działanie jest właściwie
skandaliczne i obciąża zarówno twórcę tej publikacji jak i wydawnictwo.
Nie ulega wątpliwości, że czytelnik powinien mieć możliwość śledzenia
wydarzeń opisywanych w czytanej przez siebie monografii na mapce w niej
zamieszczonej. Tym bardziej, że w XXI wieku technicznie nie stanowi
		 R. Browning, Cesarstwo, s. 116, 118.
		 M. Psellos, Chron., IV, 26; O. Jurewicz, Komentarz, [w:] Michał Psellos, Kronika, czyli historia
jednego stulecia Bizancjum (976-1077), Wrocław, Warszawa, Kraków 1985, s. 48, przyp. 14.

5

6
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to żadnego problemu. Podobnie czyni autor jeszcze dwa razy: na s. 58,
przyp. 55 i na s. 94, przyp. 58. Wracając do wydarzeń i opinii zawartych
w dziele M. Böhma należy stwierdzić, że co najmniej dyskusyjne jest jego
stwierdzenie zawarte na s. 61, że w pierwszej połowie XI ,,Bizancjum nie
miało już konkurencyjnej potęgi morskiej we wschodniej części Morza
Śródziemnego”. Tym bardziej jest to dziwne, gdyż już w następnym zdaniu
autor znajduje znaczącego przeciwnika dla tej potężnej floty w okrętach pirackich, pustoszących prowincje Cesarstwa. Poszukując usprawiedliwienia
dla bezsilności Cesarstwa wobec piratów M. Böhm znajduje ją w czasach
współczesnych, gdzie siły morskie USA i Wielkiej Brytanii mają problemy
ze zwalczaniem tego typu przestępczości. Zapomina jednak wspomnieć
o tym, że większość terenów objętych dziś plagą piractwa np.: wybrzeża
Somalii, czy indonezyjskie lub malezyjskie wyspy nie należą obecnie do tych
państw. Natomiast wybrzeża Azji Mniejszej i otaczające ją wyspy stanowiły
trzon Cesarstwa, o czym autor powinien wiedzieć. Nie sięgając tak daleko
w poszukiwaniu zbieżności wydarzeń mógł M. Böhm zainteresować się
historią Cesarstwa Rzymskiego, którego prawnym kontynuatorem mieniło się Bizancjum. Znalazłby przy tej okazji opis wydarzeń dziejących się
w pierwszym wieku przed narodzinami Chrystusa, gdy piraci dokonywali
napadów nawet na Półwysep Apeniński i sam Rzym7. Rzymianie borykając
się z tym problemem nie twierdzili jednak, że posiadają silną flotę, lecz
dokonali jej reformy i przekazując dowództwo Pompejuszowi zmniejszyli
do minimum zagrożenie pirackie8.
Następny, drugi rozdział pracy poświęcony jest kryzysowi floty bizantyńskiej w drugiej połowie XI wieku. Jak sam autor podkreśla opinie w nim
zawarte zaczerpnął przede wszystkim z ,,Rad i opowieści” Kekaumenosa,
bizantyńskiego historyka piszącego także o sprawach morskich. Jak wynika
z jego dzieła okręty wojenne Cesarstwa dzieliły się na trzy rodzaje floty:
imperialną, temów morskich i prowincjonalną. Wszystkie one podlegały
dowództwu naczelnego wodza, który nosił dumny tytuł drungarios ton
ploimon i był jednocześnie ministrem spraw morskich. Jednak mimo imponującej nazwy osoba pełniąca ten urząd nie znajdowała się zbyt wysoko
na szczeblach urzędniczej kariery. Jak słusznie podkreślił M. Böhm rangą
		 K. Bringmann, Historia republiki rzymskiej. Od początków do czasów Augusta, tłum. A. Gierlińska, Poznań 2010, s. 267-272; A. Goldsworthy, Cezar. Życie giganta, przeł. K. Kuraszkiewicz, Warszawa 2007, s. 78-81; T. Łoposzko, Tajemnice starożytnej żeglugi, Gdańsk 1977,
s. 222-239; R. Syme, Rewolucja rzymska, przeł. A. M. Baziór, Poznań 2009, s. 29.
8		 K. Bringmann, op. cit., s. 271-272; T. Łoposzko, op. cit., s. 236-237.
7
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przewyższali go stratedzy np.: Hellady, Sycylii, Kalabrii, Nikopolis i wielu
innych przedstawicieli cesarskiej administracji. Większych zastrzeżeń nie
wywołuje także przedstawiona na s. 81 hierarchia dowódców floty. Ukazana
w ten sposób morska machina bojowa Bizancjum powoli zaczęła tracić
swoje walory. Stopniowo bowiem w XI wieku w wyniku oddziaływania
różnych przyczyn dwa ostatnie typy bizantyńskiej armady zaczęły zanikać.
Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy autor rozważa poglądy wspomnianego już Kekaumenosa. Historyk ten uważał, że przyczyny kryzysu są
przede wszystkim natury finansowej. Za tym idzie łapówkarstwo, niskie
morale i brak woli walki. Szczególne problemy, zdaniem kronikarza i M.
Böhma miały jednostki floty operujące na Morzu Egejskim. Przejawem
tego zjawiska było pojawienie się wspomnianych na s. 95 flot prywatnych
np. tej, której dowódcą był Michał Mauriks, najpierw bizantyński dowódca,
a potem udzielny, zdaniem autora, władca Heraklei Pontyjskiej. W tej części
pracy M. Böhm zaczyna informować czytelnika z większą dokładnością
o walkach Bizancjum z Normanami i o udziale okrętów wojennych Cesarstwa w walkach o tron konstantynopolitański. Przy tej okazji pojawia
się właściwie dopiero na s. 106 pozytywny bohater tego opracowania,
czyli Aleksy Komnen. Wykorzystując tę okazję, już na stronie następnej
rozpoczyna autor poświęcony mu trzeci podrozdział drugiej części pracy
zatytułowany ,,Udział floty cesarskiej w powołaniu Aleksego I Komnena
na cesarza”. Jak udowadnia M. Böhm, także marynarze mieli swój wkład
w obaleniu cesarza Nikefora III Botaniatesa i w doprowadzeniu do objęcia
władzy nad Cesarstwem małoazjatyckiej rodziny Komnenów. Buntownicy
nie posiadali jednak floty i dopiero akcja Jerzego Paleologa doprowadziła
w rezultacie do zmiany tego stanu rzeczy.
Kolejna trzecia część pracy poświęcona została działaniom wojennym
Bizancjum na morzu za panowania Aleksego I. W pierwszym podrozdziale
zajął się autor walkami z Normanami, w drugim z Turkami, w trzecim wojną z Tzachsem i rebelią na Cyprze i Krecie, w czwartym pierwszą krucjatą,
w piątym flotą bizantyńską w okresie powstawania państw krzyżowców
i kontaktami z Genuą i Pizą, a w ostatnim szóstym wojną z Boemundem.
Jak wynika z tego wyliczenia to najdłuższy, bo osiemdziesięciostronicowy
rozdział opisywanej monografii. M. Böhm słusznie zauważa, że pretekstem do podjęcia działań zbrojnych było pojawienie się na dworze księcia
normańskiego Roberta Guiscarda rzekomego cesarza Michała VII, który
zwrócił się do swego gospodarza z prośbą o pomoc w odzyskaniu wła-
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dzy nad Konstantynopolem. Michał VII był poprzednikiem obalonego
przez Aleksego cesarza Nicefora III9. Mimo, że autor wspomina o nim
na stronach swojej pracy dziewięć razy to brak załączonego spisu cesarzy
bizantyńskich powoduje kłopoty w szybkim zorientowaniu się o kogo
chodzi. Umiejętności dyplomatyczne Aleksego doprowadziły do zawarcia
sojuszu z Wenecją, który zaowocował wkrótce zwycięstwem floty weneckiej
w bitwie z Boemundem, synem Guiscarda. Jak jednak trafnie zauważa na
s. 121 i 122 M. Böhm sukces był chwilowy, gdyż kluczowy port cesarski
Dyrrachium wpadł w ręce Roberta Guiscarda po wygranej przez niego
bitwie tym razem z samym Aleksym. I tym razem jednak dyplomacji
bizantyńskiej udało się zażegnać niebezpieczeństwo, gdyż skłoniła ona
cesarza Henryka IV do uderzenia na italskie posiadłości Normanów. Walki
toczone zresztą z różnym natężeniem trwały aż do śmierci Roberta w roku
1085. Jak podkreśla autor recenzowanej pozycji w działaniach przeciwko
temu przeciwnikowi flota bizantyńska właściwie nie brała udziału, gdyż
była zaangażowana w walkach z nacierającymi Turkami. Jej role przejęli
Wenecjanie, za co przyszło Cesarstwu drogo zapłacić. Sytuacja imperium
pod koniec jedenastego wieku była tragiczna. Zdobyta przez Turków
Nicea stała się stolicą jednego z państw tureckich zakładanych na gruzach
Cesarstwa10. Na tym terenie, również dzięki flocie, Aleksy odzyskał część
utraconych ziem, ale zawarte na s. 142 i 143 stwierdzenie autora, że ,,mimo
braku jakichś spektakularnych sukcesów ze strony sił morskich Aleksego
I, działania jego marynarzy w akcjach przeciwko Turkom trzeba ocenić
pozytywnie” jest przykładem braku krytycyzmu wobec omawianych wydarzeń. O rzeczywistych możliwościach Aleksego mówi fakt, że musiał
on zgromadzić wszystkie swoje siły by pokonać tureckiego awanturnika
emira Tzachasa. Ten właściwie wódz piracki prowadził z cesarzem Rzymian
regularną wojnę, którą przegrał dopiero po mobilizacji wojsk bizantyńskich
i reformie floty. Podobnie, o rozpadaniu się imperium sygnalizowały takie
ruchy odśrodkowe jak rebelie na Krecie i Cyprze, stłumione przez Jana
Dukasa. W takiej sytuacji jak to od s. 155 opisuje M. Böhm, Aleksy zwrócił
się o pomoc militarną do papieża Urbana II. Jak większość bizantynistów
autor przyjmuje przy opisie wypraw krzyżowych optykę wytyczoną przez
Stevena Runcimana, która nie jest niczym innym, jak stanowiskiem strony
9

