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Od Redakcji
Szlaki emigracji z ziem polskich pod zaborami od drugiej po owy
XIX w. wiod y ludno polsk oraz mniejszo ci narodowe, poza Europ i
Ameryk Pó nocn , do Ameryki aci skiej, g ównie do Argentyny i Brazylii.
adze brazylijskie stymulowa y proces imigracyjny w celu zagospodarowania
przybyszami z Europy (oprócz Polaków przybyli na ten kontynent m.in. Niemcy,
osi, Portugalczycy) s abo zaludnione stany po udnia kraju. Imigracj mniej
licznych grup z ziem polskich poprzedzi masowy ruch wychod czy, zwany
„gor czk brazylijsk ”, która obj a do wybuchu pierwszej wojny wiatowej
cznie oko o sto tysi cy osób.
W latach mi dzywojennych wyemigrowa o do Brazylii ok. 42 tys. osób
(reemigrowa o ok. 1,5 tys. osób). Przewa ali w ród nich obywatele polscy
narodowo ci ydowskiej (41,6%). Ukrai ców i Bia orusinów by o 25,7%,
Niemców 5,6%, natomiast udzia Polaków osi gn 26%. Nowi przybysze
osiedlali si w znikomym procencie (inaczej ni w okresie przed pierwsz wojn
wiatow ) na roli w stanach po udniowych kraju, wi kszo szuka a pracy
w miastach i osiedlach miejskich stanów rodkowych.
W 1934 r. w Rio de Janeiro przebywa o ok. siedmiu tysi cy imigrantów
ró nych narodowo ci z Polski. Miastem o najliczniejszej grupie mieszka ców
o polskim rodowodzie – ok. 19 tys., w po owie lat mi dzywojennych by a
Kurytyba. cznie z przyleg ymi do niej osiedlami liczba polskich imigrantów
wynios a oko o 38 tys. osób. Pod wzgl dem wykonywanego zawodu przewa ali
ród Polonii brazylijskiej osadnicy uprawiaj cy rol (ok. 95%), pozostali
utrzymywali si z rzemios a i handlu, przedstawiciele wolnych zawodów
wykazywali wielko ci ladowe.
Konsulat Generalny RP w Kurytybie szacowa , i liczebno
zbiorowo ci polonijnych, zagospodarowanych ju ca kiem trwale w 1934 r.,
ównie w trzech po udniowych stanach (Paranie, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina) mog a wynosi ok. 172 tys. osób. Rozwija o si , zw aszcza w
liczniejszych miejskich skupiskach ycie spo eczne, kulturalne, o wiatowe,
sportowe, religijne, powstawa y tak e stowarzyszenia gospodarcze i zawodowe,
wychodzi a prasa polskoj zyczna. Polacy budowali w Brazylii szko y, domy z
przeznaczeniem na siedzib stowarzysze oraz ko cio y.
W latach mi dzywojennych opiek religijn nad Poloni realizowa o 21
polskich parafii w trzech po udniowych stanach, prowadzonych g ównie przez
ksi y werbistów, ksi y misjonarzy oraz siostry zakonne, którzy przybyli
z Polski. Pewne osi gni cia odnios y stowarzyszenia realizuj ce cele
integracyjne ca ego polskiej osadnictwa, np. Centralny Zwi zek Polaków

w Brazylii oraz inne.
czno z Polsk podtrzymywali polscy dyplomaci
i konsulowie, tak e dzia acze spo eczni za po rednictwem Rady Organizacyjnej
Polaków z Zagranicy (od 1929 r.) i wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy
(od po owy 1934 r.).
Rozwój dzia alno ci etnicznej, nie tylko ludno ci polskiej, zahamowa y
nacjonalistyczne dekrety prezydenta Brazylii Getúlio Vargasa, wprowadzone
w ycie w listopadzie 1937 r. Mimo post puj cej asymilacji (i wspomnianej
„nacjonalizacji”), w latach drugiej wojny wiatowej, Polskie Si y Zbrojne na
Zachodzie zosta y zasilone przez dwa tysi ce ochotników z Brazylii, Argentyny
i Urugwaju.
W latach drugiej wojny wiatowej przyby mog o do Brazylii od kilkuset
osób do nawet pi ciu tysi cy polskich uchod ców. Natomiast w latach 1947–
1950 Poloni brazylijsk zasili o ok. 7,5 tys. polskich „dipisów” z okupowanych
Niemiec oraz trudna do ustalenia liczba imigrantów z innych krajów, zw aszcza
zdemobilizowanych nierzy.
Niezmiennie wa
rol w ród Polonii brazylijskiej pe ni ksi a,
zakonnicy i siostry zakonne. Od lutego 1954 r. polskim duszpasterstwem
imigracyjnym kieruje Polska Misja Katolicka w Brazylii z siedzib w Kurytybie.
W pielgrzymce do Brazylii papie Jan Pawe II spotyka si z Poloni .
Przemawiaj do m odzie y polonijnej w Kurytybie w dniu 5 lipca 1980 r.
powiedzia : „Ze szczególnie gor cym apelem zwracam si do pokolenia
odego, do was, dzieci i m odzie y. Podejmujcie to dziedzictwo zdobyte i
okupione trudem, prac , ofiar i modlitw waszych przodków. Podejmujcie je i
rozwijajcie. Pracujcie dla chwa y Boga, dla dobra waszego, dla dobra
spo ecze stwa i kraju w którym yjecie /…/”.
Poloni brazylijsk odwiedzi te ks. abp Szczepan Weso y, delegat
prymasa Polski dla duszpasterstwa polskiej emigracji.
Duszpastersk wizyt w Brazylii i Argentynie z
w 1984 r. Józef
Kardyna Glemp (1929–2013), prymas Polski, duchowy opiekun Polonii. Od
po owy lutego do marca tego roku odwiedzi wiele miejsc zasiedlonych przez
Poloni . Wyg asza do nich homilie, m.in. w Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto
Alegre, Abranches, Kurytybie. Podczas spotkania z Poloni w Rio de Janeiro
w dniu 20 lutego 1984 r. powiedzia m.in.: „Z niema ym wzruszeniem
przybywam do waszego kraju, eby spotka si z cz stk Polski, jaka tu jest.
Prze ywam to we Francji, w Hiszpanii, cz ciowo we W oszech. I wreszcie
w Brazylii – w ciwie ca y pierwszy dzie jest prze ywaniem Polski wraz
z Wami, którzy przez swoj polsk kultur dajecie wiatu wiadectwo swojej
warto ci, umiej tno ci i wchodzenia w to, co dobre i budowania lepszej
przysz ci tego spo ecze stwa, które nale y do spo ecze stwa ca ego wiata”.
Przewodnikiem po o rodkach polonijnych ksi dza prymasa by
ówczesny rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, ks. Benedykt
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Grzymkowski (TChr)1. Nast pc po tym zas onym duchownym na stanowisku
rektora jest od 2009 r. ksi dz doktor Zdzis aw Malczewski (Schr), który przyby
do tego kraju w 1979 r. prowadz c pos ug ewangelizacyjn , a tak e rozwijaj c
dzia alno spo eczn i naukow . We wszystkich tych dziedzinach osi gn
znacz ce wyniki, za co otaczany jest powszechnym szacunkiem.
Redakcja oraz autorzy dedykuj ten zbiór rozpraw Ksi dzu Rektorowi
Zdzis awowi Malczewskiemu wraz z yczeniami wszelkiej pomy lno ci
i dalszych osi gni .

1

Ks. Benedykt Grzymkowski zmar 13 lutego 2013 r.
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From the Editorial Board
Migration routes from the Polish lands under partition in the second half
of the 19th century led the Polish population and ethnic minorities – apart from
Europe and North America – to Latin America, mainly to Argentina and Brazil.
Brazilian authorities stimulated the immigration process in order to use the
immigrants from Europe (except the Poles arrived on the continent including
Germans, Italians, Portuguese) to develop sparsely populated states south of the
country. Immigration of smaller groups from the Polish lands led mass
movement of emigration, called “Brazilian fever”, which included the outbreak
of the First World War, including about one hundred thousand people.
In the interwar years emigrated to Brazil about 42 thousand people
(about 1.5 thousand immigrated again). Prevailed among them Polish citizens of
Jewish origin (41.6%). Ukrainians and Belarusians comprised 25.7%, Germans
5.6%, while the Poles made 26%. Newcomers scarcely settled (other than in the
period before the First World War) in the countryside of the southern states of the
country, as most sought jobs in cities in central states of Brazil.
In 1934, in Rio de Janeiro there were about seven thousand immigrants
of different nationalities from Poland. The city with the largest group of people
of Polish descent – about 19 thousand, in the middle of the interwar years, was
Curitiba. Together with the adjacent neighborhoods the number of Polish
immigrants reached around 38 thousand persons. In terms of occupation among
the Polish settlers predominated farmers (about 95%). Others claimed the craft
and commerce, the professions performed trace size.
The Consulate General of Poland in Curitiba estimated that the number
of Polish community could be about 172 thousand. They developed, particularly
in urban agglomerations, numerous, social, cultural, educational, sporting,
religious life, forming the business and professional associations, newspapers
came out in Polish. Poles in Brazil build schools, to host associations and
churches.
In the inter-war period, the religious care of the Polonia carried out 21
Polish parishes in the three southern states, led mainly by the Divine Word
priests and missionaries, priests and nuns who came from Poland. Some
achievements had associations that had met the objectives of integrating the
Polish settlers, such as the Central Union of Poles in Brazil, and others. Ties with
Poland kept Polish diplomats and consuls, as well as the activists through the
Council Organizational Poles Abroad (since 1929) and the World Union of Poles
Abroad (mid-1934).

Keeping ethnic activity was curbed by the nationalist decrees by
Brazilian President Getúlio Vargas, which entered into force in November 1937.
Despite the progressive assimilation (and said “nationalization”), during the
Second World War, the Polish Armed Forces in the West were credited by two
thousand volunteers from Brazil, Argentina and Uruguay.
During the Second World War in Brazil arrived between few hundred
and five thousand Polish refugees. In the years 1947–1950 the Brazilian Polonia
was bolster by about 7.5 thousand of Polish “DP” in occupied Germany and the
difficult to determine number of immigrants from other countries, especially
demobilized soldiers.
An important role has been still played by the priests, monks and nuns.
Since February 1954, the Polish immigration ministry is directed by the Polish
Catholic Mission in Brazil, located in Curitiba.
During his pilgrimage to Brazil, Pope John Paul II met with the Polish
community. Appealing to Polish youth in Curitiba, on 5 July 1980, he said: “In
particular I address a pressing appeal to the younger generation, to you, children
and adolescents. Take the heritage undertaken by work, sacrifice and prayer of
your ancestors. Take it and develop it. Work for the glory of God, for the good of
society and the country in which you live /…/“.
The Brazilian Polonia was also visited by Archbishop Szczepan Weso y,
a Prymate delegate for the pastoral care of the Polonia.
A pastoral visit to Brazil and Argentina in 1984 paid Cardinal Joseph
Glemp (1929–2013), Polish primate, the spiritual guardian of the Polish
community. From mid-February to March of that year, he visited many places
inhabited by the Polish community. He held homilies in many cities, including in
Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Abranches, Curitiba. During the
meeting with the Polish community in Rio de Janeiro on 20 February 1984 he
said: “With no little emotion, I come to your country, to meet with the Polish part
of what is here. I experience it in France, in Spain, partly in Italy. And finally, in
Brazil – in fact, the entire first day is the experience of Poland among you, who
through their Polish culture give the world the witness of the country’s values,
skills and to build a better future of the society, which belongs to the public all
over the world”.
A guide to the Polish Primate was the then Rector of the Polish Catholic
Mission in Brazil, Fr. Benedict Grzymkowski (TChr). His successor as a rector
since 2009 has been Dr. Zdzislaw Malczewski (Schr), who came to this country
in 1979, leading evangelistic ministry, and developing social and academic
activities. In all these areas, he has achieved significant results, which made him
a common authority.
Editors and authors dedicate this volume of articles to Dr. Rector
Zdzis aw Malczewski with the wishes of every success and further achievements.
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Sylwia opato, Marek Szczerbi ski
DZIA ALNO
DUSZPASTERSKA, NAUKOWA I SPO ECZNA
KSI DZA DOKTORA ZDZIS AWA MALCZEWSKIEGO SCHR
W czerwcu 2009 r. funkcj rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii,
z nominacji Konferencji Episkopatu Polski, zaakceptowanej przez Krajow
Konferencj Biskupów Brazylii, obj
ksi dz doktor Zdzis aw Marian
Malczewski.
Urodzi si on 21 stycznia 1950 r. w Nowym
Brzesku na Ziemi Krakowskiej. W latach
1957–1964 ucz szcza do szko y podstawowej
w swojej rodzinnej miejscowo ci, natomiast
liceum uko czy zdaniem matury w 1968 r.
w Proszowicach.
Przez
nast pny
rok
pracowa
zawodowo w Banku Spó dzielczym pocz tkowo w Nowym Brzesku a nast pnie w Proszowicach.
W roku 1969 wst pi do Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
w Poznaniu, odbywaj c nowicjat w Zi bicach.
W latach 1970–1976 studiowa
filozofi i teologi w Wy szym Seminarium
Duchownym Towarzystwa Chrystusowego
w Poznaniu, uzyskuj c 11 maja 1976 r. wi cenia kap skie. W tym e roku
obroni prac magistersk z teologii w Uniwersytecie Katolickim w Lublinie.
W kolejnych dwóch latach (1977–1978), wype nia obowi zki
wikariusza w parafii pw. w. Józefa w Stargardzie Szczeci skim.
Do Brazylii przyby 31 marca 1979 r. w ramach misji powierzonej przez
Towarzystwo Chrystusowe. Odby kurs j zyka portugalskiego i zosta
skierowany do pracy wikariusza w parafii pw. w. Anny w Carlos Gomes
w stanie Rio Grande do Sul. W latach 1980–1984 kierowa dzia alno ci tej
parafii jako jej proboszcz.
W latach nast pnych pe ni kolejno nast puj ce funkcje:
proboszcza w parafii pw. Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny w Ijuí
(1984–1988),

proboszcza polskiej parafii personalnej pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej
w Rio de Janeiro (1988–1994),
prowincja a Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Po udniowej
(1995–2004),
proboszcza parafii w. Jana Chrzciciela w Kurytybie (od roku 2004).
W latach 1989, 1995 i 2001 uczestniczy w Kapitu ach Generalnych
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
Ksi dz rektor nie ogranicza si do wype niania tylko swej misji
ewangelizacyjnej. Jest aktywnym dzia aczem spo ecznym i naukowcem
ukierunkowanym g ównie na poznanie i badanie dziejów Polonii
w wieloetnicznym spo ecze stwie Brazylii.
Uczestniczy w seminarium jednego z najwybitniejszych historyków
polskich, znawcy i historyka zbiorowo ci polonijnych, profesora Lecha
Trzeciakowskiego. Pod jego opiek przygotowa rozpraw doktorsk nt.
„Obecno Polaków i Polonii w Rio de Janeiro”, któr obroni w dniu 5 czerwca
1995 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Uzyska tym samym stopie doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
najnowszej.
Osi gni ta wysoka pozycja naukowa, stale wzbogacany dorobek
naukowy w formie ksi ek, artyku ów, referatów wyg aszanych na konferencjach
mi dzynarodowych ugruntowa y autorytet ksi dza rektora jako wybitnego
badacza dziejów i przemian kolejnych pokole spo eczno ci polskiej w Brazylii.
Ksi dz Malczewski uczestniczy w wielu konferencjach naukowych
odbytych w Polsce, Brazylii i innych krajach. Z ich d ugiego wykazu, wymie my
kilka najwa niejszych. I tak na pocz tku grudnia 1998 r. odby a si
w Uniwersytecie Warszawskim konferencja nt. „Rola duszpasterstwa polskiego
w organizacji spo eczno ci lokalnych w Ameryce aci skiej”, podczas której
wyg osi nast puj ce referaty:
„Dialog mi dzykulturowy – optyka brazylijska”,
„Towarzystwo Chrystusowe w Ameryce Po udniowej i jego
specyfika”.
W sierpniu roku nast pnego uczestniczy w mi dzynarodowej
konferencji amerykanistów nt. „Przestrze w kulturze latynoameryka skiej”,
wyg aszaj c referat „Dialog mi dzynarodowy w Brazylii postrzegany przez
Polaków”. Konferencja ta odby a si w Uniwersytecie Stanowym w Rio de
Janeiro.
Tak e w grudniu, ale roku 1999 wzi
udzia w konferencji nt.
„To samo
oraz percepcja Polski i polsko ci w rodowiskach Polonii
Latynoameryka skiej”,
zorganizowanej
przez
Centrum
Studiów
Latynoameryka skich Uniwersytetu Warszawskiego (CESLA UW). Uczestnicy

16

konferencji wys uchali m.in. referatu przybysza z Kurytyby, pt. „To samo
polsko-brazylijska: do wiadczenia z pracy duszpasterskiej w rodowiskach
wiejskich i wielkomiejskich Brazylii”.
Na pocz tku kwietnia 2000 r. Para ski Uniwersytet Federalny
w Kurytybie zorganizowa wspólnie z CESLA UW sympozjum w zwi zku z IV
Kongresem Polonii Latynoameryka skiej odbytym w tym e mie cie (z liczn
Poloni ). Ksi dz Malczewski by animatorem i uczestnikiem tego naukowego
mi dzynarodowego spotkania.
Z pocz tkiem lipca 2000 r. odby si 50 Mi dzynarodowy Kongres
Amerykanistów w Warszawie. Jako jedn
z imprez towarzysz cych
zorganizowano w Wy szym Seminarium Ksi y Werbistów w Pieni nie
naukowe sympozjum nt. „Funkcje spo eczne misji Ko cio a katolickiego
w Ameryce”, w ramach którego ksi dz Malczewski wyg osi w j zyku
portugalskim referat pt. „Specyfika pracy Chrystusowców w Ameryce
Po udniowej, szczególnie w Brazylii”.
Podczas wspomnianego jubileuszowego kongresu rektor UW prof. Piotr
gle ski wr czy medale tej wybitnej polskiej uczelni kilku uczonym
z ró nych krajów. Medalem UW wyró niona zosta a tak e Prowincja
Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Po udniowej, któr odebra jej
zas ony dzia acz ks. Malczewski. W adze Uniwersytetu Warszawskiego
doceni y zas ugi prowincji z siedzib w Kurytybie dla rozwoju realizowanych
przez uczelni bada i studiów nad problematyk polonijn w krajach Ameryki
aci skiej.
W dniu 23 kwietnia 2001 r. w Para skim Uniwersytecie Federalnym
w Kurytybie odby o si spotkanie rektora Uniwersytetu Jagiello skiego profesora
Franciszka Ziejki i prorektora profesora W adys awa Miodunki z dzia aczami
Polonii brazylijskiej, którego wspó organizatorem by ksi dz Malczewski.
W pa dzierniku 2001 r. odby o si na Uniwersytecie Regionalnym
w Erechim mi dzynarodowe seminarium naukowe na temat polskiej mniejszo ci
etnicznej. Jego inicjatorem by ks. Malczewski, który w ten sposób nawi za do
upami tnienia 126 rocznicy przybycia pierwszych polskich imigrantów do stanu
Rio Grande do Sul.
Kilka dni po tym wydarzeniu, w Para skim Uniwersytecie Federalnym
w Kurytybie zorganizowane zosta o, w partnerstwie z CESLA UW,
mi dzynarodowe seminarium nt. „Wielokulturowo
i formacja przestrzeni
spo ecznej w Ameryce aci skiej i Europie”. Ks. Malczewski wyg osi w jego
trakcie referat oraz moderowa dyskusj .
W pa dzierniku 2002 r. ks. Malczewski przyby do Rzymu, by wzi
udzia w VII Mi dzynarodowym Sympozjum Biografistyki Polonijnej,
przygotowanym przez profesora Zbigniewa Judyckiego, z udzia em znakomito ci
naukowych z Polski i innych krajów. Ks. Malczewski wyg osi referat „Biskupi
polscy i polskiego pochodzenia w Brazylii”.
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By
uczestnikiem, odbytego w po owie wrze nia 2006 r.,
mi dzynarodowego kongresu w Akademii Polonijnej w Cz stochowie nt.
„Fundacje polonijne w wiecie – perspektywy wspó pracy z organizacjami
kulturalnymi i technicznymi”. Wyg osi referat nt. „Wspó czesna rzeczywisto
spo eczno ci polonijnej w Brazylii”.
W trakcie obrad forum naukowego z okazji dwudziestolecia Centrum
Studiów Latynoameryka skich, odbytego w maju 2008 r. w Uniwersytecie
Warszawskim, ks. Malczewski skupi uwag
s uchaczy, wyg aszaj c
przekrojowy referat o historii czasopi miennictwa polonijnego w Brazylii, od
ko ca XIX w. a po czasy wspó czesne.
W maju 2009 r. zorganizowane zosta y obchody 80. lecia polskiego
osadnictwa w miasteczku Águia Branca w stanie Espírito Santo. Ks. Malczewski
zorganizowa w ich trakcie sympozjum naukowe nt. „ Brazylia – Polska. Polacy
w Brazylii – dziedzictwo i wyzwania”. Referaty wyg osili, oprócz organizatora
(„Polonia w Orle Bia ym wspó cze nie, analiza przeprowadzonych bada ”),
zaproszeni naukowcy polscy i brazylijscy.
Na
mi dzynarodow
konferencj
polonijn ,
zorganizowan
w pa dzierniku 2010 r. przez Towarzystwo Chrystusowe, przybyli do Poznania
naukowcy z polskich uczelni oraz duszpasterze Polonii z Brazylii, Danii,
Hiszpanii, Irlandii, W och. Jako reprezentant Polonii brazylijskiej ks.
Malczewski wyg osi referat pt. „Duszpasterstwo polonijne w Brazylii – historia
i wspó czesno ”.
Referat nt. „Duszpasterstwo Polskie w Brazylii”, przygotowany przez ks.
Malczewskiego, wys uchali uczestnicy konferencji naukowej, zorganizowanej
w kwietniu 2011 r. w Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszy skiego w Warszawie
przez wiatow Rad Bada nad Poloni . Obrady toczy y si wokó problemu:
„Polacy w Ameryce aci skiej – Ethos patriotyczny w warunkach wychod stwa
polskiego”.
W marcu 2012 Para ski Uniwersytet Stanowy Unicentro w Irati
zorganizowa II Mi dzynarodowe Sympozjum Studiów S owia skich. Jego
uczestnicy zaprosili ks. Malczewskiego do zaprezentowania historii polonijnego
czasopi miennictwa w Brazylii.
Szczególne zas ugi wniós ks. Malczewski do zainicjowania i rozwoju
wspó pracy naukowej polsko-brazylijskiej za po rednictwem Uniwersytetu
Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiello skiego. Wspó praca z t pierwsz
uczelni wzmog a si od 1997 r., od przeprowadzonych w ostatnich miesi cach
tego roku bada terenowych przez trzech doktorantów CESLA UW
w zbiorowo ciach polonijnych w po udniowych stanach Brazylii. W kolejnych
latach ks. Malczewski przyczyni si do sformalizowania owocnych kontaktów
mi dzy naukowcami polskimi i brazylijskimi. W spotkaniach, które w tym celu
zorganizowa w latach 1998–1999, uczestniczyli przedstawiciele polskiej s by
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konsularnej w Brazylii oraz profesorowie UW i Para skiego Uniwersytetu
Federalnego w Kurytybie.
W listopadzie 1998 r. nast pi fina tych zabiegów przez podpisanie
umowy o wspó pracy mi dzy obu uczelniami.
Wa nym dzie em ks. Malczewskiego jest jego wspó praca z mediami
oraz wykreowanie wspó czesnych czasopism polonijnych w Brazylii. Od 1991 r.
jest sta ym korespondentem Radia Watyka skiego, przez kilka lat wspó pracowa
z Katolick Agencj Informacyjn w Warszawie.
Wiele pracy w
w opracowanie koncepcji i redagowanie w latach
1999–2009 czasopisma studiów polsko-brazylijskich pt. „Projeções : Revista de
Estudos Polono-Brasileiros” wydawanego w j zyku portugalskim w Kurytybie.
W okresie jedenastu lat ukaza o si dwadzie cia numerów „Projeções”. Promocja
czasopisma odby a si 9 sierpnia 1999 r. w siedzibie zarz du krajowego
Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej (BRASPOL) w Kurytybie. By o wydawane
wspólnie przez trzy instytucje: Prowincj Towarzystwa Chrystusowego, CESLA
UW i BRASPOL. Funkcj redaktora naczelnego pe ni nieprzerwanie ks.
Malczewski wspomagany zw aszcza przez Rad Wydawnicz . Na amach
czasopisma opublikowa o swoje artyku y wielu naukowców Uniwersytetu
Warszawskiego. Sytuacja zmieni a si w 2010 r. w zwi zku z projektem strony
polskiej zmierzaj cym do rozszerzenia zakresu tematycznego periodyku na
problemy ca ej Ameryki aci skiej. Jego wdro enie musia oby nast pi kosztem
utrzymania priorytetu dla bada g ównie nad Poloni brazylijsk . Nie
osi gn wszy porozumienia wobec rozbie nych pogl dów, strony wydaj ce
periodyk zako czy y jego edycj w dotychczasowej formie.
Niemal w tym samym czasie, w gronie dzia aczy polonijnych z ks.
Malczewskim na czele, postanowiono wydawa , od wiosny 2010 r., nowy
periodyk pod tytu em „Polonicus – Revista de Reflexão Brasil-Polônia”. Jego
redakcj
zaj
si
ks. Malczewski wykorzystuj c dotychczasowych
wspó pracowników z Uniwersytetu Warszawskiego. W Radzie Naukowej
czasopisma uczestniczy profesor Marcin Kula, jeden z najwybitniejszych
historyków zbiorowo ci polonijnych.
Jako rektor PMK, ks. Malczewski wydaje od lipca 2009 r. biuletyn
„Echo Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii”. Ukazuje si co dwa miesi ce, jest
jedynym pismem w Brazylii wydawanym w j zyku polskim.
Rozwój wspó pracy z Uniwersytetem Jagiello skim nast pi od sierpnia
2000 r. kilkumiesi cznym pobytem w Brazylii profesora tego uniwersytetu,
badacza Polonii Tadeusza Palecznego. Przeprowadzi on, korzystaj c ze
wskazówek i przewodnictwa ks. Malczewskiego badania terenowe, docieraj c do
spo eczno ci polonijnych w po udniowych regionach kraju.
Profesor Paleczny kontynuowa badania w czasie kolejnych pobytów
w Brazylii w latach 2002–2003. Zrealizowa badania socjologiczne Polonii
brazylijskiej w stanach: Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
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Sul, Goiás, São Paulo. W 2006 r. profesor Paleczny obj swoimi badaniami
wspólnoty polonijne w stanie Espírito Santo. Towarzystwo ks. Malczewskiego,
znanego w ród nich, prze ama o bariery nieufno ci, wzmocni o zaciekawienie
i pozytywny stosunek do oczekiwa go cia z Polski.
W tym samym roku realizowa prac dydaktyczn w Para skim
Uniwersytecie Federalnym jako profesor wizytuj cy, naukowiec z UJ profesor
Jerzy Brzozowski. Jego konsultacje z ks. Malczewskim przyczyni y si do
enia planu dalszych bada historii Polonii brazylijskiej.
W Radzie Naukowej periodyku „Polonicus – Revista de Reflexão BrasilPolônia” dzia aj
zaproszeni pracownicy naukowi UJ, z profesorami
Franciszkiem Ziejk i Tadeuszem Palecznym na czele. Kolejni nauczyciele
akademiccy krakowskiego uniwersytetu przybywali do Brazylii na badania
terenowe, maj c oparcie w PMK w Kurytybie, troskliwego opiekuna
i przewodnika w osobie jej rektora. Jako redaktor naczelny periodyku
zamieszcza w nim tak e teksty krakowskich uczonych.
Ksi dz Malczewski jest cz onkiem Rady Wydawniczej czasopisma
naukowego „Latinidade: revista do Núcleo de Estudos das Américas”,
wydawanego przez Uniwersytet Stanowy w Rio de Janeiro.
Nale y do nast puj cych stowarzysze naukowych:
Para skiego Instytutu Historyczno-Geograficznego (Instituto
Histórico e Geográfico do Paraná) w Kurytybie,
wiatowej Rady Bada nad Poloni w Warszawie (od kwietnia
2011 r. pe ni w niej funkcj cz onka zarz du),
wiatowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii
w Cz stochowie,
Akademii Literatury Polskiej i S owia skiej im. Adama Mickiewicza
(za . 1897 r. w Bolonii, reaktywowanej w 1973 r. w Lublinie),
Zwi zku Pisarzy Polskich na Obczy nie w Londynie.
Ksi dz Malczewski jest aktywnym dzia aczem spo ecznym Polonii
brazylijskiej, inicjowa od po owy lat 90. ub. stulecia wiele zada maj cych na
celu podtrzymanie jej kulturowej to samo ci. Z wa niejszych wymie my jego
wspó organizacj II Kongresu Polonii Ameryki aci skiej, odbytego w po owie
marca 1996 r. w Kurytybie. Jako uczestnik jego obrad wyg osi referat w komisji
ds. duszpasterstwa polonijnego.
We wrze niu 1996 r. w Buenos Aires uczestniczy w zebraniu
organizacyjnym II Kongresu Unii Stowarzysze i Organizacji Polskich Ameryki
aci skiej (USOPA ). By uczestnikiem III Kongresu USOPA , odbytym
w listopadzie 1998 r. w Punta del Este (Urugwaj).
Jako uczestnik walnego zebrania USOPA
odbytego w tym e
urugwajskim mie cie w listopadzie roku nast pnego omówi dzia alno
duszpastersk polskich misjonarzy w ród Polonii brazylijskiej. Przybli
tak e
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uczestnikom zebrania cele i problematyk periodyku naukowego „Projeções”
wychodz cego pod jego redakcj .
Nale
do grona aktywnych dzia aczy przygotowuj cych podczas
licznych spotka IV Kongres Polonii Latynoameryka skiej. Odby si on
w kwietniu 2000 r. z wiod
rol w jego doprowadzeniu do skutku in . Rizio
Wachowicza, prezesa BRASPOL, zas onego dzia acza Polonii Brazylijskiej.
Ze wzgl du na niezbyt korzystn atmosfer wytworzon w kolejnych
latach wokó USOPA , a zw aszcza jego prezesa, ks. Malczewski sw
aktywno spo eczn skupi g ównie na wspieraniu BRASPOL.
Ksi dz Zdzis aw Malczewski by organizatorem wielu spotka
z udzia em dzia aczy polonijnych, przedstawicieli polskiej dyplomacji, korpusu
konsularnego, naukowców polskich i brazylijskich maj cych na celu wspieranie
wa nych inicjatyw kulturalnych i spo ecznych w skali lokalnej i krajowej.
Za dzia alno misyjn , naukow i spo eczn zosta uhonorowany:
Krzy em Oficerskim OOP, nadanym przez Prezydenta RP „za
postaw patriotyczn , zas ugi w pracy na rzecz kszta towania
ciwego obrazy Polski za granic oraz kultywowanie polskich
tradycji narodowych” (1996);
Dyplom uznania w adz Nowego Brzeska „za zas ugi dla ziemi
nowobrzeskiej w rozs awianiu Ma ej Ojczyzny” (2001);
ot Odznak Honorow Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
„w uznaniu zas ug poniesionych dla realizacji celów stowarzyszenia”
(2003);
wyró nienie czasopisma „Forum Polonijne” w Lublinie w formie
statuetki Polonijne Orle Pióro „za dzia alno
polonijn
i publicystyczn ” (2004);
medal z okazji 20. lecia Centrum Studiów Latynoameryka skich
Uniwersytetu Warszawskiego „za rozwój studiów latynoameryka skich” (2008);
„nagrod imienia Jana Paw a” ustanowion w 2005 r. przez Rad
Municypaln miasta Kurytyby za wyró niaj
realizacj nauczania
Ko cio a Katolickiego (2010);
Medal Zas ugi im. Fernando Amaro, wr czony w siedzibie Rady
Municypalnej miasta Kurytyby, za wybitne osi gni cia
w dzia alno ci literackiej.
Redakcja „Przegl du Polsko-Polonijnego, jego wspó pracownicy
i autorzy z kraju i zza granicy gratuluj Ksi dzu Doktorowi Zdzis awowi
Malczewskiemu wszechstronnych osi gni
oraz ycz kolejnych udanych
inicjatyw spo ecznych, zrealizowanych tematów badawczych, nowych
publikacji, zachowuj c zdrowie i dobre samopoczucie w nast pnych dziesi tkach
lat!
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Ko ció wobec emigracji

The Church and Immigration

Edward Walewander
OBRAZ ROSJI W EUROPIE W CZASIE POWSTANIA
STYCZNIOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM
AUSTRIACKIEJ OPINII PUBLICZNEJ
Ks. dr Zdzis aw Malczewski, duszpasterz polonijny i badacz Polonii, to
kap an o szerokich horyzontach. W przepowiadaniu s owa Bo ego wa
rol
przypisuje s owu drukowanemu. Wydaje „Echo Polskiej Misji Katolickiej
w Brazylii”, „Polonicus. Revista de Reflexao Brasil – Polonia”. Równie t
drog dociera ze s owem duszpasterskim i Dobr Nowin do drugiego cz owieka.
Poza tym w ramach bogatej publicystyki utrwala to wszystko, co dzieje si
w Polonii brazylijskiej lub ma z ni jakikolwiek zwi zek. Wspó pracuje te
z odpowiednimi agendami naukowymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Paw a II i Uniwersytetu Warszawskiego.
Chrystusowiec Zdzis aw Malczewski w swoim pi miennictwie, a tak e
w publicystyce radiowej, uprawianej w Radiu Watyka skim, jest zawsze obecny
obok drugiego cz owieka. Niech przyjmie ten przyczynek z dziejów prasy, której
znaczenie docenia. Odtworzenie obrazu Rosji z okresu powstania styczniowego
wydaje si dzi aktualne, wszak i obecnie obraz tego kraju nie jest jednoznaczny.
***
Powstanie styczniowe uczyni o Rosj
obiektem wzmo onego
zainteresowania opinii wiatowej, zw aszcza europejskiej. Doniesienia prasowe,
komentarze, spekulacje kre li y nowy, odbiegaj cy od dotychczasowego obraz
Rosji. Wydarzenia zwi zane z powstaniem stanowi y w nim istotne kryterium
ocen. Ogólnie mo na stwierdzi , e okrucie stwo i bezwzgl dno w stosunku
do powsta ców wywo y niech do Rosjan, a wspó czucie i przychylno dla
Polaków. yj cy zagranic Rosjanie niejeden raz mogli odczu wr cz wrogo ,
zw aszcza w 1863 r. Wówczas bowiem post powanie Rosji oceniano
najsurowiej1.
1

Niko aj Milutin pisa po wybuchu powstania, e nieprzyjemnie teraz
za granic . Panuj
w Pary u atmosfer wobec Rosji okre la jako wrog . B. Limanowski, Historia ruchu
narodowego od 1861 do 1864, t. 2, Lwów 1882, s. 140. Por. te : A. K pi ski, Lach i Moskal.
Z dziejów stereotypu, Warszawa – Kraków 1990, s. 7–15; W. Zaj czkowski, Jak powstawa a
Rosja? „Tygodnik Powszechny”, 1995, nr 10, s. 1 i 4.