C. Mango, op. cit., s. 280.
		 N. Bryennios, IV. 2, 31; A. Komnena, Aleks. III, 11, 1, XI 1, 1-2; O. Jurewicz, Komentarz,
[w:] Anna Komnena, Aleksjada, tłum. idem, Wrocław 2005, s. 154, przyp. 100.
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prawosławnej w tej sprawie . Jako, że nie jest to podstawowy problem
pracy nie będziemy wchodzić w szczegóły przedstawionego problemu,
ale gdyby autor np. porównał na mapie teren państwa bizantyńskiego
sprzed pierwszej krucjaty z obszarem jaki zajmowało to państwo po tym
wydarzeniu, może doszedłby do wniosku, że pomysł Aleksego nie był taki
zły. Niestety na krucjaty miłośnicy Bizancjum patrzą przez pryzmat roku
1204, zapominając często przy tej okazji, że to przede wszystkim greckie
rozgrywki dynastyczne spowodowały tę katastrofę12. O stronniczości autora wiele mówią takie sformułowania jak te ze s. 156 ,,Aleksy I nie był
w stanie zapanować nad poczynaniami żądnej krwi tłuszczy”. Pobratymcy
tej tłuszczy odzyskali dla Aleksego Niceę, a następnie zdobywając Trypolis,
Antiochię i Jerozolimę na pewien czas zmienili układ sił na Wschodzie13.
W rozdziale czwartym i ostatnim zajął się autor przyczynami, zakresem
i skutkami reform podjętych przez Aleksa Komnena w flocie. Już sam tytuł
tej części pracy, czyli ,,Długa droga sił morskich Aleksego I Komnena” mówi
wiele o poglądach M. Böhm na tryb wdrażania zmian w marynarce cesarskiej. W pierwszym podrozdziale omówił podjęte przez władcę działania,
które miały zażegnać kryzys we flocie. W tym celu poszukiwał on nowych
dróg naprawy, jeżeli tak można nazwać wykorzystywanie piratów i łodzi
zwanych akatie, które sprawdziły się w działaniach przeciwko Turkom.
Branie na państwowy żołd morskich rozbójników miało wkrótce zrobić,
pod nazwą korsarstwa, międzynarodową karierę. Bardziej klasycznym
sposobem była wspomniana na s. 198 i 199 budowa nowych okrętów nie
tylko w stoczniach Konstantynopola, ale i w ośrodkach prowincjonalnych.
Inicjatywa udała się, gdyż cesarz przerzucił koszty budowy floty i jej utrzymania na barki właścicieli ziemskich: świeckich i kościelnych. Można tu
zauważyć pewne podobieństwa do sytuacji jaka zaistniała w starożytnych
Atenach, w których bogaci byli zobowiązani do podobnych świadczeń.
11

		 Obok pracy S. Runcimana, zob. także: R. Browning, Cesarstwo, s. 173-192, 205, J. C.
Cheynet, op. cit., s. 81-93; J. Haldon, op. cit., s. 50-51; J. Herrin, op. cit., s. 309-312; Z. J.
Kijas, M. Salamon, Historyczne znaczenie IV krucjaty, [w:] IV Krucjata. Historia, reperkusje,
konsekwencje, s. 285-291; Z. Pentek, Z historii IV krucjaty (1198-1204)-zagadnienia polityczne wyprawy i punkty zwrotne w czasie jej trwania, [w:] IV Krucjata. Historia, reperkusje,
konsekwencje, s. 55-106; K. Zakrzewski, op. cit., s. 315-321; inne stanowisko zajmuje np.
H. E. Mayer, op. cit., s. 30-102.
12
		 R. Browning, Cesarstwo, s. 173-175; J. C. Cheynet, op. cit., s. 81-93; J. Haldon, op. cit.,
s. 50-51; J. Herrin, op. cit., s. 309-312; H. E. Mayer, op. cit., s. 315-331; Z. Pentek, op. cit.,
s. 89-97; K. Zakrzewski, op. cit., s. 315-321.
13
		 H. E. Mayer, op. cit., s. 85-102.
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W celu przeciwdziałania licznym patologiom, zdaniem M. Böhma, Aleksy
stworzył także grupy specjalne złożone z okrętów niezwiązanych na stałe
z określonym miejscem Imperium. Natomiast niebezpiecznym pomysłem
cesarza miał się okazać po latach, ścisły sojusz militarny z Wenecją. Rozdział ten kończy się prozopograficznym przedstawieniem dowódców sił
morskich Cesarstwa z okresu panowania Aleksego.
Mimo pewnych zauważonych błędów praca M. Böhma zapełnia
niewątpliwie lukę istniejącą w nauce polskiej odnośnie floty morskiej
Cesarstwa Rzymskiego z przełomu XI i XII wieku. Taką bowiem nazwą,
co może zdziwić przypadkowego czytelnika, w dalszym ciągu posługiwały
się władze państwa ze stolicą w Konstantynopolu. Autor nie potrafił się
jednak uwolnić od częstej maniery bizantynistów polegającej na przybieranie pozycji reprezentanta interesów nieistniejącego od ładnych kilku
wieków państwa. Nie popisało się także wydawnictwo Avalon, którego
jedynym pozytywnym wkładem w wydanie omawianej pracy jest okładka,
będąca reprodukcją miniatury z madryckiego wydania Kodeksu Skylitzesa.
Fakt wypuszczenia tego typu pozycji bez map ilustrujących opisywane
wydarzenia, bez choćby rysunków przedstawiających okręty bizantyńskie,
normańskie, weneckie, czy tureckie jest po prostu skandaliczne. Podobnie
z brakiem w pracy wykazu władców: Bizancjum, państw tureckich, państw
krzyżowców, dożów weneckich, panujących w państewkach italskich czy
w Cesarstwie Rzymskim mającym swoją formalną stolicę w mieście nad
Tybrem. Ułatwiłoby to czytelnikowi łatwiejsze zrozumienie czytanego
tekstu. Mimo to pozycja ta jest, jak już wspomniałem, wartościowa, gdyż
zajmuje się rzadko poruszaną w polskiej literaturze naukowej tematyką.
Rec. Dariusz Spychała (Bydgoszcz)

Urszula Szybowska, Oprawy ze średniowiecznych
rękopisów muzycznych w księgozbiorze Jana Bernarda
Bonifacia, Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne 2011,
ss. 32, il., katalog.
Książeczka Urszuli Szybowskiej mieści się w tematyce oprawoznawczej, poświęcona jest rzadko poruszanemu zagadnieniu sporządzania opraw
z pergaminowych, nieużywanych już rękopisów. Autorka, pracownik
Działu Starych Druków Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
wyselekcjonowała z zasobu macierzystej książnicy grupę tomów, wyróżniających się zewnętrzną formą – tj. pergaminową oprawą z zapisem nutowym. Wszystkie one pochodzą z biblioteki Jana Bernarda Bonifacia, która
została przekazana w końcu XVI wieku Radzie Miejsta Gdańska, stając się
podwaliną radzieckiej Biblioteki. Autorka, przypominając losy księgozbioru
włoskiego markiza, który uległ zamoczeniu podczas morskiej podróży,
a następnie, był ratowany przez gdańskich bibliotekarzy i introligatorów,
stawia tezę o gdańskim pochodzeniu wytypowanych opraw. Decydującym
argumentem za tą tezą są nadmiernie przycięte marginesy ze szkodą dla
gloss wpisanych ręką właściciela. To zapewne skutek reoprawy, wykonanej
po nieszczęsnej przygodzie morskiej.
Opracowanie jest plonem własnych ustaleń autorki, która liczbę znanych dotychczas pięciu opraw wykonanych z pergaminowych rękopisów,
odnotowywanych w kartotekach i publikacjach Biblioteki1 rozszerzyła do
dwudziestu dziewięciu. Zespół ten stanowi niewielki ułamek biblioteki
włoskiego bibliofila (5%). Skupiając się na oprawach autorka stara się
nieco szerzej przedstawić zagadnienie stosowania makulatury w dawnych
warsztatach introligatorskich. Zwraca uwagę na szczupłość literatury poświęconej temu tematowi. Źródłem jej wiedzy jest głównie Encyklopedia
wiedzy o książce. Rzeczywiście, w literaturze polskiej często poruszane
były zagadnienia przeszukiwania okładkowej makulatury i wydobywania
z opraw nieznanych rękopisów i druków, ale techniczny aspekt stosowania
makulatury przez introligatorów poruszony został chyba tylko raz przez
Arkadiusza Wagnera2.
1