Cz sto w prasie, zw aszcza austriackiej, pojawia y si artyku y pe ne
krytyki wobec Rosji. Nie brakowa o w nich k liwego humoru. W nie humor,
wyra aj c swym ostrzem i celnym podtekstem powszechn niech do Rosji,
stanowi co w rodzaju klapy bezpiecze stwa dla nastrojów wi kszo ci
spo ecze stw. Niekiedy udana karykatura o wiele lepiej odzwierciedla a
niezadowolenie i dezaprobat ani eli d ugi artyku . Prasa s owem i obrazem
wykpiwa a zarówno carski system w adzy, jak i soldatesk rosyjsk .
Genera owie rosyjscy byli wielokrotnie obiektem krytyki i kpiny. Powszechnie
stosowanym rodkiem wyrazu uczu ywionych wobec Rosji by a te znana
symbolika nied wiedzia Pó nocy2.
Gazety stara y si równie zapozna swych czytelników z warunkami
ycia w Rosji. Pisa y wiele o Rosjanach, zamieszcza y relacje z ró nych rejonów
tego wielkiego kraju. Specjalizowa y si w tym „Wiener Zeitung” i „Das
Vaterland”, które wychodz c poza zwyk e ramy doniesie prasowych,
przedrukowywa y ukazy carskie i rozporz dzenia rz dowe. Szczególnie dobrze
poinformowana by a „Wiener Zeitung”, która systematycznie publikowa a
materia y wiadcz ce o post powaniu administracyjnym w adz carskich.
Zdecydowanie antyrosyjsk postaw zajmowa y dwa pisma: „Der Botschafter”
i „Die Presse”.
Najpierw wybuch powstania w styczniu 1863 r. wywo
w Austrii
liw rado , e oto Rosja b dzie musia a poniecha tylekro deklarowanych
zamierze ekspansywnych, a zaj si zwalczaniem buntu, co na d ugi czas
zwi e jej si y. „Die Gegenwart” nie potrafi a ukry Schadenfreude, pisz c, e
Rosja, podszczuwaj c do rewolucji kraje po udniowe, staje w obliczu powstania
na w asnym terenie. Zdaniem gazety powinno by ono straszliw lekcj dla
dwulicowych rz dów i zas on kar dla schizmatyckiego przeniewierstwa. Na
zasadzie hodie mihi, cras tibi Rosja zbiera niwo rewolucji, co z politycznego
punktu widzenia nie jest dla Austrii adnym nieszcz ciem – podsumowywa o
pismo swe rozwa ania3. Równie „Der Botschafter” nie móg si powstrzyma
od ironicznych komentarzy na temat ob udnej polityki rosyjskiej, pi tnuj c
zarazem mieszanie si Rosji w cudze sprawy4. Dla Europy to wi cej ni dobrze –
stwierdza dziennik – e Rosja nie b dzie mia a wolnych r k. Nale y w tym
widzie sprawiedliwo losu, je li w nie teraz wewn trzna rewolucja w Rosji
pozbawia j mo liwo ci dalszej ekspansji. „Czy nie powinni my si cieszy ,

2
3
4

Die Ereignisse in Polen, „Die Gegenwart” z 29 stycznia 1863; „Salzburger Kirchenblatt” z 5
marca 1863.
Hodie mihi, cras tibi, „Die Gegenwart” z 29 stycznia 1863.
„Der Botschafter” z 26 stycznia 1863 pisa : „Rosja wsz dzie, gdzie tylko w Europie wzniesiono
sztandar rewolucji, wtyka a sw r , wsz dzie pod ega a i podburza a. Po ar, którym si
lekkomy lnie zabawia a, gdy sz o o zagranic , pali si teraz niepowstrzymanie w jej w asnym
piecu i grozi cesarstwu moskiewskiemu ci
zap at ”.
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kiedy wojna wybucha we w asnych szeregach naszego wspólnego wroga?” –
konkludowano5.
Te wyj tkowo cyniczne wynurzenia mo na zrozumie
tylko
w kontek cie ówczesnej polityki rosyjskiej. Niektóre posuni cia Rosji na arenie
mi dzynarodowej wywo y w Austrii gniew i oburzenie. Przede wszystkim
nale y tu wymieni uznanie przez Rosj Królestwa W oskiego, które powsta o
kosztem terytoriów austriackich. Tote prasa ur gliwie nazywa a powstanie
polskie „zap at uiszczon carowi za jego gest”6. Sw polityk „chwilowej
korzy ci”7 rz d rosyjski da Polakom mimo woli przyk ad, jak w okre lonych
okoliczno ciach mo na „wyrzuci koron na ulic ”8. S usznie pyta a „Wiener
Kirchenzeitung”, dlaczego Rosja skar y si , e w Polsce wybuch o powstanie,
skoro swym uznaniem dla W och potwierdzi a zasad samostanowienia narodów,
na której bazuj tak e nadzieje Polaków9. Za uznanie Królestwa W oskiego
Rosja dosta a zreszt sowit zap at w postaci désintéressement
och dla
Powstania i carte blanche ze strony francuskiej dla polityki na Ba kanach. W obu
przypadkach godzi o to te w Austri .
Innym korzeniem Schadenfreude, wywo anej w Austrii polskim
powstaniem, by a niew tpliwie polityka ba ka ska Rosji, gdzie carat czu si
szczególnie pewny. Ale podczas gdy w Serbii i Bu garii popiera czynnie d enia
niepodleg ciowe, to u siebie d awi wszelkie ich przejawy10. Panslawizm
rosyjski podsyca te nastroje antyhabsburskie Czechów, Serbów, Rusinów, co
podminowywa o monarchi habsbursk od wewn trz. „Gemeindezeitung”
nazywa a rzecz po imieniu: burza, któr Rosja nap dza a na Ba kany, nawiedzi a
teraz j sam 11.
Ale nie tylko zachowanie si Rosji w sprawie w oskiej i ba ka skiej, lecz
tak e jej nieustanne mieszanie si w sprawy tureckie by o po ywk dla
liwych krytyk prasowych12. Wspomniano ju , e antypatia do Rosji
w spo ecze stwie austriackim znajdowa a uj cie mi dzy innymi w swoistym
humorze. Pewien pogl d na rodzaj tego humoru mo e da nast puj cy wiersz:
„Niedawno car, goni c nied wiedzia,
Na Polsk kl twy srogie grzmia .
5
6
7
8
9
10
11
12

Die Ereignisse in Polen, tam e z 4 lutego 1863.
„Sonntagsblatt für alle Stände” z 1 marca 1863.
Polen, „Tiroler Stimmen” z 12 maja 1863; „Südtiroler Volksblatt” z 11 kwietnia 1863.
Die geheiligte Revolution, „Wiener Kirchenzeitung" z 18 lutego 1863.
Tam e z 25 marca 1863.
Die Ereignisse in Polen, „Die Presse” z 26 stycznia 1863; Die Ereignisse in Polen, „Der
Botschafter” z 4 lutego 1863.
Die Revolution in Polen, „Gemeindezeitung” z 12 lutego 1863.
Die katholische Seite der polnischen Frage, „Wiener Kirchenzeitung” z 3 czerwca 1863; Das
Schicksal der katholischen Kirche im Polen von der Rechtsseite betrachtet, „Salzburger
Kirchenblatt” z 3 czercwa 1863.
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Wtem ch op odwa ny tak mu powiedzia :
A przecie ty to W ochy uzna .
I w ca ej S owia szczy nie mieszasz ponad miar ,
Tak, ojczulku, masz za to swoj kar .
Gdy Serbia, W gry wolno wywalczy y
My la , e tak powinno by
Odmawiasz Polsce, co tamte zdoby y.
Czy nie ma ona prawa swobodnie
?
Czytelniku, czy znasz odpowied Aleksandra cara?
»Wiesz, ch opie, rzek on: to ca kiem inna butów para«”13.
Oprócz niezliczonych artyku ów prasowych pojawia y si te d sze
reporta e opisuj ce Rosj i Rosjan oraz przyst pne dla szerokich mas gaw dy.
Najcz ciej redakcje wychodzi y z za enia, e czytelnicy potrzebuj bli szych
informacji o pa stwie, które znalaz o si na ustach ca ej Europy. W tek czysto
informacyjny bywa zabarwiany nut
niech ci. Okrucie stwa Rosjan
wyprowadzano z ich historii i z sytemu panuj cego w tym pa stwie.
„Die Presse” opublikowa a rzut retrospektywny na dzieje spo ecze stwa
rosyjskiego od czasów Piotra Wielkiego, którego zas ugi dla Rosji silnie
uwypukli a14. To samo pismo, analizuj c aktualn sytuacj wewn trzn
cesarstwa, zwraca o szczególn uwag na stosunki ludno ciowe, osobne miejsce
po wi caj c w ócz gostwu15. Innym razem koncentrowa o si na stacjach pocztowych, rozsianych po niezmierzonym terytorium tego pa stwa 16. Z pewno ci
nie by y to tematy, które w istotny sposób mog yby przybli
Rosj
zachodniemu czytelnikowi, a zw aszcza u atwi mu zrozumienie sytuacji
wywo anej powstaniem, a o to przecie g ównie chodzi o.
Niew tpliwie bardziej poznawczy charakter mia y reporta e dotycz ce
Ko cio a prawos awnego, których w prasie te nie brakowa o. „Wiener
Kirchenzeitung” w obszernym artykule ukazywa a histori tego Ko cio a,
odnotowuj c tak e d enia unijne ze strony Ko cio a rzymskokatolickiego17.
Kolejny artyku w tej gazecie charakteryzowa ówczesny stan prawos awia
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14
15
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„Salzburger Kirchenblatt” z 19 lutego 1863.
Die russische Gesellschaft und Peter der Grosse, „Die Presse” z 12 sierpnia 1884.
Die Bevölkerung Russlands, tam e z 18 kwietnia 1863; Russische Vagabunden, tam e z 28
czerwca 1863.
Aus Russland, „Der Botschafter” z 18 listopada 1863.
Die russische Staatskirche, „Wiener Kirchenzeitung” z 1 lipca 1883.
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rosyjskiego, przy czym poczesne miejsce w opisie zajmowa a typowa sylwetka
popa18.
Na fali zainteresowania Rosj zamieszczane te by y artyku y
charakteryzuj ce ycie publiczne w Rosji. „Der Botschafter” przyniós
prezentacj niektórych grup politycznych w Rosji, s dz c, e przyczyni si to
„do zrozumienia niektórych zagadkowych zjawisk w tym ogromnym pa stwie
pó nocy”19. Inne tematy poruszane na amach gazet to: stowarzyszenia w Rosji20,
stan urz dniczy21, zwyczaje podró nicze w Rosji22. Silnie antyrosyjskie akcenty
spotyka si w felietonach „Der Botschaftera”. W jednym z nich anonimowy
Polak dzieli si wra eniami z Rosji, poddaj c panuj ce w niej stosunki ostrej
krytyce23.
Czytelnicy austriaccy mieli mo no wyrobienia sobie s du o Rosji na
podstawie broszury Jules’a Micheleta La Pologne martyre, omówionej do
bezbarwnie, ale szczegó owo, przez „Die Presse”24. Michelet nie szcz dzi
krytyki rz dom carskim, okre laj c je mianem „najgorszego pana”. Rosj uwa
za zlepek fi sko-tatarski i wró
jej upadek, na co wskazywa y zachodz ce
w Rosji procesy rozpadowe25.
Rzecz
zrozumia a,
e
wystaj cym
kamieniem
w mozaice
przedstawiaj cej Rosj by y dla opinii publicznej same rz dy carskie. Ju
w momencie wybuchu powstania krytyka systemu carskiego sta a si jednym
z g ównych tematów prasowych. „Die Presse” zauwa a, e ówczesny rz d
carski mieni si liberalnym, ale tendencje liberalne okazuj si po prostu
amstwem, jak tego a nadto wyra nie dowodzi a ostatnia branka do wojska
przeprowadzona w Warszawie. Otó car, który pobór do wojska traktuje jako
rodek do odci gni cia jak najwi kszej liczby m odych ludzi od ich stron
rodzinnych, by tym sposobem zapobiec wzmocnieniu ruchu wolno ciowego,
miela si oskar
Turcj i bra w opiek prze ladowanych tam chrze cijan
obrz dku wschodniego. To dwulicowe post powanie sprowokowa o „Die
Presse” do postawienia pytania: „kiedy na przestrzeni pó wiecza chrze cijanin to
w Turcji by tak ograbiany i deptany, jak to ma miejsce w stosunku do
katolickich Polaków w prawos awnej Rosji?”26. Tak e „Der Botschafter” ostrze
swej krytyki wymierza w niekonsekwencj polityki zagranicznej Rosji,
wskazuj c na fakt, e w czasie, kiedy Rosja kruszy a kopi „w obronie
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Die russische Kirche, tam e z 4 listopada 1863.
Die Slawophilen und die Freunde des Westens in Russland, „Der Botschafter” z 10 kwietnia
1863.
Artel in Russland, tam e z 9 lipca 1863.
Aus dem Leben des russischen Volkes und der Beamten, tam e z 21 lipca 1863.
Russen im Bade, „Die Presse” z 8 wrze nia 1863.
Russische Erinnerungen, „Der Botschafter” z 6 marca 1663.
La Pologne martyre, „Die Presse” z 5 listopada 1863.
Por. K. Ze enko, Rosja na rozdro u, „Orze Bia y”, 1994, nr 1505, s. 8–10.
Tam e z 22 stycznia 1863.
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Bu garów, Bo niaków, Wo ochów i Czarnogórzan, atakuj c w ich obronie Port ,
sama w tyra ski sposób podbija a Polsk . Dla chrze cijan nad dolnym Dunajem
istnieje w Petersburgu wspó czucie i sympatia; dla chrze cijan znad Wis y
zamkni to tam serca i uszy”27. Nawet przyjazne Rosji „Das Vaterland” poczu o
si zmuszone do wypowiedzenia s ów krytyki pod adresem rz du carskiego. Na
kanwie g nej sprawy dotycz cej zes ania w g b Rosji arcybiskupa
warszawskiego Zygmunta Szcz snego Feli skiego wzywa o rz d do koncesji
w sprawie polskiej28.
Prasa udziela a rad rz dowi rosyjskiemu, jak rozwi za kwesti polsk 29.
Na przyk ad „Donauzeitung” stwierdza a, e je li chce on pojednania z Polakami,
musi przede wszystkim zachowa wszelkie wi ce go uk ady, tak jak to
uczyni a Austria w przypadku Galicji. Zatem rz d carski powinien poniecha
wszystkiego, co mo e by uznane za obchodzenie lub naruszenie postanowie .
W istocie wi c chodzi o wyrwanie z a z korzeniami30. Inna rada to bardziej
ludzkie i agodne post powanie wobec Polaków31.
Obraz ówczesnej Rosji w prasie austriackiej uzupe nia y wypowiedzi
o wprowadzonych w 1857 r. reformach, przewiduj cych wi cej swobód
obywatelskich w yciu spo eczno-publicznym. Demokratyczne pismo
„Morgenpost” stwierdza o, e z tak wielkim ha asem lansowane reformy nigdy
nie wesz y w ycie. Nic zatem dziwnego, e szerokie ko a spo ecze stwa nie daj
wiary kolejnych ich zapowiedziom. W powsta czej scenerii w Polsce reform
i obietnic Rosji nie traktowano na Zachodzie powa nie32.
Dziennikarzy interesowa a tak e armia carska. Pismo „Sonntagsblatt für
alle Stände” analizowa o morale
nierzy i dosz o do wniosku, e Rosja jest
kolosem na glinianych nogach33. Cz sto stosowane nagrody w postaci alkoholu
os abia y dyscyplin i wol walki
nierza rosyjskiego34. W prowadzeniu wojny
35
wida ba agan i dezorganizacj . Pod szczególny wszak e ostrza bra a prasa
bezwzgl dne post powanie w stosunku do powsta ców. Zaledwie powstanie
wybuch o – pisa „Osterreichischer Volksfreund” – a ju soldateska carska stara
si o „powi kszenie liczby zaprzysi onych, miertelnych wrogów Rosji”36.
Wed ug opinii prasy ta w nie rosyjska bezwzgl dno zmusza a powsta ców
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„Der Botschafter” z 26 stycznia 1863.
„Das Vaterland” z 19 lipca 1863.
Por. J. Or owski, My w oczach Rosjan, „Dziennik Lubelski”, 1991, nr 178.
Die russische Amnestie, „Donauzeitung” z 14 kwietnia 1883.
Die polnische Frage, „Österreichischer Volksfreund” z 11 czerwca 1863.
Zur politischen Geschichte des Tages, „Morgenpost” z 10 marca 1863; Reformen in Russland,
„Die Presse” z 6 wrze nia 1863.
„Sonntagsblatt für alle Stände” z 10 maja 1863; „Das Vaterland” z 1 maja 1863.
„Tiroler Stimmen” z 20 marca 1863.
„Die Presse” z 22 kwietnia 1863.
Aus Russisch – Polen, „ Österreichischer Volksfreund” z 24 lutego 1863
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do walki na mier i ycie37. Niekiedy okrucie stwo w adz carskich prasa
przybli a, odwo uj c si do szczególnie drastycznych momentów z dziejów
ludzko ci, by w ten sposób w pe ni uzmys owi rzeczywisto powstania 38.
Obraz Rosji szkicowany w artyku ach prasowych wy cznie w ciemnych
barwach by by wielkim uproszczeniem. Wizja przekazywana przez ówczesn
pras nie by a bynajmniej tak jednostronna. W ogniu krytyki przewija y si
nieliczne mo e, ale jednak wyra nie pozytywne opinie o Rosjanach. Chwalono
wi c „dobrych Rosjan”, którzy potrafili zachowa si poprawnie wobec ludno ci
polskiej i powsta ców39. Zdarza y si nawet wypadki – wprawdzie nieliczne –
przechodzenia oficerów rosyjskich do powstania 40. Propolska aktywno
Michai a Bakunina i Aleksandra Hercena znalaz a w „Gemeindezeitung”
obszerne omówienie41. Równie dzia alno komitetu „Ziemia i Wola” odbi a si
echem w prasie austriackiej42. „Gemeindezeitung” na podstawie pewnego ród a
donosi a, e „w Rosji nawet ujawnia si wiele sympatii dla powstania polskiego,
a m odzie rosyjska walczy ju w szeregach powsta czych”43.
Obraz Rosji i Rosjan w prasie austriackiej, zw aszcza w pierwszych
miesi cach Powstania, ods ania wielk wówczas niepopularno tego mocarstwa
w europejskiej opinii publicznej, zw aszcza Austrii44. Wiele g osów sympatii,
adresowanych do walcz cych Polaków, prawem kontrastu uwydatnia o
negatywne oceny Rosji. W tym czasie tak ostr krytyk mo e w wi kszym
stopniu rodzi y obawy przed Rosj ani eli wydarzenia w Królestwie Polskim.
Od o te wiele dawnych uprzedze wobec Rosji, dosz y nowe. Ostatecznie
obraz Rosji w Europie i na amach prasy europejskiej nie by ani pe ny, ani
obiektywny. Najlepszym tego dowodem by o to cz ste mieszanie istotnych
wiadomo ci o tym pa stwie z ma o wa nymi ciekawostkami.
37
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Tam e, „Südtiroler Volksblatt” z 14 pa dziernika 1963.
„Die Gegenwart” z 4 marca i z 19 lutego 1863; „Wiener Kirchenzeitung” z 3 czercwa 1863;
„Sonntngsblatt für alle Stände” z 17 I 1864. Por. te J. Tazbir, Rosja, ale jaka?, „Magazyn
Historyczny. Mówi Wieki”, 1992, nr 1, s. 34–40.
Blutszenen aus Russisch – Polen, „Gemeindezeitung” z 26 lutego 1863; Eine heilsame
Anwendung der Knutenhiebe, tam e z 9 lipca 1863.
„Wiener Zeitung” z 7 maja 1864.
Eine russische Expedition zur Unterstützung der Insurgenten, „Gemeindezeitung” z 30 kwietnia
1863.
„Vorstadtzeitung” z 12 maja 1863.
Eine russische Expedition zur Unterstützung der Insurgenten, „Gemeindezeitung” z 30 kwietnia
1863. Stefan Kieniewicz poda liczb oficerów i nierzy rosyjskich, a tak e pochodzenia
ukrai skiego, bior cych udzia w powstaniu. Po ród powsta ców niepolskiej narodowo ci
Rosjanie stanowili najliczniejsz grup . Ten e, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1983,
s. 260.
Murawiew i Cialdinis, „Das Vaterland” z 26 czerwca 1863. Od wydarze z 1830 i 1848 r.
w Europie obawiano si Rosjan. Por. Saeculum Weltgesichte, red. H. Franke [i in.], t. VII:
Werdende Einheit und wachsende Widersprüchlichkeit der politischen Welt, Freiburg im Br.
1975, s. 62.
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Edward Walewander
Obraz Rosji w Europie w czasie powstania styczniowego ze szczególnym
uwzgl dnieniem austriackiej opinii publicznej
The image of Russia in Europe during the January Uprising, with the
particular attention on the Austrian public opinion
owa kluczowe: powstanie styczniowe, opinia publiczna, prasa, Rosja, Austria
Key words: January Uprising, public opinion, press, Russia, Austria
Streszczenie
Autor przedstawia obraz powstania styczniowego w zachodniej prasie, ze
szczególnym uwzgl dnieniem austriackich tytu ów. Wybuch oraz przebieg
insurekcji zainteresowa gazety i czasopisma, zw aszcza w pa stwach
ciennych. Z drukowanych na ich amach artyku ów jawi si obraz Rosji jako
pa stwa niezwykle brutalnego, którego dzia ania zmusi y Polaków do zbrojnego
oporu.
Summary
The author presents the picture of the January Uprising in the Western press, with
the particular emphasis on Austrian titles. The outbreak and the course of the
uprising gained attention of newspapers and magazines, especially in the
neighbouring countries. From the articles printed in the press, there came an
image of Russia as an extremely brutal country whose activities sparked Poles to
begin military resistance.