2

H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Katalog inkunabułów Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, Gdańsk
1954.
A. Wagner, Wydarte, pocięte, wklejone, „Spotkania z Zabytkami” 2003, nr 5 s. 10-12.
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Autorka nie rozgranicza dwóch rodzajów makulatury i odmiennego ich
wykorzystywania, na co warto zwrócić uwagę. Makulatura papierowa, na
którą składały się niepotrzebne druki, stosowana była przy wykonywaniu
sklejek papierowych, będących rodzajem prymitywnej tektury, służącej do
usztywniania okładek w wieku XVI i XVII, gdy odchodzono od stosowania
okładzin drewnianych. To był właśnie cel szaleńczych badań makulatury
okładkowej na przełomie XIX/XX wieku: rozklejając wnętrza okładzin
badacze odnajdywali całe karty, a nawet arkusze drukarskie starych, czasem
nieznanych druków.
Warto tu zdać sobie sprawę z cech charakterystycznych papieru i druku,
które dobrze znoszą kąpiel wodną: druk nie spływa, zaś papier po wysuszeniu powraca do dobrej kondycji. Inaczej dzieje się z pergaminem, który,
jeśli nawet bywał wykorzystywany do wykonywania sklejki okładkowej, to
tylko z największym trudem i niepewnymi efektami dla podłoża i atramentowego zapisu mógłby być rozdzielony. Stąd nie słychać o wydobywaniu
pergaminowych rękopisów z okładkowych usztywnień. Za to pergamin,
materiał skórzany, bardzo mocny i trwały, z powodzeniem był wykorzystywany przez introligatorów do powlekania okładzin, na wyklejki oraz
na elementy konstrukcyjne – paski wzmacniające grzbieciki składek (tzw.
falce) i zwięzy.
Właśnie zagadnienie wykorzystania starych liturgicznych rękopisów
muzycznych zainteresowało autorkę. Przyjmując iż oprawy wykonano
w Gdańsku, autorka zakłada także lokalną proweniencję wykorzystywanych manuskryptów. Szkoda że autorka nie spróbowała zidentyfikować
użytych muzykaliów (oczywiście z pomocą specjalistów), na co zespół
kilkunastu – kilkudziesięciu fragmentów powinien już pozwolić. Właściwie, jak wskazują załączone w publikacji reprodukcje, być może mamy tu
do czynienia tylko z jednym manuskryptem: znajdujące się na oprawach
rękopiśmienne fragmenty charakteryzują się jednolitymi cechami formalnymi: jednakowym sposobem oznaczania liniatury, takim samym duktem
pisma, sposobem rysowania nut, takimi samymi inicjałami.
Autorka jednak nie wypowiada się jednoznacznie, czy wszystkie analizowane oprawy wykonano z tego samego lub podobnych rękopisów, czy
może są też inne ich rodzaje? Jeśli do opraw użyto kart z jednego tylko
rękopisu, to można przypuszczać, że woluminy oprawiono w tym samym
czasie i warsztacie, w sposób seryjny.
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Niedostatkiem pracy Szybowskiej jest brak informacji o formatach
książek, oraz skali przy sfotografowanych obiektach. Czy różna wielkość
zreprodukowanych zapisów oznacza, że w księdze różnicowano wielkość
pisma, czy też to tylko techniczna konsekwencja zeskalowania zdjęć książek
w różnych formatach? Można się domyślać, że generalnie książki są nieduże, zaś muzyczny rękopis był foliałem, skoro na obciągnięcie całej okładziny
wystarczała pojedyncza karta albo nawet jej fragment. A może w zespole
są także druki większych rozmiarów, do oprawy których użyto bifolium?
Nie znajdziemy o tym informacji ani w rozprawie ani w katalogu ksiąg.
Zresztą sposób opisu opraw został sporządzony schematycznie: we
wszystkich pozycjach katalogu powtórzono to samo sformułowanie3, nie
zawierające żadnych zindywidualizowanych informacji. Podobno w zbiorze
znajdują się dwa tomy, które zaopatrzono jedynie w pergaminowe paski
na grzbiecie (poz. 19 i 20, z tym że w części katalogowej w poz. 20 wkradł
się błąd i opisano ją jako oprawę całopergaminową). Szkoda ze autorka
nie wyjaśnia charakteru tej oprawy: czy mamy do czynienia z książką bez
okładzin, w rodzaju współczesnych nadbitek czy też z oprawą mniszą,
gdzie tylko grzbiet i przygrzbietowa partia okładzin jest pokryta oklejką,
a może był to rodzaj konserwacji – naprawy istniejącej oprawy, która straciła
grzbiet. W tym wypadku warto byłoby się dowiedzieć jakie to są oprawy
i jak introligator poradził sobie z ich uzupełnieniem. Nie dowiemy się
także, czy na książkach widoczne są ślady dawnego zawilgocenia – skutku
„zatopienia” księgozbioru.
Niestety, w sferze oprawoznawczej zabrakło autorce przygotowania.
Wyodrębniając cechy wspólne opraw, które pozwoliły na postawienie
tezy o wykonaniu prac introligatorskich w tym samym czasie i miejscu,
a konkretnie w Gdańsku, autorka zwraca uwagę na pergaminowe zaginki
na przednich kantach okładek, na zabarwienie brzegów kart na zielono
i czerwono. Otóż cechy te są typowe dla opraw pergaminowych tego
czasu w całej Europie. Instrukcję wykonania zagiętego kantu znajdziemy
nawet w XX-wiecznych podręcznikach introligatorstwa. Czesi nazywają
ten element oprawy „holandská kanta” (kant holenderski), co być może
wskazuje na źródło jej powstania.
Ponadto, autorka zupełnie pomija cechy techniczne opraw, choć nawet
na zdjęciach widać, przewleczenia zwięzów przez okładki. W pewnym
miejscu znajduje się wzmianka o zapięciach, nie wyczerpano jednak tego
3

„Pergamin, rękopis z neumami (XIV-XV w.?) w. XVI.”
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zagadnienia. Nic nie wspomniano o wyklejkach, które zwykle stanowią
podstawowy materiał w ustalaniu pochodzenia opraw. Nie dowiadujemy się też nic o usztywnieniu okładzin – czy to drewniane deseczki, czy
tektura wykonana w papierni, a może makulaturowe sklejki. Może we
wnętrzu opraw znajdują się dalsze fragmenty tego samego rękopisu. Czy
rzeczywiście wszystkie tomy były w tak dobrej kondycji, że nie dało się
podejrzeć wnętrza opraw?
Wydaje się, że autorka nie tylko, że nie daje odpowiedzi na te pytania,
ale w ogóle nie potrafiła ich postawić, słabo orientując się w morfologii
książki i procesach jej wytwarzania. Potwierdza to część wstępna rozprawy,
w której np. uznaje oprawę „pełną” (rozumie przez to oprawę o jednorodnej oklejce) za „rodzaj oprawy mniszej”(s.10). A przecież zasadniczą
cechą oprawy mniszej jest właśnie to, że nie całe okładziny zostały pokryte
oklejką, a więc właśnie nie jest ona oprawą „pełną”.
O słabej znajomości zaganienia świadczy wstęp poświęcony tradycji
badań tegumentologicznych. Autorka pisze o bogactwie polskich badań i przedstawia liczny zastęp polskich uczonych, poświęcających się
studiom nad oprawami (s. 5). W istocie stan rzeczy jest inny, nie mamy
ani podręczników ani kompendium oprawoznawstwa, a zdecydowana
większość publikacji to tylko wąskie przyczynki lub niezbędne fragmenty
w publikacjach o pokrewnej tematyce lub w bibliologicznych podręcznikach, najczęściej o charakterze wtórnym. Tymczasem w długim szeregu
wymienionych przez autorkę osób zawieruszył się, ulokowany na końcu,
Kazimierz Piekarski. A przecież to badacz o największym dorobku tegumentologicznym, niestety utraconym. Za to do grona polskich naukowców
włączyła autorka (niejednokrotnie przekręcając nazwiska, np. Piechociński
zamiast Pachoński), obcokrajowca (Svend Dahl), kilku przedwojennych
introligatorów – rzemieślników i artystów (Bonawntura Lenart, Aleksander
Semkowicz, Robert Jahoda ojciec i syn), a co gorsza, także renesansowych
bibliofilów (Mikołaj Czepiel, Piotr Tomicki, Piotr Kmita). Tak poważna
wpadka nie mogłaby się przydarzyć, gdyby autorka choć w minimalnym
stopniu znała literaturę przedmiotu.
Publikacja Urszuli Szybowskiej została wydana w niskim nakładzie,
w wytwornej formie, na papierze z poddrukiem naśladującym średniowieczny pergamin, ze sporą liczbą ilustracji. Rozprawa ma formalne cechy
naukowe, zaopatrzono ją w przypisy oraz angielskie streszczenie. Publikacja jest dostępna w formie cyfrowej w księgarni wydawnictwa „Jasne”.
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Największą jej wartością jest oparcie się o nieznane dotychczas źródła
książkowe. Interesująco wypada detektywistyczne dochodzenie i wiązanie znanych ogólnie informacji z anonimowymi, na pierwszy rzut oka,
obiektami oraz uświadomienie ich udziału w historii. Jednak ze względu
na przedstawione braki i uchybienia, opracowanie nie wnosi wiele do
wiedzy tegumentologicznej, potwierdza jedynie fakt dokonywania opraw
w niepotrzebne pergaminowe rękopisy i ujawnia grupę takich opraw
w Bibliotece Gdańskiej PAN.
Rec. Elżbieta Pokorzyńska (Bydgoszcz)