38

Jan Zalewski
DZIA ALNO
WI TEJ URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
W SKANDYNAWII W LATACH 1914–1920
Konferencja naukowa nt. „Pa stwo polskie a diaspora polska w wiecie
(1918–2011)”, zorganizowana w pa dzierniku 2011 r. w Poznaniu pozwala na
wspomnienie kanonizacji w. Urszuli (Julii) Ledóchowskiej, która si odby a
18 maja 2003 r. w Rzymie. Jest zatem okazj do refleksji nad darem i zadaniem
jakim jest los Ko cio a i Ojczyzny, na przyk adzie ycia w. Urszuli.
Zacznijmy nasz refleksj o w. Urszuli nietypowo, bo od 1915 r., gdy
trwa a pierwsza wojna wiatowa. Na wst pie spójrzmy na ni poprzez ocen
znanego du skiego krytyka i historyka literatury – Georga Brandesa (1842–
1927), który pod wp ywem kontaktów z Ledóchowsk napisa jeden
z wa niejszych artyku ów o Polsce zamieszczonych w „Politiken” z 23 listopada
1915 r.
Du ski autor przedstawia jej rodzin jako znakomicie zapisan w historii
polskiej. Jej stryj by kardyna em Ledóchowskim, który jako arcybiskup
pozna sko-gnie nie ski odmówi poddania si prawu Bismarcka. W roku 1866
papie Pius IX uczyni go arcybiskupem w nadziei, e ograniczy w Poznaniu
narodow agitacj , ale walka Bismarcka z Ko cio em katolickim wynios a go na
czo o partii opozycyjnej, a nast pnie zaprowadzi a w latach 1874–1876 do
wi zienia. W roku 1875 papie , który bardzo ceni Ledóchowskiego, ustanowi
go kardyna em. Brat jej W odzimierz (1866–1942) by genera em zakonu
Jezuitów.
Z drugiej strony Brandes informowa du skiego czytelnika, e
Ledóchowska nie posiada ca kiem polskiego pochodzenia, gdy matka jej
wywodzi a si ze starej szwajcarskiej szlacheckiej rodziny Salis z Graubünden.
Rodzina ta mia a wiele ga zi, z których jedna da a królowi francuskiemu
podczas rewolucji oficera Gwardii Szwajcarskiej.
Nale y w tym miejscu uzupe ni informacje Brandesa, e rodzina Urszuli
Ledóchowskiej musia a emigrowa do Austrii po upadku powstania
listopadowego. Jej siostra, Maria Teresa, za
a Kongregacj
w. Piotra
Klawera i jest zwan „Matk Afryki”. Najm odszy brat Ignacy, by genera em
Wojska Polskiego, zmar w obozie koncentracyjnym w Dora k. Nordhausen
w 1945 r.
W swym artykule Brandes przekaza wa
refleksj nad wojn (1914–
1918) – jako walk narodów przekonanych, e spieraj si o dobr spraw , czyli
prawo i prawd , przeciwko k amstwu.

Pisz c swój artyku o pierwszej wojnie wiatowej na samym pocz tku
wspomnia , e jedynym dla Polski mo liwym wyj ciem z obecnego po enia
(zabory) jest wielka wojna pomi dzy Rosj , Niemcami i Austri .
Stwierdzi dalej, e geniusz ludzki, aktualny w naszych czasach,
jednocze nie przera a. Jest on cz ci tej si y, „która zawsze chce dobra i zawsze
dokona z a”.
W takim kontek cie przedstawia on Urszul Ledóchowsk ówczesnym
Du czykom jako:
kobiet , „która po wi ci a swojemu krajowi i narodowi, ka dy dzie ze
swojego ycia”,
jako jedn z wielu wspania ych polskich kobiet „jest polsk a do
szpiku”,
jej nami tno
tym bardziej ro nie, im wi ksza jest zewn trzna
bezsilno jej Narodu,
uznaje si tylko za Polk i nikogo innego,
ma inne spojrzenie na stosunki panuj ce w swojej ojczy nie,
nie prowadzi wytwornego i bezczynnego ycia, ale je po wi ci a dla
wychowania polskich m odych dziewcz t,
oprócz tych j zyków, w których zosta a wychowana, mog a mówi po
polsku, rosyjsku, francusku, niemiecku, angielsku i w osku, a w ostatnich
jeszcze latach nauczy a si mówi po fi sku i szwedzku,
jest zadziwiaj ce, jak to co mówi, brzmi rzetelnie w naszym
powierzchownym wiecie,
jest dobrym mówc , wyst puj cym w dobrym imieniu i apeluj cym o
dobro .
wi ta Urszula Ledóchowska przyk adem s

by Polsce

Kierowa a ni troska o Polaków w Rosji, gdy postanowi a w 1907 r.
opu ci Kraków i uda si do Petersburga. Tak wspomina a ten czas w Historii
Kongregacji: „Rewolucja w Rosji w 1905 roku wzbudzi a we mnie pragnienie
przedostania si do tego kraju. Mia my bowiem du o uczennic z zaboru
rosyjskiego. Rodzice z tamtych stron oddawali dzieci do klasztorów galicyjskich,
chc c im da katolickie, polskie wychowanie. Jednak e austriacki egzamin nie
dawa adnych praw w Rosji, co pozbawia o nasze by e uczennice mo no ci
pracy nauczycielskiej w tym kraju. Gdyby mie szko , rosyjski egzamin,
rosyjskie gimnazjum w duchu katolicko-polskim, by oby to wielk pomoc dla
polskich dziewcz t pod rosyjskim zaborem” (s.14).

40

Represje – wygnanie
Aby przedstawi ówczesn sytuacj w Rosji, nale y wspomnie o ge cie,
który uczyni papie Pius X, gdy podpisa obrazek: „Umi owanej córce, Matce
Marii Urszuli, Prze onej i wszystkim równie ukochanym Siostrom
Urszulankom w Petersburgu udzielamy z serca apostolskiego b ogos awie stwa.
Z Watykanu, dnia 14 grudnia 1907 r.”. Taki obrazek z podpisem Papie a móg
uczyni Siostry – w ocenie zaborców – agentkami Watykanu! Felicja Zaborska
podj a si przewiezienia obrazka przez granic . Matka Urszula opowiada a:
„Schowa a go sobie pod sukienk . Na granicy zrewidowali kuferek, nalepili
znak, e zrewidowany i przepu cili bez trudno ci do Warszawy. Czuj c si ju
bezpieczn wyjmuje fotografi Ojca wi tego, wk ada j do kuferka. W
Warszawie wsiadaj
ju do doro ki aresztuje policjant. Zatrzymana zapytuje
dlaczego. Policjant bez wyja nienia prowadzi ja do cyrku u do osobistej rewizji.
Rewiduj j – sakiewka, teraz zagl daj do kuferka… Serce w niej zamiera. Tam
fotografia mog ca i j i nas na Sybir zaprowadzi . Na kuferku jest stempel
graniczny, wi c nie otwieraj ” (s. 22).
W kontek cie rekolekcji w 1914 r., które mia y zako czy si 24.
godzinn adoracj Naj wi tszego Sakramentu, jedna z ostatnich nauk
koncentrowa a si wokó s ów: „Co do mnie, nie daj Bo e, bym si mia chlubi
z czego innego, jak tylko z krzy a Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
W dniu 4 sierpnia 1914 r. przyszed policjant i o wiadczy : „Trzeba, eby
w domu by o czysto”. T umaczy , e wszyscy niemieccy i austriaccy poddani
maj przez Tornio zaraz opu ci Finlandi ” (s. 58). Jak e jest to wymowne, e
kilka lat pó niej, problem „czysto ci” przyjdzie do ówczesnego wiata, ju nie
tylko jako opinia policjanta w Finlandii. Rewizje i poszukiwania „szpiegówagentów”, Matka Urszula tak opisuje: „Tymczasem przyjecha a siostra
Pr dzy ska z Merentähti /Finlandia/, bardzo wystraszona. Tam ci gle policjanci
przychodzili, dopytuj c si , gdzie jest kreivitär. Widocznie czekali na mnie
w Tornio, a e w zamieszaniu przepu cili wiele osób bez kontroli paszportowej –
tak e mnie nie znale li w ród zapisanych – wi c zacz li poszukiwa . Jestem
przekonana,
e to wydalenie austriackich poddanych jeszcze przed
wypowiedzeniem wojny z Austri by o wymy lone przez genera a-gubernatora
Seyna, by si mnie jak najpr dzej pozby , bo mnie – nie wiem dlaczego –
nienawidzi . Potem nast pi a rewizja wojskowa. Otoczono zak ad, oficer
postawi stra w sieni i zapowiedzia , e b dzie strzela , gdyby kto próbowa
wyj z domu, bo szukaj austriackich oficerów /…/ To by te pomys , raczej
pretekst, by szuka mnie. W mojej celi przetrz sn li materace, wsadzili szabl
w szpar pod ogi i kazali
nierzowi wej do zbiornika wody, a gdy ten
powiedzia , e rezerwuar jest pe en, oficer krzykn : »Nic nie szkodzi, szukaj,
szukaj! – i ten musia szabl szuka w wodzie, czy w niej nie siedz jak kaczka«”
(s. 60).
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Kiedy Ledóchowska znajdowa a si ju w Petersburgu, nakaz wydalenia,
który otrzyma a by dla niej definitywnym zako czeniem pobytu i pracy w Rosji.
Wa
by a rozmowa, któr Ledóchowska przeprowadzi a z rosyjskim
urz dnikiem na polecenie Iwana Goremykina, który by prezesem Rady
Ministrów.
– O, musi pani zrozumie , e jest wojna. Z austriackim paszportem nie
mo na pani pozostawi w Rosji.
– Ale , prosz pana, wszyscy Polacy, poddani niemieccy i austriaccy
maj pozwolenie na pozostanie w Rosji. Dlaczego ja musz Rosj
opu ci ?
– Widzi pani, to pani nazwisko.
– Oczywi cie nie mam zamiaru zmienia nazwiska.
– No, widzi pani, ten stryj…kardyna Ledóchowski.
– A wi c to tak jak w bajce o wilku i jagni ciu: je li nie ty, to twój
brat. Kardyna zmar dwana cie lat temu i by os dzony przez
Niemców. To powinno raczej dobrze usposobi pana do mnie.
– Decyzja zapad a, nic nie mo na zmieni .
– A manifest wielkiego ksi cia Miko aja, [g oszony 14 sierpnia 1914 r.
– przyp. red.] zapewnia opiek Polakom?
– Ju trzy tygodnie up yn y od og oszenia tego manifestu, dotyczy on
jednak tylko frontu (s. 62–63).
W tym dialogu zawartych jest kilka wa nych stwierdze :
Matka Urszula uwa a si za Polk ( jak wszyscy Polacy, poddani
niemieccy i austriaccy), cho urodzi a si w Loosdorf ko o Wiednia.
Nazwisko Ledóchowska by o jednoznacznie kwalifikowane przez
zaborców jako zagro enie, które samo w sobie nios o wyznanie
rzymskokatolickie i id cy za nim, polski patriotyzm.
Decyzja o wygnaniu zapad a na szczeblu rz du rosyjskiego i nie by a
tylko zwi zana z posiadaniem austriackiego paszportu.
Represje wobec matki Urszuli by y wi ksze, ni wobec innych
Polaków.
Matka Urszula walczy o o swoje prawa obywatelskie, ale zarazem
przyj o z godno ci wszelkie konsekwencje tego, kim by a i nie
zmieni a swoich pogl dów ani to samo ci.
Zaanga owanie na rzecz kraju osiedlenia
Ka dy emigrant na pocz tku swojej drogi w innym pa stwie staje przed
problemem odnalezienia si w nowej rzeczywisto ci. Równie ka dy, kto
mieszka lub mieszka zagranic , wie jak s trudne pocz tki. Najcz ciej
podstawow barier jest nowy j zyk. Ile stresu, nerwów i ró nych stanów
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depresyjnych. Nast pny problem to jak si utrzyma , co robi ? W Polsce cz sto
mia o si stanowisko, uznanie, w niektórych wypadkach popularno , a na
obczy nie ró nie bywa.
Matka Ledóchowska wyl dowa a w Sztokholmie tylko z kuferkiem
w r ku. Pierwsze pytania, które zada a sobie na szwedzkiej ziemi by y takie: „Co
robi ? Gdzie jest ko ció katolicki?”.
Wiem tylko na przyk adzie Danii, jak emigracja solidarno ciowa
w pierwszych tygodniach zape nia a ko cio y katolickie, które by y g ównym
miejscem spotka .
Co czyni a matka Urszula dalej? Czy
a z ja mu ny, dobroci innych
ludzi? Nie!
a z udzielania prywatnych lekcji j zyka francuskiego.
Utrzymywa a si w asn prac . Nie czeka na jak pomoc socjaln , bo takiej
w tamtych czasach nie by o!
Z jej prywatnych lekcji, powsta Instytut J zyków pod Sztokholmem,
który w pó niejszym okresie przeniós si do Danii. Nast pnie otworzy a Szko
Gospodarstwa Domowego dla Skandynawskich dziewcz t i Polski Dom Dziecka
w Aalborgu. Utworzy a przedszkole i wietlic dla du skich dzieci, a nast pnie
przyst pi a do utworzenia pierwszej w historii Danii szko y dla opiekunek
dzieci cych.
Zaanga owanie na rzecz Polski
Troska o dobre imi Polski by a jednym z g ównych zada , które Urszula
sobie stawia a podczas pobytu na obczy nie. Odbywa a spotkania z
koronowanymi g owami (np. audiencja w Oslo), dyplomatami, uczonymi,
wyk ady i artyku y prasowe o Polsce, jak te po wi cenie w dzia aniach
charytatywnych na rzecz odzyskania przez Polsk niepodleg ci. W celu
zbierania datków przemierzy a Szwecj , Norwegi i Dani .
Zdarzeniem ma o znanym jest wydanie jej staraniem w Sztokholmie
publikacji „Polonica” w 1917 r. Praca ta przedstawia a polsk kultur
ówczesnym Szwedom. Ernest uni ski w ksi ce pt. Echa wczorajsze wydanej
w Warszawie w 1925 r. podaje, e „gwo dziem wszak e i ozdob wydawnictwa
by a rzecz Ellen Key o »Ch opach« polskich pod ug Reymonta. Niew tpliwie
artyku rzuci podwalin pod s aw ziomka naszego w Szwecji i przyczyni si
walnie w siedem lat pó niej do w enia mu na skronie wie ca fundacji Nobla.
Cho by ten szczegó , nieznany zupe nie naszej powszechno ci, udowodni , jak
plenne w nast pstwa by y czyny Ledóchowskiej, jakie zrodzi y owoce
bezpo rednio, jakie za pozostawi y dojrzewaniu w zawrotnym p dzie czasu”
(s. 255).
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Pierwsze kroki na du skiej ziemi
Pierwszy kontakt z du sk ziemi opisa a w ten sposób: „St d (Malmö)
pojecha am do Danii, do Kopenhagi. Pierwsza, pisemna próba, by urz dzi
w tym kraju konferencj oraz wyk ady o Polsce po czone ze zbiórk pieni dzy
na rzecz za onego w Vevey [w rzeczywisto ci 5 stycznia 1915 r. w Lozannie,
w Vevey od 27 stycznia tego roku – przyp. red.] w Szwajcarii przez ksi cia
biskupa Adama Sapieh , Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskego i
Antoniego Osuchowskiego, Komitetu Generalnego Pomocy dla Ofiar Wojny
w Polsce, le wypad a. /…/ Gdy statek, który z Malmö przywióz mnie do
Kopenhagi, przybi do portu, przywita a mnie tam wnet pani Hansen. Panie tak
serdecznie si mn zaj y, e wszelkie obawy pierzch y. Wynaj y pokoik dla
mnie w dobrym hoteliku. Rozmaite wizyty musia am z
. To by y pierwsze
me kroki na du skiej ziemi. Szwedzki i du ski j zyk s do do siebie podobne,
wi c i po szwedzku mo na by o tutaj mówi . Pierwsz konferencj mia am
18 listopada 1915 r. w Kvindelig Læseforening, po francusku. Sala przepe niona,
rozmaite poselstwa, bardzo elegancka publiczno . Wielkie by o zainteresowanie
i du o mi okazali sympatii”.
Przyjazd jej na sta e do Danii by wynikiem troski o polskie dzieci, któr
tak sama opisa : „Tymczasem ojciec Sassen, Kamilianin z Aalborga, coraz
bardziej nalega bym przyjecha a otworzy w tym mie cie ochronk dla dzieci
polskich robotników. Od dwóch lat ju odmawia am, wszak ochronk , w której
dzieci nie p ac , nie atwo prowadzi bez kapita u. A i dom trzeba by kupi .
Zapyta am ojca W odzia (brat rodzony, genera Towarzystwa Jezusowego), co
o tym my li. Radzi spróbowa . Jego rada – to dla mnie wiat o Bo e, wi c kiedy
ojciec Sassen napisa , e jest bardzo stosowny dom do nabycia, postanowi am
pojecha do Aalborga”.
Napisa a w Historii Kongregacji, e by o to „z ko cem sierpnia 1917
roku”…ale, jak pisze dalej, nie pami ta a dok adnej daty. W lokalnej prasie
w Aalborgu ukaza y si informacje o planowanym przybyciu Matki Urszuli.
Pierwsza zachowana notatka pochodzi z Aalborg Stiftstiderne, i jest datowana 1
sierpnia 1917 r. „Hrabina Ledóchowska jest w tych dniach z wizyt w Aalborgu.
To w dalszym ci gu sprawa jej polskich rodaków, która zmusza niestrudzon
hrabin do podró y z jednego kraju do drugiego”. Ta sama gazeta 8 sierpnia
1917 r. donosi a: „Jak ju wcze niej pisali my Willa »Skrænten« przy ulicy
Annebergvejen zostanie zaadoptowana przez polsk hrabin Ledóchowsk na
szko z internatem”. Dziennik z Kopenhagi Berlingske Tidende dnia 7 sierpnia
1917 r. zmie ci wywiad z matka Urszul , w którym informowa a o utworzeniu
w Aalborgu pensji dla du skich dziewcz t. Jest przedstawiona jako bojowniczka
o polskie sprawy, która od niedawna osiedli a si tutaj w kraju (Dania), w celu
propagowania, eby dzieci polskich robotników rolnych zosta y obj te opiek . W
podtytule artyku u wymowny jest zwrot: „Opieka nad polskimi dzie mi”. Matka
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Urszula mówi a zupe nie otwarcie, e dzieci „stan si ma ymi bandytami i
odziejami, je eli zostan pozostawione bez opieki i je li b
wyrasta w taki
sposób jak dotychczas. Rodzice pracuj ca e dnie, a dzieci chodz o g odzie i
ch odzie. Zamierzam utworzy szko z internatem dla du skich dziewcz t, na
wzór mojej pensji w Sztokholmie. Dochody z tej szko y musz op aci bezp atn
szko – albo cz ciowo bezp atn szko dla polskich dzieci”. Ciekaw jest
wiadomo zamieszczona w katolickim tygodniku z dnia 12 sierpnia 1917 r.,
w którym autor powo uj si na poprzednie doniesienia w tym samym pi mie z
roku 1915 r. o dzia alno ci Ledóchowskiej informowa , e na Pó wyspie
Jutlandzkim brakuje takich instytucji, jakie prowadz Siostry w. Józefa
w Maribo (szko a i pensja dla polskich dzieci), a teraz w blisko ci kliniki
Kamiljanów w Aalborgu zostan one utworzone. Jednocze nie ona sama opisa a
jak realnie ocenia a sytuacj w Aalborgu: „Ojciec Sassen wskaza mi dom do
nabycia. Rzeczywi cie adny, cho skromny – z ogródkiem, odpowiedni na
ochronk . Naprzeciwko by te du y ogród nale cy do willi »Skrænten«, wi c
powietrze by o dobre. W dodatku niedrogo. Lecz powsta a trudno – musz
zorganizowa szko , bo w przeciwnym razie rodków na ochronk nie b dzie”.
Tak oto szko a z internatem sta a si okoliczno ci , która pozwoli a
rozpocz
i kontynuowa zasadnicz dzia alno , jak by a opieka nad
pozostawionymi samym sobie dzie mi polskich robotników rolnych w Aalborgu.
Opiera a, zatem ca
swoj dzia alno
na po czeniu bezpo redniego
oddzia ywania na spo ecze stwo du skie poprzez szko z internatem dla
du skich dziewcz t z jednej strony, a otoczeniem opiek w ochronce polskich
dzieci z drugiej strony. Ten wzajemny stosunek instytucji prowadzonych przez
Ledóchowsk pozwala na dobre funkcjonowanie w spo ecze stwie du skim.
Nale y podkre li , e nie mog a ona liczy na inne wsparcie. To wr cz ona
anga owa a si na rzecz gromadzenia pomocy finansowej dla Generalnego
Komitetu Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce.
„Dzieci mojego serca”
Wymownym by stosunek Du czyków do Ledóchowskiej i jej
dzia alno ci. W „Aalborg Venstreblad” z 1 listopada 1917 r. ukaza si artyku
pod tytu em: Znana polska hrabina Ledóchowska przyjedzie w nast pnym
tygodniu do Aalborga. Artyku zapowiada jej wyk ad o Polsce, ilustrowany
prze roczami i b dzie prowadzony w czwartek 8 listopada 1917 r. po du sku, a 9
listopada po francusku. Autor podkre la , e ci, co przyjd na pewno nie b
owali, a dochód za wej cie jest przeznaczony na Polski Dom Dziecka
w Aalborgu, który b dzie otwarty 15 stycznia 1918 r. w willi „Cortes”. Na Dom
Dziecka by y zbierane pieni dze w ca ej Danii. Tego samego dnia co Dom
Dziecka, b dzie otwarta tak e Szko a Gospodarstwa Domowego dla m odych
dziewcz t w willi „Skrænten”. Ta sama gazeta 7 listopada pisz c o wyk adach
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Ledóchowskiej, charakteryzowa a jej osob : „Ta energiczna hrabina, która
uczyni a siebie niestrudzon pocieszycielk polskich dzieci, mia a w sobie tyle
samozaparcia, aby w 60. roku ycia usi
do awki szkolnej i w par miesi cy
przyswoi sobie nasz du ski j zyk”. Gdy zbli y si dni wyk adów, wszystkie
miejscowe gazety zamie ci y na swoich amach og oszenia. Wymownym faktem
jest to, e po wyk adach ukaza y si artyku y, które dok adnie omawia y ich
tre , atmosfer i osobowo prelegentki. Dalsza jej dzia alno by a nadal pilnie
obserwowana i nale y podkre li , e mia a „dobr pras ”.
W ca ej swojej aktywno ci Ledóchowska by a otwarta na spo eczno
lokaln . Uwa a, e tylko przekonanie i pozyskanie miejscowych mieszka ców
do jej dzie a, mo e przynie dobry skutek. W mentalno ci jej nie by o jakiej
formy izolacjonizmu, ale wr cz przeciwnie – otwarto na innych i d no do
nawi zywania przyjaznych znajomo ci. Nale y podkre li , e we wszelkich
kontaktach nigdy nie zaciera a, ani nie pomija a faktu, kim jest, a jednocze nie
jej g oszenie Chrystusa by o realizacj ewangelicznej zasady: »Je li chcesz…«.
Do mieszka ców Aalborga skierowa a „odezw ”, w której otwarcie
przestawi a cel swoich dzia , wskaza a na konkretnych ludzi, którzy
mieszkaj c w Aalborgu byli zaanga owani w jej przedsi wzi cie. W tej prasowej
odezwie, która ukaza a si we wszystkich lokalnych gazetach, uderza
przejrzysto celów, motywacji, realizacji zada i rozlicze finansowych.
Po otwarciu i po wi ceniu Domu Dziecka w uroczysto Trzech Króli
1918 r. prasa donosi a o go cinno ci i serdecznej atmosferze przyj cia, podaj c
nawet w polskim brzmieniu nazw potrawy – „placki”, któr cz stowano
przyby ych go ci.
Rola i znaczenie modlitwy w wychowaniu dzieci zosta a podkre lona
poprzez zorganizowanie kaplicy i nabo stwa, podczas którego kazanie by o
oszone – ku rado ci Polaków – przez ks. Wolfa po polsku. Jeden z
najwi kszych du skich dzienników „JyllandsPosten” yczliwie przedstawi
Szko
Gospodarstwa Domowego i J zyków Obcych. Zach caj ca by a
informacja o tym, e j zykiem wyk adowym jest francuski, ale zaj cia odbywaj
si tak e po niemiecku, angielsku, rosyjsku i polsku, wed ug w asnego wyboru
uczennic. Warto podkre li reklam , która mówi a, e nauczycielki s
szczególnie wykszta cone i egzaminowane. Zaznaczono tak e, gdzie uczennice
ucz si ogrodnictwa; innym z przedmiotów jest hodowla drobiu. Uczono tak e
rzemios a, introligatorstwa, stolarki i gimnastyki. Na zako czenie wspomniano,
e do Domu Dziecka zg osi o si wiele polskich dzieci.
W dniu 3 marca 1918 r., ukaza si w „Tygodniku Katolickim” List
z Aalborga zatytu owany „Polski Dom Dziecka pod wezwaniem
w.
Antoniego”. Zaczyna si od wiadomo ci, e polskie dzieci pochodzi y z ró nych
zak tków Danii: z zachodniej Jutlandii, z Fionii i z Kopenhagi. Ka de z nich
mówi o innym dialektem du skim, ale wszystkie, gdy si spotykaj , mówi
w jednym ojczystym j zyku polskim. To w nie z ich powodu Ledóchowska
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przemierza a du skie, norweskie i szwedzkie miasta, nauczy a si tych trzech
zyków, aby móc mówi o Polsce, która dla niej by a tak cenna, e aden trud
nie by dla niej zbyt wielki.
Interesuj cy by opis wizyty, jak z
dziennikarz „Aalborg
Venstreblad” w placówkach przez ni prowadzonych. Opowiada a mu o tym, e
w Szkole Gospodarstwa Domowego ma dwana cie uczennic, ale zg osi o si ju
wiele innych z ca ego kraju i zostan one przyj te do szko y. Zaznaczy a, e nie
to kandydatki tylko z Danii, ale równie ze Szwecji i Norwegii. Nauka by a
po czeniem nauki o gospodarstwie domowym z nauk j zyków obcych. „Mamy
nauczycielki, które si urodzi y w krajach, których j zyków nauczaj i uczennice
poprzez codzienne wiczenia b
mog y nauczy si j zyków obcych
gruntownie. Szczególnie francuski jest j zykiem wykorzystywanym w yciu
codziennym”. Ciekawa jest te obserwacja warunków lokalowych szko y. Pokoje
uczennic by y ma e, ale przyjemne, znajdowa y si na pierwszym pi trze. Ka dy
t w domu wieci czysto ci i schludno ci . Zupe nie wyj tkowa by a relacja
z Domu Dziecka, e na spotkanie opiekunki wyskoczy y dzieciaki w ró nym
wieku. Stwierdzi a otwarcie: „To s dzieci mojego serca, ci mali Polacy. Nie ma
nikogo innego, kto by zadba o te biedne dzieci. Cz sto przychodz z n dzy
i ubóstwa, bez odpowiedniego odzienia. Musimy je zatem zaopatrzy w okrycie
i troszczy si na wszystkie sposoby o tych ma ych ludzi. W Domu Dziecka
uczymy je mówi ich j zykiem ojczystym, który ju ca kiem zapomnia y, od
kiedy s w Danii. Wiele z nich b dzie przecie mog o mówi po polsku, gdy
wróc z powrotem do swojej Ojczyzny, ale i dla tych, co zostan tu w Danii jest
to korzy by mówi w j zyku ojczystym”.
Gdy dzieci nie przebywa y w awkach szkolnych, to ich dzie by
podzielony wed ug starannie rozplanowanego programu. Wszystkie lekkie prace
w domu, to by o ich zadanie. W ten sposób od ma ci uczy y si pracowa , aby
by po ytecznymi lud mi. Ch tnie by je mia a zupe nie od ma ci. Oczywi cie
odzie mniej si zd
a dot d nauczy , gdy wiele polskich dzieci wzrasta o
w trudnych warunkach. Dzieci, które na parterze zgromadzi y si wokó
Ledóchowskiej wygl da y na zadowolone, radosne, dobrze ubrane i zadbane.
Na zako czenie wywiadu autor podzieli nadzieje rozmówczyni na
rozwój szkó i wype nienie wielkiego dzie a.
Katolicki tygodnik z 21 kwietnia 1918 r. poinformowa , e 1 wrze nia
1918 r. Ledóchowska przenios a swój Instytut J zyków ze Szwecji do Danii.
W notatce znajdowa o si zdanie, e przyj cie do Instytutu odbywa si bez brania
po uwag wyznania, ale nadwy ka z dzia alno ci jest przeznaczona na Katolicki
Dom Dziecka dla Polaków. Miejscowy natomiast tygodnik donosi , e w domu
jest 31 dzieci, w tym samotne niemowl ta, a dom ju jest pe ny. Jej za ycielka
by a przedstawiona jako osoba otoczona rado ci i mi ci dzieci. W czerwcu
1918 r. „Aalborg Venstreblad” donosi o jej nowej inicjatywie, która otwiera
wietlice dla ma ych mieszka ców Aalborga. Autor przedstawi Ledóchowsk
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jako energiczn osob maj
nowy plan w sprawach socjalnych. Po ulicach
w Aalborgu chodzi o wiele dzieci, znacznie wi cej ni np. w Sztokholmie.
Nale y zatem dla tych dzieci co zrobi , w wywiadzie ponownie odwo a si do
mieszka ców Aalborga o pomoc. Nale y podkre li , e ta wietlica nie by a
zwi zana tylko z polskimi dzie mi. Mia a plan mocnego zaanga owania si
w Danii, gdy mówi a o konieczno ci kupna dzia ki budowlanej. Zaznaczy a, e
jej maj tek zabrali bolszewicy i nie wie, czy go b dzie mog a odzyska . Dlatego
sama nie mo e kupi tej dzia ki, ale mo na jej w tym pomóc. Mia a tak e projekt
domu, którego budowa urzeczywistni jej zamierzenia.
„Dzieci b
mog y si gromadzi , gdy wróc ze szko y. Chc nauczy
je by by y sprawnymi i pracowitymi lud mi. Musz si one nauczy stolarki,
introligatorstwa, prac r cznych i gotowania. Je li b
odwiedza y dom przez
wiele lat, otrzymaj gruntowne wykszta cenie. W piwnicy urz dzi si kuchni ,
gdzie dziewcz ta b
mog y „eksperymentowa ” to znaczy robi pierwsze
do wiadczenia w trudnej sztuce gotowania. Oprócz tego znajdzie si tam równie
jadalnia i pralnia. Na parterze b
wszystkie pracownie, a na pierwszym pi trze
urz dzi si dla dzieci ochronk . Hrabina zastanawia si nad utworzeniem tu
szko y dla opiekunek dla dzieci. Takiej szko y brakuje tutaj w kraju (w Danii).
Dzieci na pewno b
zadowolone. Nie jest naszym zamiarem, aby tylko tu
pracowa y. Musz mie równie zapewnione jedzenie. Tego posi ku nie dam
rady sama przygotowa , ale my , e du ska kuchnia socjalna nas tu wspomo e,
gdy mówimy tylko o ok. 50 posi kach dla dzieci” – pisa a we wspomnieniach ta
niezwyk a kobieta.
W pó niejszym czasie wspomina a tak e swoje trudno ci z miejscowym
biskupem Johannes’em von Euch. „Biskup le by do mnie usposobiony. Chcia
abym polskie dzieci na Du czyków przerabia a, eby w przysz ci szerzy y
katolicyzm w Danii. A ja tego nie chcia am. Dlatego nie zgodzi si na moja
pro , bym po osiedleniu si w Pniewach mog a mie nadal dom z nowicjatem
w Aalborgu. /…/ By to wielki, wi ty biskup, ale chcia , eby my pracowa y dla
Danii i nie móg zrozumie , e mnie bardzo zale o, aby w nie w tej chwili
dla Polski pracowa ” – pisa a z widocznym roz aleniem.
W 1918 r. gdy Polska odzyska a niepodleg
Urszula Ledóchowska
postanowi a wróci do kraju. Ostateczne zamkni cie etapu du skiego dokona o
si w 1920 r.
Patronka emigracji polskiej w Europie
Przebieg ycia i do wiadczenia, które sta y si udzia em Urszuli
Ledóchowskiej, s bliskie emigrantom. Ka dy, kto nie jest turyst , ale
emigrantem – z wyboru czy z przymusu – rozpoznaje w jej yciu tak e swoje
asne do wiadczenia. Osoba Ledóchowskiej, jej mi
i bezinteresowno ,
któr darzy a Chrystusa i Polsk , jest g ównym motywem podj cia stara w ród
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Polonii europejskiej, aby my mieli Patronk , która jednoczy si z nami w tym
samym losie, sytuacjach i do wiadczeniach na uchod stwie.
Polonia potrzebuje Patrona który, by emigrantem! Urszula Ledóchowska
jest w nie tak osob . Ona pokaza a swoim yciem jak odnale si w obcym
kraju, jak zawsze ufa Bogu, jak nie wstydzi si swego pochodzenia, a
jednocze nie by otwartym na nowy kraj i jego potrzeby. Ona nigdy nie przesta a
by Polk i katoliczk , a jednocze nie nie tworzy a zamkni tych polskich
rodowisk, które yby tylko dla siebie.
Maj c ogromne potrzeby finansowe zwi zane np. z Polskim Domem
Dziecka, zbiera a te fundusze dla Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.
Nie mówi a, e reprezentuje swoje dzie o. Sama potrzebowa a wsparcia, ale
umia a si wznie ponad w asn obaw o byt materialny przychodzi a z pomoc
innym potrzebuj cym. Jej znakomita wspó praca np. z Komitetem Henryka
Sienkiewicza jest wymownym przyk adem dla wspó czesnej (najcz ciej
poró nionej) Polonii.
W obecno ci ks. Arcybiskupa Szczepana Weso ego, duszpasterza
emigracji polskiej z
em w dniu 12 pa dziernika 2002 r. podczas konferencji
„Rodzina Polska poza granicami Kraju” w om y wniosek o podj cie stara , by
Ojciec wi ty og osi j tak e Patronk Polonii na wiecie.
Osob , która w swoim yciu podobnie prze ywa a swój zwi zek z
ojczyzn , by a w. Urszula Ledóchowska. Urodzona wprawdzie nie w Polsce, ale
w Austrii (17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf), mog a zapewne powiedzie za
Poet : „Urodzony w niewoli, okuty w powiciu”, uczyni a ca e swoje ycie
sknot za utracon przez przodków ojczyzn i opisywaniem jej pi kna. Zosta o
jej jednak dane by powróci do ojczyzny. W roku 1919 tak relacjonowa a swoje
pierwsze spotkanie z odrodzon Polsk : „W Zb szyniu rewizja rzeczy i
wje amy do Polski. Polski
nierz stoi w komorze celnej, s yszymy polsk
mow , a wi c jeste my w zmartwychwsta ej, wolnej Polsce! liczny jesienny
dzie , zachodz ce s ce z otem pokry o lasy i pola, niebo si czerwieni. By o
cicho, spokój ogarnia ca przyrod . Równie b ogo, spokojnie i rado nie robi o
si w duszy”.
Krzy Niepodleg