What Happened to the Ancient Library of Alexandria?
Edited by M. El-Abbadi and O. Mounir Fatallah,
Leiden-Boston 2008, ss. 259.
W okresie rządów prezydenta Hosniego Mubaraka w islamskim przede
wszystkim Egipcie nawiązywano z pewną zresztą nieśmiałością do epoki
faraonów i okresu panowania dynastii ptolemejskiej. Polityka kulturalna
egipskiego państwa podkreślała ciągłość państwowości, której faza arabska
miała być tylko zwieńczeniem, a nie całkowitą nowością. W tej polityce
kulturalnej chętnie wykorzystywano wszelkie przypadające rocznice lub
nawiązujące do dawnych osiągnięć nowe inicjatywy. Takim projektem,
który uzyskał pewien rozgłos szczególnie na Zachodzie Europy i w USA,
była budowa nowej biblioteki aleksandryjskiej1. Z tej okazji we wrześniu
2004 roku odbyła się konferencja naukowa, której pokłosiem jest omawiany przez recenzenta zbór artykułów pokonferencyjnych. Jak we wstępie
stwierdził Ismail Serageldin, dyrektor wspomnianej wyżej instytucji, celem
tegoż wielkiego międzynarodowego zjazdu uczonych miała być według
organizatorów także walka z rozpowszechnionymi w świecie wśród ,,niespecjalistów” opinią, że upadek największej i najbardziej znanej biblioteki
antycznego świata wiązał się z najazdem arabskim w VII wieku. Dlatego też
w tytule recenzowanej pracy pojawiło się pytanie, co się stało z książnicą
egipskiej stolicy? Jednak zdaniem recenzenta przedmowa współczesnego
dyrektora tejże instytucji zdaje się z góry przyjmować pewne rozwiązania
korzystne dla potomków arabskich zdobywców. Sama zaś praca, wbrew
tytułowi, jest tak naprawdę poświęcona szeroko pojętej historii wzmiankowanej biblioteki2. Problemem sprecyzowanym w tytule pracy zajęło się
		 M. Carré, Die neue bibliotheca alexandrina, [w:] Antike Bibliotheken, red. W. Hoepfner,
Mainz a. Rhein 2002, s. 39-40.
2
		 Na temat historii Biblioteki Aleksandryjskiej zob. np.: R. Blum, Kallimachos: The Alexandrian
Library and the Origins of Bibliography”, Madison 1991; L. Casson, Libraries in the Ancient
World”, New Hawen 2001; L. Canfora, Le Biblioteche Ellenistiche, [w:] Le biblioteche nel
mondo antico e medievele, red. G. Cavallo, Roma, Bari 2004, s. 7-16, 18 -23; M. El-Abbadi, Life and Fate of the Ancient Library of Alexandria”, Paris 1992; P. Harvey, ,,Alexandrian
Library”, Oxford 1940; A. Łukaszewicz, Egipt Greków i Rzymian, Warszawa 2006; R.
MacLeod, Library of Alexandria, New York 2000; T. D. Moschonas, ,,Sur la fin probable de
la bibliothéque d’Alexandrie”, Cahiers d’Alexandrie 4/1967, s. 37-40; S. Niazi, ,,Destruction of
the Alexandrian Library”, Journal of the Pakistan Historical Society, 16/ 1968, s. 163-174;
E. A. Parsons, ,,The Alexandrian Library. Glory of the Hellenic World”, New York 1952; W. L.
Westermann ,,Library of Ancient Alexandria: Lecture Delivered at the University Reception Hall”,
Alexandria 1954.
1
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pięciu autorów, z czego trzech ukazało etapy destrukcji sławnej instytucji,
a jedynie dwa końcowe artykuły, mające łącznie dziesięć stron (s. 207217), zajmują się ostatnim etapem funkcjonowania tejże książnicy pod
arabskimi rządami.
Praca składa się ze wspomnianego już wstępu, spisu ilustracji, zestawienia skrótów, przedstawienia autorów, którzy zamieścili swe artykuły
w tym dziele, wprowadzenia napisanego przez Mostafę El -Abbadiego, 13
rozdziałów (artykułów), spisu bibliografii oraz indeksu.
W pierwszym rozdziale, którego autorem jest Mounir H. Megally
profesor egiptologii, poruszono tematykę rozwoju kulturalnego, społecznego i naukowego starożytnego Egiptu. Przy tej okazji autor szczególnie
zainteresował się początkiem pisma egipskiego i jego rozwojem, a następnie
osiągnięciami literatury, astronomii, czy historii państwa faraonów. Procesy
ekonomiczne miały jego zdaniem, co nie jest specjalnie odkrywcze, ścisły
związek z warunkami geograficznymi państwa położonego nad Nilem. Jak
z tego wynika, ten artykuł ma charakter wprowadzenia w tematykę jaką
będą zajmować się następni prelegenci.
Drugi rozdział, autorstwa Fayzy M. Haikal, zatytułowany został ,,Private Collections and Temple Liberaries in Ancient Egypt”. Ta zasłużona
dla rozwoju egipskiej nauki profesor egiptologii swój temat rozpoczęła od
nawiązania do Platona, który w Timaiosie zauważył, że egipscy kapłani
zachowali wiedzę, której w wyniku cyklicznych katastrof pozbawieni zostali Grecy3. Można z tej wzmianki wnosić, że w świątyniach starożytnego
Egiptu celowo przechowywano stare księgi lub ryto święte teksty w kamieniu by zachować je dla potomności. Na kolejnych stronach autorka
przedstawia rolę administracji państwowej w rozwoju literatury egipskiej
wymieniając w tym kontekście na s. 41 np. ,,Teksty Piramid”, czy zbiory
,,Domu Papirusu” i ,,Domów Życia”4. ,,Domy Życia” pełniły zdaniem
autorki w starożytnym Egipcie także rolę biblioteki królewskiej i miały
duże znaczenie w propagandowym oddziaływaniu na społeczeństwo
państwa faraonów. Jak podkreśla F. M. Haikal za panowania Ramzesa II,
zgodnie z przekazem antycznego historyka Diodora Sycylijskiego, władca
ten umieszczał w budowanych przez siebie świątyniach pomieszczenia
		 Plat., Timaios, 22-23.
		 J. Popielska-Grzybowska, Zaranie dziejów, zaranie pisma. Inskrypcje okresu Starego Państwa,
[w:] Tajemnice papirusów, red. J. Lipińska, Wrocław, Warszawa, Kraków 2005, s. 41-80.

3
4
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przeznaczone na biblioteki . Na s. 43 autorka widzi zaś związki między
wspomnianymi domami, a pochodzącymi z czasów arabskich domami:
nauki i książek. Prawdopodobnie już w epoce Ramzesa II pojawiają się jej
zdaniem w miarę stabilne księgozbiory w pałacach arystokracji i w zamożnych domach Egipcjan. Na s. 46 i 47 omawiając organizację takich bibliotek
autorka zauważa, że osobno składowano zwoje papirusu zawierające dzieła
religijne, listy i inne dokumenty urzędowe. Jak wynika z tekstu artykułu
,,Domy życia” przetrwały do okresu późnego i funkcjonowały jeszcze
w okresie okupacji perskiej. Miały one ulec zniszczeniu w okresie pobytu
syna Cyrusa, Kambyzesa w Egipcie. Należy jednak pamiętać, że władca
ten miał złą opinię w literaturze podbitego kraju nad Nilem. Nie zawsze
zgodnie z rzeczywistością. Może to potwierdzać fakt dalszego funkcjonowania w tej prowincji perskiej w czasie rządów króla Dariusza wspomnianej
wyżej instytucji kulturalnej.
Kolejnym problemem jakim zajął się archeolog i historyk William J.
Cherf była sprawa najbardziej spektakularnego pożaru jakiego w swoich
dziejach doświadczyła biblioteka aleksandryjska, czyli wydarzeniami z 48
roku przed Ch. Rozpatrując z różnych stron to zagadnienie autor doszedł
do dość zadziwiających odkryć. Najpierw wzorem wielu swoich poprzedników próbuje zlokalizować teren, na którym wznosił się główny trzon
zabudowań bibliotecznych, co ma wielkie znaczenie przy rozpatrywaniu
zagadnienia, czy wzniecony w czasie walk z Rzymianami Gajusza Juliusza
Cezara pożar mógł zniszczyć część budynków książnicy. Jednak podobnie
jak wielu przed nim W. J. Cherf nie osiągnął niestety większego sukcesu
w tych poszukiwaniach. Łatwiej poradził sobie z chronologią wydarzeń,
choć i w tym wypadku przemiany kalendarza stwarzały zdaniem autora
pewne trudności. Podstawowymi źródłami dla W. J. Cherfa były w tym
wypadku prace: Gajusza Juliusza Cezara, Hircjusza, Diodora Sycylijskiego,
Wellejusza Paterkulusa i Strabona. Udało się mu natomiast uzasadnić na
ich podstawie hipotezę zjawiska ognistej burzy, która mogła przyczynić się
do zniszczeń w bibliotece.
Kolejny artykuł tym razem autorstwa J. Y. Empereura został zatytułowany ,,The Destruction of the Library of Alexandria: an Archaeological
Viewpoint”. Autor przedstawia w nim najbardziej znane etapy niszczenia
5

		 Diod. Sic., I. 49, 2-3; Starożytny Egipt. Życie, sztuka, obyczaje, oprac. Zespół działu Starożytnego Egiptu i Sudanu Muzeum Brytyjskiego, tłum. A. Niwiński, M. Zwoliński, Warszawa
2008, s. 163, 165-166, 176, 218.