ci

W 1930 r. otrzyma a Krzy Niepodleg ci „za prac w dziele
odzyskania niepodleg ci”. Warto zada pytanie, jakie konkretnie wydarzenie
oraz dzia ania sprawi y, e w. Urszula zosta a odznaczona Krzy em
Niepodleg ci. Wiemy, e mia a rozleg e kontakty dyplomatyczne i towarzyskie
w Sztokholmie. Podejmowa a u siebie wielu polskich polityków, których drogi
krzy owa y si Djursholmie. Jej go mi byli: Ignacy Daszy ski, Micha
Sokolnicki, August Zaleski. Mia a tak e wielu znajomych w kr gach
dyplomatycznych wielu pa stw, np. lady Izabela Howard, która by a on pos a

49

brytyjskiego w Sztokholmie. Prawdopodobnie dzi ki niej August Zaleski
otrzyma w Sztokholmie listy polecaj ce do Drummonda, pó niejszego
pierwszego sekretarza generalnego Ligi Narodów; Clerka, prowadz cego sprawy
polskie w Foreign Office; Whyte, który w 1918 r. zosta prezesem komisji spraw
zagranicznych Izby Gmin. Sprawi , e August Zaleski przedstawi w niej spraw
Polski. W rezultacie Wielka Brytania uzna a niepodleg
pa stwa polskiego i
Józefa Pi sudskiego jako Naczelnika Pa stwa. Zagadnienie to ciekawie opisuje
Tadeusz Rogowski w „Go ciu Niedzielnym” z 24 listopada 2002 r. (edycja
Koszalin – Ko obrzeg).
Kanonizacja
Podczas kanonizacji wi tej Urszuli (Julii) Ledóchowskiej w Rzymie
w dniu 18 maja 2003 r., papie Jan Pawe II powiedzia mi dzy innymi: „Je eli
dzi wi ta Urszula staje si przyk adem wi to ci dla wszystkich wierz cych, to
dlatego, e jej charyzmat mo e by podj ty przez ka dego, kto w imi mi ci
Chrystusa i Ko cio a chce skutecznie dawa
wiadectwo Ewangelii we
wspó czesnym wiecie. Wszyscy mo emy uczy si od niej, jak z Chrystusem
budowa wiat bardziej ludzki – wiat, w którym coraz pe niej b
realizowane
takie warto ci, jak: sprawiedliwo , wolno , solidarno , pokój. Od niej
mo emy uczy si , jak na co dzie realizowa »nowe« przykazanie mi ci”.
W li cie z 13 marca 1991 r., który podsumowywa stulecie Polonii
du skiej, ks. kard. Józef Glemp napisa do Polaków w Danii: „Pami tajcie o
wspania ej kobiecie – Polce, która odda a ca e swoje si y, aby utrzyma i
wychowa polskie sieroty – o b ogos awionej Matce Urszuli Ledóchowskiej,
za ycielce Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konaj cego. By oby
dobrze odnale
lady jej dzia alno ci w Danii i wznie
pomnik, aby
przypomina wi ducha mi dzy Polsk a Dani ”.
Powy sze s owa zosta y w jakiej mierze podj te i zrealizowane, cho
musia o up yn od napisania tego listu ponad dwana cie lat. Na terenie Danii
znajduje si tablica upami tniaj ca pobyt i kanonizacj w. Urszuli. Zosta a ona
najpierw przeznaczona do Aalborga, ale umieszczona dnia 15 listopada 2003 r.
w ko ciele w Aabenraa i pó niej przeniesiona do Haderslev.
Jeszcze Polska nie zgin a, dopóki kochamy
W 2006 r. ukaza a si pod powy szym tytu em ksi eczka redagowana
przez siostr Ma gorzat Krupeck , która dokona a wyboru tekstów Urszuli
Ledóchowskiej. W jednym w nich wyg oszonym przez Ledóchowsk w Szwecji
w 1920 r. czytamy: „Panie i Panowie, Polska yje – widzia am j woln ,
zmartwychwsta ! Ale /…/ musi robi nadludzkie wysi ki, by oswobodzi si z
wi zów, które tak d ugo pozbawia y j wolno ci; musi da si pozna , gdy o
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niej prawie zapomniano lub zna si j tylko z opowiada tych, którzy j
szkalowali. /…/ Niech e wolno mi b dzie przedstawi Polsk nie tak , jak
przedstawia taki lub inny dziennik, ale tak , która zawsze a w sercach swych
wiernych dzieci. Pragn przypomnie , czym by a Polska w przesz ci – Polska
chwalebna i Polska cierpi ca – aby cie mogli lepiej zrozumie , czym jest dzisiaj
Polska zmartwychwsta a”.
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Zako czenie
Mo na zatem powiedzie , e dzia alno
w. Urszuli Ledóchowskiej
wpisuje si w szeroko rozumian tradycj Mazurka D browskiego, który nie
tylko zabrzmia po raz pierwszy w 1797 r. w Reggio Emilia oraz pó niej by
obecny na ustach Legionów Polskich w s bie Napoleona Bonaparte , ale ci gle
dociera sw aktualno ci do ycia i dzia alno ci wielu Polaków poprzez wieki.
Od 2008 r. realizowany jest czynem spo ecznym wieloletni program
„Poznajmy wspólnie Mazurka D browskiego”, w którym poprzez rajdy
motocyklowe i ogólnopolskie konkursy dla m odzie y szkolonej, mo na pozna
osoby i wydarzenia z historii Polski, wpisuj ce si w t nie mierteln pie
swoim yciem dla Rzeczpospolitej Polskiej.
Jak dot d odby y si nast puj ce rajdy i konkursy:
Jak Czarniecki do Poznania (2008 r.),
KZ Dachau (2009 r.),
Za wolno wasz i nasz (2010 r.),
Z ziemi w oskiej do Polski (2011 r.).
W ostatnim rajdzie wzi o udzia 120 uczestników na 87 motocyklach
oraz autokar z m odzie , która bra a udzia w ogólnopolskim konkursie o
Mazurku D browskiego.
W 2012 r. odby a si kolejna edycja zjazdu zatytu owana „przejdziem
Wis , przejdziem Wart ”. Józef Wybicki wskaza , e Stefan Czarniecki wraca
si przez morze dla ojczyzny ratowania, by to jednak tylko zbrojny powrót
z Danii na prze omie lat 1658/1659. Natomiast w. Urszula wróci a równie
z Danii dla ratowania ojczyzny w okresie mi dzywojennym, ale poprzez
modlitw , ofiar i wychowanie polskiej m odzie y. W wi tyni Opatrzno ci
Bo ej w Warszawie zosta przedstawiony ks. kard. Kazimierzowi Nyczowi
wst pny zamiar, aby zrealizowa
projekt „Historia Polski hymnem
opowiedziana”. Mo e zatem pielgrzymi i zwiedzaj cy b
mogli poznawa
polskie dzieje poprzez Bogurodzic , Gaude Mater Polonia, Rot , czy Bo e co
Polsk oraz przede wszystkim Mazurka D browskiego, które brzmi c melodi i
przemawiaj c swoj tre ci , czy y ycie wielu pokole Polaków. wi ta
Urszula Ledóchowska jest jedn z takich wybitnych postaci, które swoim
przyk adem porywaj
nieustannie nast pne generacje Polaków do
bezinteresownej mi ci Boga i Ojczyzny we wszystkich miejscach na wiecie i
przeró nych okoliczno ciach ycia.
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Jan Zalewski
Dzia alno

wi tej Urszuli Ledóchowskiej w Skandynawii w latach 1914–1920

The activity of Saint Urszula Ledóchowska in the Scandinavia in the years
1914–1920
owa kluczowe: Urszula Ledóchowska, Skandynawia, Ko ció katolicki, misje
Key words: Urszula Ledóchowska, Scandinavia, Catholic Church, missions
Streszczenie
Artyku opisuje dzia alno w. Urszuli Ledóchowskiej w Skandynawii w drugiej
dekadzie XX w. W latach 1914–1920 przebywa a ona w Szwecji, a nast pnie
w Danii, gdzie organizowa a opiek edukacyjn i socjaln nad polskimi
emigrantami. Dzia a ponadto na rzecz niepodleg ci Polski, uwra liwiaj c na
ten problem elity skandynawskie.
Summary
The article presents the activity of Urszula Ledóchowska in Scandinavia in the
second decade of the 20th century. In the years 1914–1920, she lived first in
Sweden and then in Denmark, where she organized educational and social care
for Polish immigrants. She also lobbied for Poland’s independence among the
Scandinavian elites.
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Wojciech Necel SChr
CHARYZMATEM CHRYSTUSOWCA
Wst p
Ustawy czyli konstytucje Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej przekazuj istotne unormowania sta ego stylu ycia tak
chrystusowca jak i ca ego Zgromadzenia, wynikaj ce z jego charyzmatu
partykularnego i jednocze nie charakteryzuj ce aspekt prawny powo ania
zakonnego tworz cych Wspólnot 1. W poni szym studium, w oparciu
o konstytucje Towarzystwa i obowi zuj cy w Ko ciele rzymsko-katolickim
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.2, zostanie scharakteryzowana struktura
charyzmatu Towarzystwa Chrystusowego, która jednocze nie wyznacza
teologiczno-prawn przestrze realizacji powo ania zakonnego cz onków
Zgromadzenia.
Kanon 578 Kodeksu Prawa Kanonicznego wylicza istotne elementy
struktury charyzmatu partykularnego ka dego instytutu ycia konsekrowanego
przez profesj rad ewangelicznych, a wi c: „my li i zamierzenia za ycieli,
zatwierdzone przez kompetentn w adz ko cieln , dotycz
natury, celu, ducha
i charakteru instytutu, jak równie zdrowych jego tradycji /…/”3, które dla
„ochrony w asnego powo ania oraz identyczno ci ka dego instytutu” winny by
opisane w konstytucjach instytutu 4. Ju sam uk ad Ustaw Towarzystwa
Chrystusowego z 1991 r. opiera si na kan. 578 KPK i realizuje zawarto
kodeksowych wskaza , ukazuj c zakonn natur Wspólnoty yj cej swoim
charyzmatem, cel apostolski Rodziny zakonnej oraz jej zakonnego ducha
i w ciwy dla Instytutu charakter5.

1
2
3

4
5

Ustawy i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (dalej UiDTChr),
Pozna , 1991, art. 205.
Kodeks Prawa Kanonicznego – 1983 (dalej KPK).
KPK kan. 578. Przez natur instytutu ycia konsekrowanego rozumie si form , jaka zgodnie
z zamierzeniami za yciela w ciwa jest instytutowi, np. instytut zakonny lub instytut wiecki;
cel okre la zadania i misje jakie wynikaj z charyzmatu partykularnego; duch wskazuje na
sposób uczestnictwa w misterium Jezusa Chrystusa; charakter okre la generalia wn trza
instytutu; zdrowe tradycje obejmuj te elementy, które, po powstaniu instytutu zosta y w czone
do istotnej jego spu cizny.
KPK kan. 587 par. 1.
Por. UiDTChr, art. 205.