5
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biblioteki aleksandryjskiej: walki w okresie rządów Cezara, zniszczenia
z okresu zamieszek pogańsko-chrześcijańskich za biskupa Teofila, który
rządził Kościołem w egipskiej stolicy w latach 385-412 oraz z początków
rządów arabskich6. Następnie J. Y. Empereur przedstawia na s. 75 i 76
zniszczenie świątyni Serapisa w Aleksandrii, co było rezultatem opanowania tego kompleksu zabudowań przez chrześcijan. Źródła jednak nie
zbyt jasno przedstawiają los pomieszczeń znajdujących się na tym terenie
i składowanych tam książek biblioteki aleksandryjskiej. Na kolejnych stronach autor próbuje znaleźć dowody archeologiczne na przyjęcie jakiegoś
stanowiska w tej sprawie. Mimo, że lokalizacja samej świątyni nie stanowi
większego problemu, to jednak zdaniem autora trudno stwierdzić jaki był
prawdziwy los księgozbioru. Następnie na s. 86-87 przedstawia zmienne
losy egipskiej stolicy w trzecim wieku, kiedy to za panowania Aureliana
miała zostać częściowo zniszczona dzielnica Bruchejon, gdzie znajdowały
się pałac królewski, Muzeum i Biblioteka. Przy tej okazji J. Y. Empereur
cytując właściwy fragment z ,,Rerum gestarum libri” Ammiana Marcellinusa
odsyła czytelnika pod błędny adres bibliograficzny gdyż interesujące nas
informacje znajdują się istotnie w księdze dwudziestej drugiej, podrozdziale
16 wspomnianej pracy, a nie 15 jak chce tego autor tego artykułu.
Następna część pracy jest dziełem Mostafy A. El. Abbadiego. Nawiązuje ona częściowo do poprzedniego artykułu, gdyż jej autor zajmuje się
także problemem losów tej części księgozbioru biblioteki aleksandryjskiej,
który był zlokalizowany w Serapeum. Autor ten zaraz na początku swoich
wywodów obciąża Teodozjusza I i jego prawodawstwo odpowiedzialnością
za antypogańskie pogromy, do których doszło pod koniec czwartego wieku
po Chrystusie w Aleksandrii. Zdaniem M. A. El-Abbadiego, realizatorem
polityki cesarskiej w Aleksandrii był biskup tego miasta Teofil7. W tym wypadku powołuje się on na opinię znanych pogańskich historyków Eunapiusa
i Ammiana Marcellinusa oraz na takich dziejopisarzy chrześcijańskich jak:
Sokrates Scholastyk, Rufin z Akwilei, Hermiasz Sozomen, Hieronim ze
		 Amm. Marc. Res. XXII. 16; G. J. Cez., Bell. Civ. III. 111; G. Vir. ill., 34; Plut., Caes. 49;
Ruf., HE, II. 22-33; Soc., HE, V. 16-17; Soz., HE, VII. 15; K. Kościelniak, Grecy i Arabowie.
Historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (6341516), Kraków 2004, s. 62-74, 177-188; Teofil Aleksandryjski, [w:] J. M. Szymusiak, M.
Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971, s. 375.
7
		 A. Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr.,
München 1989, (Handbuch der Altertumswissenschaft), s. 133-134; J. Martin, Spätantike
und Völkerwanderung, München 1987, s. 36-39, 81-82, 149; Teofil, op. cit., s. 375.
6
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Strydonu, Teodoret z Cyru, Orozjusz, czy Jan z Nikiu. W okresie późnego antyku taka antypogańska działalność biskupa chrześcijańskiego była
powodem do chwały, a nie do nagany, o czym islamski historyk powinien
wiedzieć.
Kolejny autor Lucien X. Polastron rozpoczął swój artykuł zatytułowany ,,Ce Que Construisent les Ruines” od stosownego cytatu z Woltera,
by następnie zasygnalizować rolę Francuskiej Biblioteki Narodowej przy
realizacji egipskiego projektu. Wspomniany wyżej szanowny osiemnastowieczny filozof i pisarz francuski wydaje się być ulubieńcem wielce
oświeconego francuskiego autora i dlatego znalazł się na kartkach jego pracy
trzykrotnie. Pozostali w miarę nowożytni twórcy wspomniani przez L. X.
Polastrona to Edward Gibbon, ezoteryczna dziwaczka Helena Bławatska,
amerykański pisarz Edgara Allan Poe i rumuński religioznawca Mircea
Eliade. Następnie na s. 96, 97 i 102 przedstawił autor historyczne tradycje
i współczesne nabytki aleksandryjskiej książnicy. Z kolei zajął się schyłkową epoką w dziejach biblioteki nawiązując do wyżej wspomnianych prac:
Mostafy A. El. Abbadiego i J. Y. Empereura. Nowością jest w tym wypadku
wykorzystanie źródeł bizantyńskich np. Jana Moschosa, prac arabskich: np.
Ibn Khalduna oraz chińskich kronik.
Badawczy problem, którym zajął się Birger A. Pearson, profesor religioznawstwa z Uniwersytetu Kalifornijskiego, z pozoru jest odległy od zagadnień związanych z Biblioteką Aleksandryjską, gdyż został sprecyzowany
jako ,,The Nag Hammadi ,,Library” of Coptic papirus codices”. Autor po
przedstawieniu historii sensacyjnych odkryć w Nag Hammadi skoncentrował swoje rozważania na odnalezionych tam 13 kodeksach, które znalazły się
ostatecznie w bibliotece Muzeum Koptyjskiego, zlokalizowanym w Starym
Kairze8. Autor stwierdza na s. 111, że publikacja tak cennego znaleziska
wymaga czasu, a realizacji tego zadania podjęły się ośrodki z Kalifornii,
Kanady czy Berlina. Od strony 112 zajął się B. A. Pearson przynależnością
omawianych tekstów do określonych wspólnot religijnych. Oczywistym
jego wnioskiem było stwierdzenie, że są to teksty o charakterze gnostyckim,
które dzielą się na te o zabarwieniu chrześcijańskim, przyporządkowane:
setianom (s. 113), walentynianom (s. 114), należącym do kręgu tradycji
Tomaszowej i grupom o niesprecyzowanej przynależności doktrynalnej
(s. 114-115) oraz na niechrześcijańskie teksty hermetyczne nawiązujące
8		 Zob. np. Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, tłum. i oprac. W. Myszor, Katowice 2008,
(Studia Antiquitas Christianae. Series Nova 7); W. Myszor, Wstęp. Koptyjska biblioteka
z Nag Hammadii, [w:] Biblioteka z Nag Hammadi, op. cit., s. 7-11.
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do Hermesa Trismegistusa. W zbiorze pochodzącym z tej biblioteki znajdują
się według autora także teksty niegnostyckie, o charakterze filozoficznym czy
apokryficznym. Od s. 116 B. A. Pearson rozważa zagadnienia związane z kwestią własności odkopanych kodeksów snując rozważania na temat pobliskiego
(odległość 4 km od znaleziska) pachomiańskiego klasztoru Chenoboskion
i działalności św. Atanazego, który miał doprowadzić do usunięcia z klasztornych
bibliotek nieortodoksyjnych pozycji. W konkluzji stwierdza on dość wyraźnie,
że odkryte kodeksy przynależą do czwartowiecznych wspólnot monastycznych.
Z trzynastu zaproszonych na wspomnianą konferencję prelegentów
15% stanowili Polacy: prof. Maria Dzielska i Grzegorz Majcherek, dyrektor polskiej misji archeologicznej. M. Dzielska przedstawiła referat
zatytułowany ,,Learned women in the Alexandrian scholarship and society of Late Hellenism”. Ukazała w nim przejawy intelektualnego życia
kobiet aleksandryjskim w V wieku po Chrystusie. Najbardziej znaną
przedstawicielką tego środowiska była Hypatia, o której jak podkreśla
autorka pisali: Wolter, Edward Gibbon, Charles Kingsley, Mario Luzi
i wielu innych9. Obraz jaki przedstawili nie ma wiele wspólnego z relacją źródeł, a szczególnie z przekazem Sokratesa Scholastyka (VII. 15)
i bizantyńskiego leksykonu tzw. księgi Suda (,,Theon”, 205, 2: 702)10.
M. Dzielska podkreśliła na s. 130, że Hypatia należała wraz ze swoim
ojcem Theonem do aleksandryjskiej elity, a jej los miał związek przede
wszystkim z rozgrywkami politycznymi między biskupem Aleksandrii,
Cyrylem, a prefektem miasta, Orestesem. Opisując tragiczny finał sprawy
Hypatii, M. Dzielska opiera się od s. 139 na dziele biskupa Jana z Nikiu,
monofizyckiego kronikarza11. Natomiast na s. 132 autorka zastanawia się
nad rozmiarem zniszczeń w Serapeum dokonanym przez chrześcijan.
Przedstawiając zaś burzliwy charakter społeczeństwa aleksandryjskiego
zwraca także na s. 141 uwagę, że w mieście tym zostali zamordowani przez
tłum dwaj biskupi Jerzy z Kapadocji w 361 i Proteriusz w 457 roku12. Od
9
10

11

12

Zob. np.: A. Demandt, op. cit., s. 164-165; M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, Kraków 2006.
H. Cichocka, Księga Suda, [w:] Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz,
Warszawa 2002, s. 293.
H. Cichocka, Jan z Nikiu, [w:] EKB, s. 240; J. Pałucki, Jan z Nicius, [w:] Encyklopedia
Katolicka, t. 7, Lublin 1997, col. 925; M. Starowieyski, Jan z Nikiu, [w:] idem, Słownik
wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu. Literatury arabska, armeńska, etiopska,
gruzińska, koptyjska, syryjska, Warszawa 1999, s. 118.
Amm. Marc. XXII, 11; Hist. Aceph. 8; E. Dassmann, Kirchengeschichte II/2. Theologie
und innerkirchliches Leben bis zum Ausgang der Spätantike, Stuttgart, Berlin, Köln 1999,
(Kohlhammer Studenbücher Theologie), s. 102; A. Demandt, op. cit., s. 95, 101.
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s. 143 M. Dzielska wraca do przedstawienia kobiet należących do elity
intelektualnej Aleksandrii, wymieniając jeszcze: Aedesię, żonę Hermeiasa
i na s. 145 Teodorę i jej córkę Kyrine.
Dimitar Y. Dimitrov, bułgarski historyk z Uniwersytetu Świętego
Cyryla i Świętego Metodego zainteresował się problemem religijnej, społecznej i kulturalnej symbiozy środowisk pogańskich i chrześcijańskich
w Aleksandrii. Odnośny artykuł został zatytułowany ,,Synesius of Cyrene
and the Christian Neoplatonism: Patterns of Religious and Cultural Symbiosis”. Autora interesuje przede wszystkim Synezjusz z Cyreny, pogański
intelektualista, uczeń Hypatii, który został biskupem libijskiej Ptolemaidy13.
Autor przedstawia na podstawie listów Syneziusza, a szczególnie listu
105 jego wewnętrzną walkę jaką musiał on stoczyć między zachowaniem
pogańskiego dziedzictwa, a przyjęciem chrześcijańskiej religii, której podstawowe zasady nie tylko przyjął jako własne, ale i miał szczerze bronić.
Działalnością, wspominanego już w artykule M. Dzielskiej, Damasciusa
zajął się dokładniej Georges Leroux. W swoim referacie zatytułowanym
,,Damascius and the Collectio Philosophica a chapter in the history of
Philosophical Schools and Libraries in the Neoplatonic tradition” autor
ukazał bujne życie intelektualne egipskiej stolicy. Na wstępie stwierdził,
że Biblioteka Aleksandryjska miała duży wpływ nie tylko na badania
filologiczne, ale także na rozwój filozofii późnoantycznej, także w jej pogańskiej wersji. Bohater tego artykułu Damascius żył na przełomie wieku
piątego i szóstego, a jego działalność świadczy według G. Leroux o tym,
że biblioteka aleksandryjska jeszcze w jego czasach funkcjonowała14. Na
pewno w tym czasie istniały w Aleksandrii szkoły filozoficzne uczące neoplatonizmu, co zdaniem autora jest dowodem na utrzymujący się pewien
pluralizm światopoglądowy i co za tym idzie naukowa swoboda w egipskiej
stolicy w okresie zdecydowanej dominacji chrześcijan.
Drugi z Polaków biorących udział we wspomnianej konferencji, Grzegorz Majcherek zainteresował się szerszym zagadnieniem, gdyż opisał życie
akademickie w późnoantycznej Aleksandrii. Można więc stwierdzić, że jest
to w pewien sposób podsumowanie artykułów M. Dzielskiej i G. Lerouxa.
13

14

A. Demandt, op. cit., s. 159, 164, 166, 319; E. Szabat, Synesios, [w:] Sofiści i retorzy greccy
w Cersarstwie Rzymskim (I-VII w.). Słownik biograficzny, red. P. Janiszewski, K. Stebnicka,
E. Szabat, Warszawa 2011, s. 421-423; B. Tatakis, Filozofia bizantyńska, tłum. S. Tokariew,
Kraków 2012, s. 22-23, 29, 136, 203, 206-207.
Phot. Bibl. cod. 181, 126 a-127 a; E. Szabat, Damaskios, [w:] Sofiści i retorzy greccy
w Cersarstwie, s. 119- 121.
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Autor rozpatruje tak zasygnalizowany problem przez pryzmat wykopalisk
polsko-egipskiej ekspedycji archeologicznej w Kom el-Dikka, gdzie znajdują się ruiny teatru, odeonu i portyku. Na przebadanym terenie znaleziono
pomieszczenia, które zdaniem autora (s. 193) pełniły początkowo rolę
audytoriów, jedna z takich sal została nawet zamieniona na chrześcijański
kościół. Zabudowania przypominają według G. Majcherka kompleks
zabudowań uniwersyteckich, a dokładniej sale wykładowe dla studentów,
które nie musiały być podporządkowane jednemu kierownictwu. Na s.
200 szukając podobnych miejsc jak to odkopane w Aleksandrii znajduje
on analogie w Konstantynopolu, gdzie powstał jego zdaniem cesarski uniwersytet. W swoich badaniach wykorzystuje w tym wypadku także dzieło
Ammiana Marcellinusa i Kodeks Teodozjański15.
Ostatnie artykuły są, jak już wspomniałem, poświęcone ostatecznemu
zniszczeniu biblioteki aleksandryjskiej, do czego doszło w wyniku podboju
Egiptu przez Arabów16. Ten logiczny wniosek nie do końca jest zgodny
z przemyśleniami autorów interesujących mnie tekstów. Pierwszy z nich
Qassem Abdou Qassem jest autorem referatu zatytułowanego: ,,The Arab
story of the destruction of the Ancient Library of Alexandria”. Omawiając
swój temat także i on sięga najpierw do E. Gibbona, by następnie przejść
do autorów arabskich: Abd al Latifa al Bagdadiego, Ibn al Qifiego, czy
Ibn al-Ibriego, którzy twierdzą, że księgozbiory przetrwały okres zmiany
rządów. Do ich zniszczenia miało według nich dojść za panowania kalifa
Umara i jego gubernatora w Egipcie Amra ibn al-Asa. Przeciwnego zdania
są Ibn Abd al-Hakim, al-Balathuri, al-Tabari i al-Kindi. Zdaniem autora
początek zniszczenia wspomnianej biblioteki wiąże się z panowaniem
Gajusza Juliusza Cezara. Kolejna faza tej działalności to rządy Teodozjusza
Wielkiego i zniszczenie Serapeum. Q. A. Qassem ma w związku z tym
wątpliwości, czy sformalizowana instytucja pod nazwą Biblioteka Aleksandryjska dotrwała do czasów arabskich.
Z tematyką poprzedniego artykułu koresponduje praca Bernarda
Lewisa, ,,The Arab destruction of the Library of Alexandria: anatomy of
a myth”. Autor swoje rozważania rozpoczyna od zdania siedemnastowiecznego historyka Edwarda Pococke, by następnie przedstawić poglądy:
Euzebiusza Renaudota i E. Gibbona, którzy mniej czy bardziej obciążają
odpowiedzialnością za ten czyn muzułmanów. Z wieku dwudziestego za		 Amm. Marc. XXII. 16, 15-18; CT. XIII. 3.1-XIX. 14. 9. 1.
		 K. Kościelniak, op. cit., s. 62-66.
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uważa stanowiska Alfreda J. Butlera, Wiktora Chauvina, Pawła Casanowy,
Eugeniusza Griffini, którzy raczej podtrzymali opinie swoich poprzedników. B. Lewis zainteresował się także utworami historyków arabskich:
Ibn Khalduna i Abd al-Latifa. Przy omawianiu tego pierwszego zauważył,
że kalif Umar był również oskarżany o zniszczenie bibliotek w Persji, co
nasunęło autorowi myśl, że takie informacje przeszły do sfery toposu,
mitów i ludowych baśni. Jakoś nie przemknęło mu przez głowę, nawet
w formie chwilowej refleksji, że arabscy najeźdźcy nie mieli nic wspólnego
z zachowaniami tolerancyjnymi.
Praca, mimo pewnej wybielającej Arabów tendencji, jest niewątpliwie pozycją wartościową. Niektóre artykuły autorstwa np. F. M. Haikal,
W. J. Cherfa, B. A. Pearsona, M. Dzielskiej, czy Grzegorza Majcherka
zasługują na udostępnienie polskiemu czytelnikowi. Nie zmienia to faktu,
że dzieje upadku Biblioteki Aleksandryjskiej dalej czekają na swojego kronikarza, gdyż nauka w tym wypadku zbyt związała się z polityką.
Rec. Dariusz Spychała (Bydgoszcz)