Zakonna natura Wspólnoty chrystusowców
Artyku pierwszy posoborowych Ustaw Zgromadzenia uroczy cie
deklaruje, e „Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej jest
instytutem zakonnym kleryckim, za onym przez kard. Augusta Hlonda przy
wspó udziale Ojca Ignacego Posadzego”6. Za yciel Towarzystwa w dekrecie
eryguj cym Wspólnot z dnia 8 wrze nia 1932 r. zdefiniowa wprost natur
nowo powstaj cego instytutu ycia konsekrowanego przez profesj rad
ewangelicznych w Potulicach jako zakonn , podkre laj c, e: „erygujemy
kanonicznie nowe zgromadzenie zakonne”7.
Cz onkowie Zgromadzenia podejmuj w sposób wolny, okre lony
Ustawami sta y styl ycia pod wp ywem dzia ania Ducha
wi tego,
zobowi zuj c si do ci lejszego na ladowania Chrystusa i ukochania nade
wszystko sprawy Bo ej w ród Polonii8. W czaj c si poprzez Bo e powo anie
w ycie charyzmatem Towarzystwa, uczestnicz w budowaniu Królestwa
Bo ego i realizacji misji zbawczej Ko cio a, przede wszystkim podejmuj c
apostolstwo na rzecz Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny.
Teologiczno-prawne elementy w ciwe powo aniu do
ycia
konsekrowanego chrystusowca odnajdujemy w strukturalnych cechach
charyzmatu partykularnego Zgromadzenia, a ich opis prawny wyra ony jest
w Ustawach Towarzystwa Chrystusowego. Kan. 607 Kodeksu Jana Paw a II
ukazuje specyfik ycia zakonnego na tle ycia konsekrowanego w Ko ciele.
St d w kodeksie fundamentalnym Zgromadzenia nale y szuka wskazanego
przez Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. teologiczno-prawnego zapisu
zakonnej natury Wspólnoty, w ciwej Towarzystwu.
ycie chrystusowca jest „niepodzielnym oddaniem si na s
Bogu” 9
i wyra a si ca kowitym po wi ceniem si samemu Bogu i ku temu celowi
„kieruje on ca e swoje ycie”10. Obraz za lubin, jaki przywo uje kan. 607 KPK,
podkre la specyfik przymierza zakonnego, a w szczególno ci relacj duchowej
czno ci osoby zakonnej z Bogiem, która jednocze nie dokona a si i rozpocz a
w akcie profesji zakonnej11.
ycie zakonne w Zgromadzeniu jest dla
chrystusowców ci ym ofiarowywaniem siebie na wzór Jezusa Chrystusa, Pana
i Króla, a udzia w Jego zbawczej misji domaga si „nieustannego umierania
dawnego cz owieka (por. Rz 6,6) oraz na ladowanie Mistrza, zw aszcza
w pos usze stwie woli Ojca i w pos udze mi ci dla braci, co zak ada przede
6
7
8
9
10
11

UiDTChr, art. 1.
Dekret erekcyjny Zgromadzenia, „G os Seminarium Zagranicznego” (dalej GSZ) 1992 nr 1, s. 6.
UiDTChr, art. 2.
UiDTChr, art. 2 i art. 69.
Tam e, art. 2.
Tam e, art. 1.
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wszystkim konsekwentne przyj cie krzy a (zob. Flp 2,8)”12. Na krzy u wype ni a
si zbawcza misja Syna Bo ego. Chrystusowiec konsekwentnie realizuj c swoje
powo anie, krocz c Jego ladami, jednoczy si ze swoim ukrzy owanym
Mistrzem w dziele odkupienia wiata, a w szczególno ci w dziele zbawienia
Polaków yj cych na obczy nie. Dla cz onka Towarzystwa Chrystusowego
profesja zakonna jest udzia em w ofierze Chrystusa. Tu otrzymuje wymiar
uwielbienia Boga i zbawienia wiata. luby zakonne chrystusowca, zgodnie
z prawem ogólnoko cielnym, 13 otrzymuj w Ustawach charakterystyk w ciw
charyzmatowi Zgromadzenia, którego cz onkowie, wype niaj c swoje powo anie
zakonne
yj
po wi con
Bogu czysto ci , apostolskim ubóstwem
i ewangelicznym pos usze stwem.
Apostolski cel Zgromadzenia
Aktem profesji zakonnej chrystusowiec „oddaje si umi owanemu nade
wszystko Bogu na Jego wy czn s
poprzez dzia alno apostolsk na rzecz
Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny”14. Warto w tym miejscu
przywo apel kard. A. Hlonda z 22 pa dziernika 1932 r., z którym zwróci si
do m odych chrystusowców w domu macierzystym Zgromadzenia w Potulicach:
„wst pili cie do Zgromadzenia jedynie, aby si u wi ci . To jedyny /…/ cel. Ta
ch u wi cenia nie powinna by ograniczona, ale zupe na, ofiarna. Pierwsza
rzecz – to w asne u wi cenie. Bez tego niczego nie dokonacie. /…/ Musicie
dusze wasze u wi ci na wzór Chrystusa”15. Jak z tego wynika, „u wi ci si , to
ukocha nade wszystko Boga, a pod dzia aniem Ducha wi tego dok adniej
na ladowa Chrystusa i ukazywa
wiatu Chrystusowe Królestwo Prawdy,
Pi kna i Pokoju, urzeczywistniaj ce si w zbawczej misji Ko cio a”16.
Chrystusowiec,
dok adniej
na laduj c
Chrystusa
w swoim
yciu
konsekrowanym, jest znakiem dla Ko cio a i wiata, a szczególnie dla polskiego
emigranta, jest „znakiem chwa y, która objawi si
w powszechnym
zmartwychwstaniu”17. Powo anie chrystusowca realizuje si
poprzez
uwra liwianie na „potrzeby duchowe i materialne polskich rzesz emigracyjnych”
oraz „niepodzielne oddanie si na s
Bo
w duchu Towarzystwa”18,
emigrantom starszym, chorym, zepchni tym na margines ycia spo ecznego,
dzieciom oraz ucz cej si m odzie y z polskich rodzin emigracyjnych
12
13
14
15
16
17
18

Tam e, art. 70.
Por. KPK kan. 599–601.
Tam e, art. 13.
A. Hlond, Przemówienie do nowicjuszy Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach 22.10.1932
roku, GSZ 1992 nr 1, s. 20.
Por. UiDTCh, art. 1.
Tam e.
Tam e.
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w pierwszym
i nast pnych
pokoleniach19.
Misjonarz
Towarzystwa
Chrystusowego w zbawczym dziele Ko cio a uczestniczy w sposób szczególny
poprzez apostolat na rzecz rodaków przebywaj cych poza granicami pa stwa
polskiego20. Chrystusowiec moc swojego powo ania winien by równie
znakiem, e w Ko ciele Chrystusowym istnieje szeroko rozumiany problem
duszpasterstwa ludzi w drodze, a w szczególno ci migrantów, i to niezale nie od
narodowo ci, obrz dku, kultury, wyznania czy religii. Winien by równie
wyzwaniem dla Ko cio a, którego pasterze obserwuj zmiany zachodz ce
w fenomenie ruchliwo ci ludzkiej i wraz z innymi, w tym i te organizacjami
mi dzynarodowymi i ponadrz dowymi, szukaj odpowiedzi na rodz ce si
pytania zwi zane z narastaj cymi falami migracji. Winien zwraca uwag na
przestrzeganie praw cz owieka w zjawisku ruchliwo ci ludzkiej, rozwi zywa
problemy spo eczne rodz ce si wraz z zachodz cymi procesami i odpowiada
na potrzeby cz owieka dotkni tego dramatem migracji21. Misjonarz
Towarzystwa, zarówno w kraju wyj cia migranta jak i w kraju jego osiedlenia,
staje si tym, który uwra liwia Ko ció lokalny, zarówno a quo jak i ad quem,
oraz miejscowych duszpasterzy i duszpasterstwo zwyczajne na aktualno
wskazania kan.213 KPK, e: „wierni maj prawo otrzymywa pomoce od swoich
pasterzy z duchowych dóbr Ko cio a, zw aszcza za s owa Bo ego
i sakramentów” 22 oraz kan.214 KPK: „wiernym przys uguje prawo…
pod ania... w asn drog
ycia duchowego, zgodnie jednak z doktryn
Ko cio a”23.
Ustawy i Dyrektorium Ogólne Towarzystwa Chrystusowego ju w cz ci
normalizuj cej cel Zgromadzenia wskazuj , e tym, który w sposób szczególnie
wnikliwy analizuje fenomen wspó czesnej migracji polskiej i rodz ce si w tym
kontek cie specyficzne potrzeby duszpasterskie Polaków na obczy nie, jest
prze ony generalny oraz – w pa stwach, w których pracuj misjonarze
Zgromadzenia – w ciwi prowincja owie24. Kodeks Prawa Kanonicznego
przestrzegaj c
zasady
terytorialno ci
podstawowego
duszpasterstwa
zwyczajnego, przede wszystkim na ordynariuszy miejsca i proboszczów nak ada
obowi zek troski duszpasterskiej o wszystkich powierzonych wiernych,
niezale nie od kultury, j zyka, narodowo ci i obrz dku. Chrystusowiec
natomiast, moc charyzmatu partykularnego i konsekracji zakonnej, podejmuje
wszelkie starania dla zbawiania dusz polskich emigrantów, w tym wskazuje na
potrzeb przyj cia w diecezji czy w parafii duszpasterstwa grup etnicznych,
19
20
21

22
23
24

Tam e, art. 20.
Tam e, art.3; art. 53–68.
G. Arrigini, Migrazione e chiesa: prospettive teologiche, „On the Move”, 11 (1981) nr 33, s. 39–
44; J. Beyer, Perche questi studi interdiscilipary sulla mobilità umana?, „On the Move”,
11 (1981) nr 11, s. 35–38.
KPK kan. 213.
Tam e, kan. 214.
UiDTChr art. 3. 1.
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a w szczególno ci Polaków, którzy z racji formacji religijno-kulturowej nie
zawsze w pe ni mog uczestniczy w duszpasterstwie zwyczajnym25. Z braku
mo liwo ci zorganizowania w ciwej opieki czy to przez diecezj , czy parafi ,
na wniosek w ciwych prze onych zakonnych przy zachowaniu prawa
powszechnego i partykularnego, misjonarz Towarzystwa podejmuje si
prowadzenia specjalnego duszpasterstwa etnicznego dla Polaków zamieszka ych
na danym terenie.
Duch Towarzystwa Chrystusowego
Charyzmatyczna rzeczywisto , pod wp ywem której kard. A. Hlond
za
Towarzystwo Chrystusowe, wyra a si równie w tym, co okre la si
jako „ducha” Instytutu, a wskazuje na sposób uczestnictwa w zbawczym
misterium Chrystusa Pana. Duch ten, jako jeden z elementów wyra aj cych
struktur charyzmatu partykularnego instytutu zakonnego, winien by opisany
w konstytucjach26. Ustawy Towarzystwa w rozdziale III, cz ci I pt.: Duch
Towarzystwa, w art. 6 okre laj najistotniejsze cechy ducha Zgromadzenia.
Wyra a si on g ównie poprzez: „a) bezgraniczne ukochanie sprawy Bo ej w ród
Polonii Zagranicznej – yj cej nawet w ma ych grupach, b) pragnienie ofiary
z siebie i radosne po wi cenie si , wygód i ycia dla dobra Polonii, c) karno
wewn trzn
w duchu wiary i poczucie wspó odpowiedzialno ci za
urzeczywistniania naszej misji w Ko ciele”, a streszczaj go w zewn trznym
zawo aniu Towarzystwa: „Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej”27.
Duch Towarzystwa Chrystusowego, wynikaj cy z charyzmatu
partykularnego
Zgromadzenia
i specyfiki
powo ania
osobistego
i scharakteryzowany w Ustawach przez samego Kardyna a Za yciela28,
przenika styl ycia chrystusowca i ca ej Wspólnoty. ycie konsekrowane poprzez
lubowane rady ewangeliczne uzdalnia chrystusowca do s by Chrystusowi
i Jego Ko cio owi, pog biaj c religijny wymiar pos ugi duszpasterskiej
25

26
27
28

Zauwa
nale y, e duszpasterstwo grupy etnicznej na terenie diecezji czy parafii nie mo e by
porównywane z duszpasterstwem innych grup parafialnych dzia aj cych na danym terenie, np.
z duszpasterstwem m odzie owym, nauczycieli, chorych itd. czy stowarzysze i innych
organizacji ko cielnych. Wszystkie one s integraln cz ci parafii i diecezji oraz nie
do wiadczaj oddzielenia z racji kulturowych w tym j zyka oraz z racji formacji duchowej
ciwej danemu Ko cio owi lokalnemu. Wymieniona kryteria w duszpasterstwie lokalnym
wymagaj zorganizowania dla grupy etnicznej w asnego duszpasterstwa ze szczególnym
uwzgl dnieniem dziedzictwa kulturowego i rodzimego j zyka oraz dziedzictwa duchowego.
Duszpasterstwo to winno cechowa si s uszn stabilno ci opart na zasadzie spo eczno –
religijnej integracji emigranta.
Por. KPK kan. 587 par. 1.
UiDTChr, art. 6.1; por. I. Posadzy, Dobry duch Towarzystwa, w: Ten e, Listy okr ne, Pozna
1991 t. 1, s. 58–65.
Por. Ustawy, Potulice 1934, (dalej Ustawy) art. 8.
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ciwej Zgromadzeniu 29. ycie radami ewangelicznymi, modlitwa i pokuta
oraz praca apostolska na rzecz Polaków przebywaj cych poza granicami
ojczyzny s wype nianiem misji Towarzystwa okre lonej w Ustawach30.
Czysto zakonna uzdalnia do pe niejszego oddania si s bie Chrystusowi
ród Polaków na obczy nie31. Apostolskie ubóstwo konsekwentnie prowadzi do
umi owania Chrystusa w polskich emigrantach32 oraz czyni pos annictwo
chrystusowca wolnym od przywi zania do dóbr materialnych i jest warunkiem
skutecznego traktowania tych dóbr, jako rodka apostolskiego pos ugiwania
duszpasterskiego33 na rzecz Polonii zagranicznej34. Ewangeliczne pos usze stwo,
jako na ladowanie Chrystusa pos usznego Ojcu, zobowi zuje cz onka
Towarzystwa do wype niania woli Bo ej, nieustannego jej szukania i do
sk adania ofiary z siebie dla zjednoczenia z Bogiem w trosce o zbawianie
polskich rzesz emigracyjnych35.
Charakterystycznymi cechami ducha Zgromadzenia przepe niona jest
równie struktura zakonna Wspólnoty. Swoimi korzeniami si ga charyzmatu
partykularnego Zgromadzenia, broni jego integralno ci i s y chrystusowcom
pomoc w yciu oraz w realizacji pos annictwa, do którego s powo ani36 i które
jest zawarte w charyzmacie. Prze eni Instytutu swoj pos ug „pojmuj jako
pe szacunku s
w duchu Towarzystwa”37.
Cz onkowie Towarzystwa, ze wzgl du na podejmowane w Ko ciele
dzie a apostolskie na rzecz Polaków yj cych poza granicami ojczyzny, cz sto
yj w rozproszeniu czy nawet w pojedynk poza domem Instytutu, na
jednoosobowych placówkach duszpasterskich38. Realizuj c testament Kardyna a
Za yciela: „Ut unum sitis – aby cie byli jedno”39 chrystusowiec, moc ducha
charakteryzuj cego charyzmat partykularny Zgromadzenia, w sposób szczególny
zabiega o jedno i ycie wspólne. Szczera mi
braterska i g bokie poczucie
jedno ci czy wszystkich w zwart i solidarn wspólnot zakonn , w której,
doceniaj c i popieraj c prace drugich, wspó bracia wspó zawodnicz w mi ci
Boga, w cnocie i po wi ceniu40.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

UiDTChr, art. 12.
Tam e, art. 54.
Tam e, art. 15.
Tam e, art. 20.
Tam e, art. 19.
Tam e, art. 20.
Tam e, art. 27.
Tam e, art. 124.
Tam e, art. 41.2.
Por. KPK kan. 665 par. 1.
UiDTChr, art. 6.1.
Tam e, art. 11.
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Niektóre elementy charakteru Instytutu
Kolejnym elementem, który zgodnie z kanonem 578 Kodeksu Jana
Paw a II cechuje struktur charyzmatu instytutu ycia konsekrowanego, a który
winien by opisany w jego konstytucjach, s my li i zamierzenia za yciela
dotycz ce charakteru instytutu41. Natura, cel, duch i charakter – jako wyró nione
przez najwy szego ko cielnego prawodawc cztery elementy charakteryzuj ce
charyzmat instytutu – nie posiadaj jednoznacznego zakresu, wyra aj natomiast
sam duchow rzeczywisto w ró nych jej aspektach.
Spo ród nich charakter instytutu jest jakby rdzeniem przenikaj cym inne
cechy wyra aj ce charyzmat partykularny. Towarzystwo Chrystusowe dla
Polonii Zagranicznej jest zakonnym instytutem kleryckim42. W dekrecie
eryguj cym now Wspólnot Kardyna Za yciel nie wymieni tej cechy
charakteru powstaj cego Zgromadzenia, wyst puje ona jednak w ca ej jego
historii. Od samego pocz tku w Towarzystwie, wed ug pierwszych Ustaw
zarówno prze ony naczelny, jak i inni prze eni winni posiada wi cenia
kap skie43. Warunek posiadania wi ce kap skich przez prze onego
generalnego, innych prze onych wy szych i prze onych domowych zosta
zachowany we wszystkich wersjach Ustaw Zgromadzenia, a po obecnie
obowi zuj ce.
Równie do realizacji celu apostolskiego Towarzystwa Chrystusowego,
jaki wynika z charyzmatu Zgromadzenia, z natury rzeczy wymagane jest
posiadanie przez misjonarzy migrantów wi ce kap skich. W dzia alno ci tej
pos uga sakramentalna, przede wszystkim sakramentu pokuty i Eucharystii oraz
sprawowanie kultu, stanowi cel i szczyt. Autorytatywne g oszenie Ewangelii,
wynikaj ce z przyj tych wiece kap skich44 i inne funkcje duszpasterskie,
sprawowane w ród polskich rzesz emigracyjnych i dla ich dobra duchowego,
wype niaj specyficzny cel Towarzystwa. Dzia alno chrystusowców do tego
celu winna prowadzi i tutaj znajdowa swoje ukoronowanie45.
W przemówieniu do cz onków Towarzystwa 25 marca 1937 r. Kardyna
A. Hlond powiedzia : „Tak e mia em yczenie, by obok kap anów szed oddany,
wierny i wiat y brat”46. Zadanie, jakie od pocz tku Zgromadzenia stawiano
braciom, to nie tylko praca zwi zana z „prowadzeniem gospodarstwa
domowego”, ale przede wszystkim pomoc w duszpasterstwie47. Obowi zuj ce
posoborowe Ustawy omawiaj c cel zgromadzenia ukazuj go w podobny sposób
41
42
43
44
45
46
47