Piotr Jaroszyński, Metafizyka czy ontologia?
Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Tomasza
z Akwinu, Lublin 2011, ss. 500.
Filozofia, najstarsza forma wiedzy o charakterze naukowym, czyli wiedzy racjonalnej, powstała w ramach kultury starożytnej Grecji. Przez całe
wieki filozofia uchodziła za najwyższe osiągnięcie ludzkiego rozumu. Sytuacja zmieniła się radykalnie w XVII wieku. Wtedy zaczął się głęboki kryzys
spowodowany zmianą sposobu pojmowania przedmiotu filozofii i metody
jego poznawania. Filozofia oderwała się od bytu rzeczywistego, zmysłowo
dostrzegalnego, a zajęła się analizą pojęcia bytu. Tym, który doprowadził
do powstania filozofii całkowicie oderwanej od bytu rzeczywistego i autonomicznej w stosunku do tego bytu, był Kartezjusz. To on zapoczątkował
proces, który doprowadził do upadku filozofii. Peter A. Redpath, profesor
St. John’s University w Nowym Jorku, który dokonał głębokiej i odważnej
rewizji oceny dziejów filozofii od starożytności aż po wiek XX, określił
nowożytną, pokartezjańską filozofię mianem antyfilozofii. Wpływ myśli
kartezjańskiej na dalszy bieg dziejów filozofii nowożytnej i współczesnej nazwał koszmarem, który trwa po dzień dzisiejszy. Ten zgubny wpływ filozofii
kartezjańskiej wraz z jej korzeniami sięgającymi starożytności przedstawił
profesor Piotr Jaroszyński w swojej obszernej monografii pt. Metafizyka
czy ontologia? Wielka szkoda, że autor książki nie przedstawił expressis verbis
opinii P. Redpatha, który dokonując w swojej Odyseji rewizji oceny filozofii
(od starożytności po czasy współczesne), nazywa rzeczy po imieniu, choć
implicite ta ocena P. Redpatha jest w monografii P. Jaroszyńskiego zawarta.
Ze Słowa od Wydawcy dowiadujemy się, że recenzowana książka rozpoczyna edycję nowej serii: Monografie i studia z Filozofii Realistycznej. Zdaniem ks. prof. A. Maryniarczyka, autorzy Słowa od Wydawcy, monografia
P. Jaroszyńskiego jest czymś wyjątkowym wśród polskich wydawnictw
filozoficznych, a także światowych (s.7). Autor książki, prof. P. Jaroszyński, który jest kierownikiem Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, podjął się ambitnego zadania, wykazał, że przedmioty badań
metafizyki klasycznej i ontologii nie mają nic ze sobą wspólnego lub prawie
nic. Istotną sprawą dla rozstrzygnięcia sporu: metafizyka czy ontologia jest
- jak słusznie stwierdza P. Jaroszyński – to, że nie może on być rozstrzygany
na poziomie nazw i ich znaczenia, ale na płaszczyźnie przedmiotów badań
obu tych dyscyplin, i to w kontekście różnych nurtów filozoficznych. Spór
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o status przedmiotu filozofii toczył się już w starożytności, np. między
Arystotelesem i Platonem, w średniowieczu między Tomaszem z Akwinu
a Janem Dunsem Szkotem. Jednak te nurty nie wykluczały się nawzajem
(s.467). Dopiero w epoce pokartezjańskiej nastąpiła negacja filozofii klasycznej z metafizyką na czele. Dawnej filozofii odmówiono waloru poznania
naukowego. Przyjęto dogmat, że tylko stwierdzenia mogące być opisane
językiem matematycznym mają charakter tez naukowych. Reprezentanci
dawnej filozofii jakby się przestraszyli ataku nurtów charakterystycznych
dla filozofii XX wieku z postmodernizmem na czele, które usiłują wykreować ontologię mającą za przedmiot pojęcie bytu, na podstawową część
współczesnej filozofii. Metafizyka stała się nazwą niemodną czy wręcz
wstydliwą. Może o tym również świadczyć informacja zawarta w monografii P. Jaroszyńskiego, że metafizyka została usunięta z programów
uniwersytetów katolickich i seminariów duchownych (s. 466). Rzecz to
zadziwiająca! Osoby, które otrzymały formację intelektualną na gruncie
filozofii realistycznej uprawianej przez całą plejadę metafizyków z E. Gilsonem i M.A. Krąpcem na czele, uległy pokusie formalizacji i matematyzacji
filozofii, tj. nowożytnej, modernistycznej ontologii.
Gdybyśmy mieli dociekać przyczyny tego niepokojącego zjawiska,
to nasz wysiłek może napotkać na przeszkodę nie do pokonania. Pytając
bowiem o przyczynę, musimy pamiętać, że w Ontologii W. Stróżewskiego
(emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego) taka kategoria pojęciowa (przyczynowość) w ogóle nie występuje, a współczesna fizyka kwantowa przyjmuje możliwość zaistnienia jakiegoś zderzenia bez przyczyny,
tzn. odmawia zasadzie przyczynowości powszechnego waloru. Stanowisko
to otrzymało nazwę indeterminizmu przyrodniczego. Miałyby istnieć zdarzenia, które nie są skutkiem jakiejś przyczyny. Z punktu widzenia filozofii
klasycznej, jak i zdrowego rozsądku taki pogląd jest nie do przyjęcia. Świadczyć może jedynie o ograniczeniu naszej wiedzy o przyrodzie, ponieważ
nieskończone bogactwo bytowe otaczającej nas rzeczywistości sprawia, że
nasze poznanie świata nie ma i nie może mieć charakteru komprehensywnego. Tymczasem W. Stróżewski, w swoim podręczniku (Ontologia, Kraków
2004, s. 17) pisze, że przedmiot metafizyki i ontologii jest w zasadzie taki
sam. Na tę wręcz kuriozalną tezę utożsamiającą z sobą obie te dyscypliny
zwrócił uwagę P. Jaroszyński w swojej monografii (s. 07). Natomiast autor
Ontologii nie widzi żadnej przeszkody, aby dokonać „ożenku” metafizyki
z fenomenologią (s. 15). Antoni Stępień, emerytowany profesor KUL,
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zalicza W. Stróżewskiego do grupy myślicieli, dla których możliwa jest
współpraca fenomenologii z tomizmem (Leksykon filozofii klasycznej,
Lublin 1997, s. 193). Wydaje się, że tego rodzaju stanowisko W. Stróżewskiego w sprawie mariażu metafizyki klasycznej, ontologii i fenomenologii
można określić jako łączenie ognia i wody.
Jeśli uniwersytety i seminaria duchowne podejmą procedurę zastąpienia
metafizyki ontologią (s. 466), to będzie to bardzo groźny prognostyk, bo
zwiastujący uśmiercenie nie tylko filozofii realistycznej, ale również teologii. Ta ostatnia budowana na fundamencie pokartezjańskiej ontologii lub
ontologii w wydaniu W. Stróżewskiego rozpadnie się jak domek złożony
z kart lub zamek wzniesiony na lodzie.
Na ścisły związek filozofii i teologii zwrócił uwagę Leon XIII, który swoją encyklikę Aeterni Patris w całości poświęcił filozofii. Podobnie
uczynił Jan Paweł II, wskazując na to, że zarówno teologia dogmatyczna,
fundamentalna i moralna nie może być uprawiana w oderwaniu od filozofii, której trzonem jest metafizyka. Jan Paweł II w swojej encyklice (77)
mówi: „W rzeczywistości teologia zawsze potrzebowała i nadal potrzebuje
pomocy filozofii”. Pewien dający się zauważyć regres we współpracy teologii z filozofią został spowodowany rezygnacją z refleksji metafizycznej
przy stawianiu ostatecznych pytań w dziedzinie poszukiwania prawdy
w ogóle, a dotyczących człowieka w szczególności (Fides et ratio, nr 61
i 105). Encyklika Jana Pawła II jest wyraźną zachętą do uprawiania teologii
w ścisłej łączności z filozofią w jej wymiarze klasycznym z metafizyką na
czele. Wzorem tej współpracy może być, według Papieża, synteza, jaką
przedstawił Tomasz z Akwinu (43). Ocena filozofii zarówno nowożytnej,
jak i współczesnej (w tym fenomenalistycznej) jest negatywna (44 i 82).
W swym dokumencie Jan Paweł II użył słowa filozofia (filozof, filozoficzny)
300 razy, terminu metafizyka czy metafizyczny 25 razy, zaś słowa ontologia
nie użył ani razu. Roli metafizyki w uprawianiu teologii Autor encykliki
poświęcił cały podrozdział o numerze 83. Jednocześnie stwierdza On, że
metafizyka odgrywa szczególnie ważną rolę w badaniach teologicznych;
jest bowiem nieodzownym narzędziem pozwalającym lepiej zrozumieć
prawdy teologiczne. Pozbawienie filozofii jej wymiaru metafizycznego
jest wyrazem kryzysu, jaki ona przechodzi i głównym źródłem zagrożeń
dla teologii. Kryzys ten w łonie samej filozofii można przezwyciężyć tylko
poprzez refleksję metafizyczną. Filozofia, która wykluczałaby metafizykę,
byłaby zupełnie nieprzydatna w procesie przechodzenia od fenomenu do
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fundamentu, czyli od poznania empirycznego do poznania rzeczywistości
transcendentnej (83).
W tymże fragmencie swojej encykliki Papież podkreśla również i to, że
filozofia bez wymiaru metafizycznego nie jest w stanie uzasadnić godności
osoby ludzkiej, bo nie zdoła dotrzeć do poziomu duchowego istoty ludzkiej.
Kończąc, pragnę wyjaśnić, że celem mojej recenzji nie jest szczegółowa analiza i ocena, czyli recenzja w ścisłym tego słowa znaczeniu, tej
obszernej monografii P. Jaroszyńskiego, lecz jedynie zwrócenie uwagi na
niektóre najbardziej istotne i zarazem niepokojące aspekty przeobrażeń
we współczesnej filozofii. Wydaje się, że rola encykliki Fides et ratio w tym
dziele przeobrażenia nie została w dostatecznym zakresie przedstawiona
w omawianej książce. Na kanwie wybranych aspektów filozoficznych zawartych w książce oraz w encyklice miałem okazję wyrazić również własne
spojrzenie na zgubne skutki odwracania się od filozofii realistycznej w imię
mody na nowoczesność.
Apeluję zatem do wszystkich wykładowców filozofii i teologii oraz
decydentów w sprawach nazewnictwa filozoficznego, aby zechcieli uważnie
przestudiować monografię P. Jaroszyńskiego pt. Metafizyka czy ontologia?
oraz encyklikę Jana Pawła II pt. Fides et ratio.
Każdy profesor podejmujący wykłady z filozofii powinien sobie odpowiedzieć na pytania, co ma być przedmiotem wykładu: Rzeczy czy tylko
nazwy tych rzeczy? Filozofia bytu realnego czy pojęcie bytu? Metafizyka
czy operacja na ideałach, symbolach? Filozofia przedmiotu czy podmiotu?
A zatem metafizyka czy ontologia?
Feliks Krause (Gdańsk)

Piotr Siuda, Religia a Internet. O przenoszeniu religijnych
granic do cyberprzestrzeni, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2010,
ss. 256.
Piotr Siuda – jak sam o sobie pisze - zajmuje się socjologią popkultury
i społecznościami fanów zjawisk popkulturowych. Zalicza do nich również
życie religijne wielkich mas społecznych, które w coraz większym stopniu
przenosi się do cyberprzestrzeni. W warunkach polskich zainteresowanie
tym problemem jest niewielkie. Pojawiająca się literatura tego przedmiotu
odnosi się głównie do ewangelizacji za pośrednictwem Internetu. Tymczasem religia w sferze prywatnej i indywidualnej szuka swojego zaspokojenia
i ujawnienia w cyberprzestrzeni. Autor książki recenzowanej podejmuje
próbę spojrzenia na nią z nastawieniem na wizję przyszłości. Wszystkie
wielkie religie świata i nowe ruchy religijne starają się w niej zaistnieć, reklamować lub ewangelizować, zaznaczyć swoje istnienie i przedłożyć własne
propozycje rytuałów, modlitw, wizji, przeżywać pielgrzymki. Odnosi się
to oczywiście do ludzi mających dostęp do infrastruktury internetowej.
Publikacja P. Siuda odnosi się do ludzi, których aktywność w Internecie
podporządkowana jest celom w świecie realnym, którzy sami decydują
o swoim zaangażowaniu w używanie Internetu, a jest ona związana z zaangażowaniem we własną religijność w świecie realnym, Uznających, że
Internet nie jest miejscem, w którym można zrealizować swoje utopijne
oczekiwania, czy nawet szukać zbawiania.
Autor dostrzega związki między religią i religijnością a Internetem,
ale przestrzega (już we wprowadzeniu) przed nadmiernym optymizmem
i dystopizmem. Pierwsze bowiem badania obecności religii w sieci albo
zachwalały możliwości jakie daje to nowe medium, albo potępiały wirtualny świat. Dalej, podaje przykłady wprowadzenia religii do Internetu od
zawiązania się grup dyskusyjnych na forach internetowych, gdzie podjęto
dyskusje na temat różnych wierzeń.
W rozdziale pierwszym dokonał pewnego podziału problemów metodologicznych, które zostały poruszone, zdefiniowane i opisane w dalszych
częściach pracy. Autor mówi o czterech płaszczyznach i wymiarach religii:
najpierw o dwóch - „sieciowej religii oraz religii w sieci”. „Religia sieciowa”
to według niego miejsce, które pozwala na „praktykowanie danej religii”,
„na wchodzenie w kontakt z innymi wyznawcami, odprawianie rytuałów,
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modlitw, medytacji, organizowanie i przeprowadzanie pielgrzymek, itp.”
Natomiast „ „religia w sieci to [...] wszelkie serwisy, które informują, ale
nie dają możliwości partycypacji. W ten sposób informacje o sobie przedstawiają jednostki, grupy, tradycje religijne” (s. 16). Później pisze o religiach
tradycyjnych, co dotyczy chrześcijaństwa, hinduizmu, islamu itp. w sieci
i religii innowacyjnej, która odnosi się do nowych ruchów religijnych.
Podział taki wydaje się być uzasadniony dla cyberprzestrzeni i dla
metodologii pracy, ale ma braki odnośnie realu, który według autora jest
przenoszony do Internetu. Otóż należy odróżnić religię, jako zorganizowaną strukturę społeczną określającą relację wielu ludzi z Bogiem, za
pośrednictwem sformalizowanej i określonej liturgii (praktyk religijnych)
sprawowanej przez duchownych w miejscach kultu od religijności tych
ludzi, czyli stopnia zaangażowania się w te relacje, wyrażonego zachowaniami (głównie moralnością i udziałem w nabożeństwach), przekonaniami
i wiedzą religijną. Ten podział na religię wyznawaną i religijność praktykowaną jest bardziej fundamentalny i nie został zauważony przez autora,
a ma duże znaczenie i wzbogaciłby dociekania socjologiczne oraz ich opis
w Internecie.
Książka recenzowana ma jednak wiele wartościowych ustaleń i opisów.
Autor wykazuje się głęboką dociekliwością. Dokonał analizy bardzo obszernego materiału, który został poklasyfikowany zgodnie z przedstawionym
założeniami i pozwala spojrzeć na rodzące się problemy dla funkcjonowania
Kościołów i społeczeństw, które prędzej czy później będą musiały wypowiedzieć się w Internecie na temat powstających zjawisk w świecie realnym.
Praca została podzielona na pięć rozdziałów pod względem rzeczowym.
W rozdziale pierwszym Autor stwierdza, że religia w sieci jest wszechobecna w wielkiej ilości różnorodnych narzędzi z nią związanych, których
przybywa w astronomicznym tempie. Podaje poglądy wielu autorów, które
uzasadniają jego klasyfikację. Przykładem, na który często powołują się
badacze, jest powstały w 1995 r. Pierwszy Wirtualny Kościół w Cyberprzestrzeni, założony przez pastora ewangelickiego Charlesa Hendersona (The
GodWeb). Jego strona internetowa pozwala uczestniczyć w nabożeństwach
w wirtualnej kaplicy, posłuchać pieśni i kazań, na czacie spotkać się z duchownymi i innymi wiernymi. Przykład ten dobrze pokazuje jak religia
tradycyjna może zostać odwzorowana w Internecie.
P. Siuda podaje liczne przykłady i klasyfikuje je stosownie do założeń
wcześniej podanych mówiących o indywidualizacji i prywatyzacji religii,
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w której staje się ona towarem konsumenckim na rynku dóbr duchowych.
W cyberprzestrzeni następuje rozmywanie się różnych religii, dokonuje
się specyficzny ekumenizm, w którym nie poszukuje się prawdy lecz tego,
co jest dogodne lub potrzebne internaucie. Dalej podaje opinie dotyczące
funkcjonowania religii w cyberprzestrzeni.
Rozdział drugi poświęcił opisaniu wymiaru religii sieciowej szczegółowo charakteryzując rozmaite czynności w religii sieciowej. Omawia dość
szczegółowo rytuały wirtualne , modlitwy i pielgrzymki, które są odwzorowaniem rzeczywistości, ale z dużą dozą dowolności, indywidualizmu
i innowacyjności.
W rozdziale trzecim omawia religijne społeczności wirtualne, które
są następstwem tworzenia się społeczeństwa sieciowego, nie związanego
z określonym terytorium, ale związane jest z religijną ludzką naturą. Internet jest łącznikiem powstania sieciowej wspólnoty religijnej. Powstają
one z wykorzystaniem różnych narzędzi i aplikacji internetowych, które
cechuje intencjonalność, przestrzenność, asynchroniczność i astygmatyczność. Podaje tu definicję religijnej społeczności wirtualnej, tego czym są
i co muszą czynić członkowie, aby określać je mianem sieciowej religii.
Podaje przykłady i pyta czy są one przeniesieniem granic religijnych z realu
do sieci, czy są raczej czymś nowym, samodzielnym, czy może ich członkowie lepiej się czują, gdy są one realne i wirtualne.
W rozdziale czwartym zajął się „wymiarem religii innowacyjnej”, za
który uważa neopoganizm. Rośnie bowiem liczba wyznawców wiccan,
druidów, czcicieli różnych bogiń, głównie w opozycji do chrześcijaństwa
i na obszarze chrześcijańskim. Neopoganizm nastawiony jest na odrodzenie dawnych religii etnicznych, ich systemów wartości i norm. Dla nich
Internet ma duże znaczenie w nawiązaniu interakcji, uczenia się czarów,
uczestniczenia w rytuałach. Posługują się nim jak „hakerzy”, którzy wykorzystują dotychczasową kulturę religijną, terminologii z jej poczuciem
bóstwa, praktyk religijnych i nabożeństw i na tym tle tworzą własną religię
odnawiając mity, rytuały, panteon bóstw i ich atrybuty z różnych regionów
świata. Autor klasyfikuje i omawia różne formy występowania przejawów
tej religijności i informowania o niej.
Ciekawe jest wykorzystywanie Internetu do informowania o objawieniach i wizjach doświadczanych w realu przez samozwańczych mistyków
i wizjonerów, którzy często zdobywają sporą popularność wśród wiernych. Dzięki Internetowi wielu wizjonerów tworzy coś co nazwać można
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„siecią objawień”. Związane z nimi są serwisy apokaliptyczne zawierające
przepowiednie, ostrzeżenia i porady jak przygotować się na koniec świata.
W rozdziale piątym omawia wykorzystanie cyberprzestrzeni przez
największe religie świata: chrześcijaństwo, islam, hinduizm, judaizm
i buddyzm. Dla chrześcijaństwa tracącego na popularności w krajach
które przyjęły chrzest w starożytności i średniowieczu, Internet jest coraz
bardziej ważnym narzędziem propagowania i popularyzowania religii
oraz zdobywania nowych wyznawców. Autor podkreśla dokumenty Jana
Pawła II, który zachęcał do korzystania z Internetu w propagowaniu wiary
katolickiej i działalności Kościoła, choć dostrzega on również zagrożenia
wynikające z korzystania z Internetu w sposób niekontrolowany przez
jednostkę i społeczeństwo.
Najbardziej poważnie traktuje cyberprzestrzeń islam, który ma wsparcie na płaszczyźnie politycznej. Rządy wielu krajów troszczą się o to, aby ich
religia państwowa była dobrze reprezentowana w Internecie, a muzułmanin
decydujący wyznawać swoją wiarę w sieci elektronicznej nie odrywa się
od tradycji religijnej. Cybermuzułmanin może przyjąć te same obowiązki
i ograniczenia oraz nakazy, co muzułmanin w świecie realnym. W Internecie
może porównywać różne recytacje, może się modlić i uzyskać instrukcje
na klipach, jak to robić. Do rozpowszechniania islamu wykorzystuje się
przede wszystkim Koran w formach liturgicznych i edukacyjnych. Liczne
muzułmańskie portale i społeczności wirtualne konkurując ze sobą, starają
się dostarczyć najświeższych informacji religijnych i specjalistycznej wiedzy
teologicznej. Zainteresowani otrzymują darmowe możliwości dotarcia do
zasobów Internetu, oprogramowania i konta poczty elektronicznej. Wszystko po to, aby odbiorcy zainteresowali się serwisem i ewentualnie przyjęli
islam. Poza oficjalnymi stronami pojawiają się jednak nowi interpretatorzy
islamu i kobiety.
W tej części Autor zwraca uwagę również na terroryzm, który dzięki
Internetowi ma swoje sukcesy i nie jest związany a jedną religią i terytorium. Dzięki cyberprzestrzeni jest ponadnarodowy, nawet globalny.
W niej w sposób jawny i zakodowany można pozyskiwać członków i ich
instruować, zastraszać przeciwnika. Dlatego strony WWW terrorystów
skierowane są do zwolenników, przeciwników i mediów.
Autor uważa, ze hinduizm najłatwiej przedostaje się do cyberprzestrzeni. Hinduiści są ahierarchiczni, mimo że podzieleni są w kasty, nie
mają żadnej scentralizowanej władzy kościelnej, mają do wyboru wiele
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wierzeń i praktyk religijnych, które są czasami sprzeczne. Dlatego język
cyberprzestrzeni im bardzo odpowiada.
Mało miejsca poświęca jednak judaizmu i buddyzmowi. Webmaster
Avi Maskowitz stworzył stronę, na której przenosi realny świat Żydów do
Internetu. Chce, aby Żydzi z całego świata mogli „połączyć” się ze swoją
wiarą. Nawet można wysłać modlitwę drogą elektroniczną, która zostanie
umieszczona w Ścianie Płaczu w świątyni jerozolimskiej.
W sumie Autor ukazuje, że religie istniejące realnie przenoszą pewne
aspekty swojego funkcjonowania stopniowo do cyberprzestrzeni, poszerzają
więc swoje religijne granice. Twórcy religijnych serwisów potrafią już nie
tylko prezentować informacje, ale również wywoływać religijne i duchowe
doświadczenia w popularnym znaczeniu. Bo nie można przecież za pomocą Internetu nawiązać kontaktu z Bogiem, ale można myśleć, że się taki
kontakt nawiązało. Pytanie jest również o Boga, czy jest to Bóg osobowy,
czy bóstwo wyłonione w wyobraźni internauty.
W zakończeniu wskazuje, że związki religii z cyberprzestrzenią są
nowym polem badawczym, bardzo delikatnym, a nawet drażliwym wymagającym wiedzy etnograficznej, religioznawczej i teologicznej. Wylicza
aż siedem obszarów badawczych, które wymagają uwagi.
Na kartach książki wielokrotnie dowiódł, że religia w sieci „wspiera”
ludzi, zapewniając i prezentując systemy wierzeń i praktyk religijnych oraz
że spełnia swoje funkcje w Internecie.
Rec. Zdzisław Kropidłowski (Bydgoszcz-Gdańsk)