KPK kan. 578 I kan. 587 par. 1.
UiDTChr, art. 1.
Tam e, art. 116 i art. 143.
Por. KPK kan. 757.
Tam e, kan. 588 par. 1.
A. Hlond, Przemówienie do cz onków Towarzystwa Chrystusowego 25 marca 1937 r., GSZ 1992
nr 1, s. 24.
Por. Ustawy, art. 9.
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wszystkim chrystusowcom, kap anom i braciom. Zró nicowanie sposobu jego
realizacji pojawia si dopiero w art. 55, który wskazuje na specyfik
uczestnictwa chrystusowców braci w dzia alno ci apostolskiej: „Bracia
uczestnicz w pos annictwie Towarzystwa przez swe gorliwe ycie zakonne
i prace podejmowane dla realizacji naszej misji” 48. Wa ne w tym miejscu jest
przypomnienie zapisu artyku u 11 posoborowych Ustaw Towarzystwa
o równo ci i braterstwie, jakie w Zgromadzeniu dla Jego cz onów wyp ywaj
z uczestnictwa w yciu charyzmatem partykularnym: „szczera mi
braterska
i g bokie poczucie jedno ci cz /…/ w zwart i solidarn wspólnot zakonn ,
w której, doceniaj c i popieraj c prace drugich” chrystusowcy, wspó zawodnicz
w mi ci Boga, w cnocie i po wi ceniu49.
W momencie powo ania Towarzystwa Chrystusowego przez kard.
A. Hlonda by o ono instytutem zakonnym kleryckim na prawach diecezjalnych50.
Jednak ju w momencie powstania Za ycielowi prze wieca a my l, e
w przysz ci b dzie ono Zgromadzeniem na prawach papieskich. W pierwszych
Ustawach czytamy: „Tymczasowo istnieje ono na prawach papieskich”51.
Z chwil , gdy zgodnie z obowi zuj cy prawem w 1950 r. Zgromadzenie
otrzyma o tzw. dekret pochwalny (decretum laudis), przesz o ono na prawa
papieskie z Ustawami zatwierdzonymi najpierw dwukrotnie: ad modum
experimenti (w 1950 r. i 1957 r.). Proces przechodzenia na prawa papieskie
ostatecznie zako czy si w 1964 r., gdy Ustawy Towarzystwa otrzyma y
definitywn aprobat Stolicy Apostolskiej 52.
Innym specyficznym rysem charakteru Towarzystwa Chrystusowego,
wyra aj cym charyzmat partykularny Zgromadzenia, jest w ciwe
chrystusowcom ycie wspólne. Chrystusowiec prze ywa i realizuje misterium
wspólnotowo ci zakonnej w yciu charyzmatem zakonnym, wype niaj c
pos annictwo Zgromadzenia. Styl ycia wspólnego wyra a si w realizacji
zaanga owania duszpasterskiego na rzecz Polaków przebywaj cych poza
granicami Polski. Art. 33 UiDTChr w drugiej cz ci stara si odpowiedzie na
zadanie, jakie przed konstytucjami Instytutu postawi kan. 602 podkre laj c, e
ka dy instytut ycia konsekrowanego ma wypracowa i w swoich konstytucjach
okre li sobie w ciw form ycia braterskiego we wspólnocie53.
Art. 34 posoborowych Ustaw Zgromadzenia jeszcze raz wraca do
fundamentu ycia wspólnotowego wskazuj c, e rodzinno Wspólnoty wyrasta
ze szczególnej obecno ci Chrystusa Pana, a bazuj ca na tym fundamencie
jedno dla chrystusowca i ca ego Zgromadzenia jest ród em duchowej energii
48

UiDTChr, art. 55.
Tam e, art. 11.
50
Por. Dekret erekcyjny Zgromadzenia, GSZ 1992 nr 1, s. 6.
51
Ustawy, art. 5.
52
Definitywna aprobata papieska Towarzystwa Chrystusowego. Dekret, GSZ 1992 nr 1, s. 10–11.
53
KPK kan. 602.
49
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do apostolskiego dzia aniu w duchu Towarzystwa i warunkiem rozwoju
powo ania ka dego zakonnika54. Istotna i charakterystyczna dla Zgromadzenia
cecha wspólnotowego ycia zakonnego wyp ywa z realizacji celu apostolskiego.
Art. 6 UiDTChr zwraca uwag , e troska o dar powo ania chrystusowca polega
na piel gnowaniu „ducha, którym charakteryzuje si Towarzystwo”55, a który
wyra a si przede wszystkim poprzez: „bezgraniczne ukochanie sprawy Bo ej
ród Polonii zagranicznej – yj cej nawet w ma ych grupach”56.
Zauwa
trzeba, e zwrotu „ yj cych nawet w ma ych grupach” nie ma
w Ustawach napisanych przez Kardyna a Za yciela57. Pojawia si w projekcie
Ustaw ad modum experimenti z 1969 r., podpisanych przez prze onego
generalnego ks. Floriana Berlika TChr i wyrasta z do wiadczenia w pracy
duszpasterskiej misjonarzy Zgromadzenia w ród Polaków yj cych na
obczy nie. Zwrot ten wywiera wp yw na wynikaj cy z charyzmatu styl ycia
wspólnotowego. Polonia nie zawsze tworzy wielkie skupiska. Spora cz
Polaków yje na emigracji w rozproszeniu, tworz c cz sto tylko nieliczne grupy.
Tym niemniej „ yj cy nawet w ma ych grupach” s równie przedmiotem
duszpasterskiej troski chrystusowców. Cz sto duchowa opieka mo e by
sprawowana w sposób okresowy lub sta y wy cznie w oparciu o jednoosobow
placówk duszpastersk 58. Z racji potrzeb apostolskich nie mo na utworzy
domu zakonnego czy nawet proponowanej w Ustawach wspólnoty lokalnej, 59
gdy nie zawsze wystarcza koniecznych rodków materialnych60. Rozwi zanie
problemu przynosi kan. 665 w par. 1 KPK wzmacniaj c unormowanie art. 37.1
UiDTChr, który w trosce o powo anie poszczególnych cz onków Zgromadzenia
– by mo e w oparciu o do wiadczenie61 – proponuje: O ile to mo liwe, aden
„wspó brat nie powinien
lub pracowa samotnie, lecz zawsze po dwóch lub
wi cej. Prze eni i wspó bracia powinni odwiedza przede wszystkim tych,
którzy z powodu szczególnych okoliczno ci musz pracowa samotnie. Ci za ze
swej strony winni utrzymywa cis y kontakt ze wspólnot ”62. Chrystusowiec,
z racji pe nienia apostolatu wyp ywaj cego z charyzmatu Wspólnoty zakonnej
i osobistego powo ania zakonnego, mo e po uprzednim skierowaniu przez
54
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57
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UiDTCh, art. 34.
Tam e, art. 6.
Tam e, art. 6a.
Por. Ustawy, art. 5–18.
Por. R. Dzwonkowski, Ideowe oblicze wspó czesnej polonii francuskiej, w: Wspó czesne
rodowiska emigracji polskiej, (red. J. Bakalarz), Lublin 1985, s. 65–88; Z. Malczewski,
Specyfika pracy chrystusowców na kontynencie po udniowoameryka skim, GSZ 2000 nr 5,
s. 12–18; R. Oblizajek, Sytuacja duszpasterstwa polskiego w ród najnowszej emigracji, GSZ
2000 nr 5, s. 19–21.
UiDTChr, art. 124.3.
Por. KPK kan. 610 par. 2.
Por. Uchwa y Kapitu Generalnych Towarzystwa Chrystusowego, GSZ 1992 nr 1, s. 34–82.
UiDTChr, art. 37.1.
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prze onych, przebywa na jednoosobowej placówce. Stwierdzenie to –
wyp ywaj ce z troski o realizacj pos annictwa w Ko ciele – winno mie swoje
reperkusje nie tylko w prawie w asnym, ale te w wypracowywanym stylu
formacji zakonnej i jego urzeczywistnianiu w domach formacyjnych oraz
placówkach duszpasterskich prowadzonych przez chrystusowców tak w Polsce,
jak i poza jej granicami.
Struktura Towarzystwa Chrystusowego wyp ywa z charyzmatu
zakonnego i go ochrania63. Okre lona w Ustawach pozwala realizowa przez ca
Wspólnot i poszczególnych jej cz onków cel Zgromadzenia oraz prowadzi
ciwe Instytutowi ycie zakonne i rozwija powo anie poszczególnym
chrystusowcom. Podzia Towarzystwa na prowincje, domy zakonne, wspólnoty
lokalne i placówki duszpasterskie podyktowany jest „trosk o odpowiedni
opiek nad rodakami poza granicami ojczyzny” 64.
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej jest wspólnot
zakonn
kleryck
na prawach papieskich, kt ór a moc
charyzmatu
partykularnego poprzez apostolski cel z czona jest z kultur i religijno ci
polsk 65. W Ustawach jest wprawdzie zapis o sprawowaniu duszpasterstwa
wobec wiernych innych narodowo ci66, ale zgodnie z „my lami
i zamierzeniami”67 Kardyna a Za yciela przekazanymi poprzez Ustawy i Jego
nauczanie68 oraz tradycj Zgromadzenia, wype niaj c wynikaj cy z charyzmatu
cel, cz onkowie Towarzystwa sprawuj w Ko ciele powszechnym pos ug
apostolsk na rzecz Polaków przebywaj cych poza granicami ojczyzny69.
Stoj c na gruncie katolickiej nauki spo ecznej o integracji, zw aszcza
o integracji spo eczno-religijnej70, chrystusowiec winien swoj
trosk
duszpastersk i zaanga owaniem na rzecz rodaków na obczy nie obj tych
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uto samiaj si z polsk religijno ci
i rodzim kultur . Art. 3.5 UiDTChr i inne, które normalizuj dzia alno
apostolsk cz onków Zgromadzenia w ród polskich emigrantów71, nie mówi
63
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Tam e, art. 124.
Tam e, art. 127.1.
Por. Bakalarz, Etniczno-kulturowy charakter duszpasterstwa emigracyjnego, „Collectanea
Theologica”, 53 (1983) fasc. II, s. 157–167.
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s. 381–399.
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wprost o sprawowaniu duszpasterstwa w j zyku polskim i o roli j zyka w tej
specyficznej formie dzia alno ci. Wydaje si jednak – bazuj c na roli j zyka
w przekazie kultury jak i Ewangelii – e u podstaw apostolstwa na rzecz
rodaków przebywaj cych poza granicami Polski le y pos uga sprawowana
w rodzimym j zyku, co jednocze nie wskazuje, e wraz z procesem integracji
emigranta winien pojawia si w pos udze duszpasterskiej chrystusowca j zyk
nowego miejsca zamieszkania.
Zako czenie
Charyzmat instytutu ycia konsekrowanego przez profesj rad
ewangelicznych jest rzeczywisto ci duchow , która posiada jednak, jako swoj
integraln cz , sobie w ciw instytucj . My li i zamierzenia Kardyna a
A. Hlonda odno nie natury, celu, ducha i charakteru Towarzystwa
Chrystusowego wyra aj struktur charyzmatu Towarzystwa i ochraniaj jego
charyzmatyczn to samo , a zmiana którego z wymienionych elementów
powoduje utrat charyzmatu.
Prawodawca ogólnoko cielny w Kodeksie Prawa Ko cielnego z 1983 r.,
w trosce o wierno za ycielowi instytutu, zawar norm nakazuj
opisanie
natury, celu, ducha i charakteru instytutu w kodeksie fundamentalnym. St d
Ustawy Zgromadzenia pozwalaj nam pozna elementy struktury charyzmatu
partykularnego Towarzystwa, które jednocze nie ukazuj wymiar prawny
zakonnego powo ana chrystusowca, rozumianego jako uzdolnienie do ycia
duchem Towarzystwa Chrystusowego.
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Wojciech Necel
ycie charyzmatem chrystusowca
Living the charism of a Christian
owa kluczowe:
Chrystusowcy
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katolicki,

formacja

duchowa,

emigracja,

Key words: Catholic Church, spiritual formation, immigration, Christ fathers
Streszczenie
Autor opisuje formacj duchow ksi y chrystusowców, których powo aniem
jest niesienie pos ugi kap skiej w ród polskich emigrantów. Dzi ki nim
utrzymywana jest wi z ojczyzn , nie tylko j zykowa, ale te kulturalna.
Summary
The author describes the spiritual formation of Christ fathers whose main mission
is to provide priestly ministry among Polish immigrants. Due to their service, the
ties with the homeland – not just lingual but also cultural – is maintained.
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Roman Nir
DZIEJE POLONII BRAZYLIJSKIEJ NA PODSTAWIE MATERIA ÓW
ARCHIWALNYCH KS. WOJCIECHA SOJKI CM I WYBRANYCH
ROCZNIKÓW KALENDARZA „LUDU”
W 1978 r. dyrektor Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake
w ramach gromadzenia materia ów do dziejów Polonii w wiecie nawi za
kontakt z ks. Wojciechem Sojk CM, pracuj cym wówczas w parafii w.
Stanis awa Kostki w Brooklynie, stan Nowy Jork. Ks. Sojka znany by z licznych
artyku ów drukowanych na amach czasopism polonijnych w ró nych krajach,
z „listów pisanych do Redakcji” oraz recenzji i omówie wydarze i ksi ek.
Kontakt z nim w latach 1978–1994, zaowocowa zebraniem do poka nego
archiwum1.
Sylwetka ksi dza Wojciecha Sojki CM
Urodzi si w podkarpackiej wiosce Piekie ko pod Limanow w diecezji
tarnowskiej 3 kwietnia 1911 r., jako najstarszy syn z o miorga dzieci Jana Marii
z d. Smoter. Po uko czeniu czterech klas w Piekie ku, pi
klas szko y
powszechnej uko czy w pobliskim Tymbarku. Miejscowy proboszcz w parafii
Rybie Nowe poradzi rodzicom wys
zdolnego ucznia do gimnazjum
klasycznego im. Jana D ugosza w Nowym S czu. Uczy si w nim w latach
1922–1926. Utrzymuj c si z korepetycji, przeniós si do Gimnazjum im.
Kazimierza Brodzi skiego w Tarnowie, gdzie w czerwcu 1931 r. zda egzamin
dojrza ci2.
Studia filozoficzno-teologiczne w wymiarze jednego roku odby
w Seminarium Duchownym w Tarnowie (1931–1932). Nowicjat u Ksi y
Misjonarzy w Wilnie odby w latach 1932–1933. Na dalsze studia zosta
skierowany do Instytutu Teologicznego w Krakowie, którego odby w latach
1933–1937. wi cenia kap skie otrzyma 12 wrze nia 1937 r. z r k ks. bp. Jana
Lorka CM. Po wi ceniach pracowa w parafii Kamionna u ks. Jana Jarosza.
Nast pnie krótko by kapelanem w szpitalu im. Gabriela Narutowicza
w Krakowie. Placówk duszpastersk kierowa w parafii Olcza ko o Zakopanego
od listopada 1937 r. do ko ca stycznia 1938 r. Od lutego do ko ca 1938 r.
pracowa w parafii w. Krzy a w Warszawie. Wróci na stanowisko kapelana
1
2

Instytut Historii i Archiwistyki Polonijnej Chicago. Archiwum ks. Wojciecha Sojki CM, (1911–
1994), teczki (dalej cytuj : AWS), teczka, sygn. 1, k. 1.
AWS, teczka, sygn. 2, k. 1–3, ks. Wojciech Sojka CM, biogram.

w szpitalu im. G. Narutowicza. Na pocz tku 1939 r. zg osi si na wyjazd do
Chin. Nast pi on 31 marca 1939 r. przez Prag , Wiede i Rzym, gdzie sp dzi
Wielki Tydzie . Z Triestu statkiem w oskim Conte Verde uda si do Chin.
Przyjecha do Szanghaju 5 maja 1939 r. Natychmiast rozpocz nauk j zyka
chi skiego w szkole OO. Franciszkanów, przerwan chorob
dka. Najpierw
leczy si w Centralnym Szpitalu w Pekinie, a nast pnie w szpitalu misyjnym
w Shuntehfu.
W latach 1942–1943 pracowa w placówce misyjnej XX Misjonarzy
wraz z ks. Stanis awem Kotli skim w Sza-ho Pei-d ang. Od wrze nia do Bo ego
Narodzenia 1943 r. pracowa w stacji misyjnej Ho-sia w powiecie Sin-t’ai. Po
Bo ym Narodzeniu w czasie jego urlopu i czasowej nieobecno ci misja zosta a
zlikwidowana przez komunistów. W roku szkolnym 1943–1944 wyk ada j zyk
aci ski i grecki w ni szym seminarium regionu w Chala ko o Pekinu. Od lipca
1944 r. ks. Sojka pracowa w diecezji misyjnej w Shuntehfu, gdzie biskupem
misyjnym by bp Ignacy Krauze CM. Pe ni funkcj wicedyrektora Seminarium
diecezjalnego Ksi y Misjonarzy oraz nauczyciela filozofii, wyk ada te j zyki
aci ski i grecki. Na tym stanowisku w ko cu 1945 r. Misj zaskoczy a
komunistyczna rewolucja. Rozpocz si „s d ludowy” nad misjonarzami
i siostrami misjonarkami, które prowadzi y szpital. Przes uchania sko czy y si
na czterdziestodniowym pobycie w wi zieniu Chin Ludowych. Nast pi a
konfiskata wi kszo ci zabudowa i zakaz wszelkiej dzia alno ci3.
W pa dzierniku 1947 r. zosta wydalony przez komunistów z Shutehfu.
Uda si do miasta Szy-dzia D uang i zamieszka u Ksi y Misjonarzy w diecezji
Czeng-ting-fu, od listopada 1947 r. do czerwca 1948 r. Prze
obl enie miasta
i zaj cie go przez komunistów. Ksi a Franciszek Arciszewski i Gothard
Krzysteczko po wyroku jako „wrogowie ludu” zostali uwi zieni. Natomiast ks.
W. Sojka otrzyma nakaz opuszczenia Chin. Najpierw uda si do Pekinu, gdzie
czeka do pa dziernika 1948 na dokumenty. Wyjecha via Szanghaj na Filipiny.
Na filipi skich wyspach sko czy si dla ks. Sojki pierwszy rozdzia
pracy misyjnej. Ko czy si kl sk , chi ska placówka misyjna zosta a
zniszczona, jego plany m odzie cze s enia chrze cija stwu w tym kraju
obróci y si w niwecz, kilkuletnia nauka trudnego j zyka okaza a si zbyteczn ,
gdy w przysz ci nie by mu wi cej potrzebny. Zosta nauczycielem j zyków,
filozofii i Pisma w. w diecezjalnym seminarium w Cebu (1948–1950).
Nast pnie wyjecha do Australii., gdzie od kwietnia 1950 r. do lutego 1955 r.
z ks. F. Arciszewskim, organizowa w obozach przej ciowych duszpasterstwo,
zbiera sk adki na „Dom Dziecka” i wspó pracowa z czasopismem „Tygodnik
Katolicki” od pocz tku jego istnienia4.

3
4

AWS, teczka, sygn. 3, k. 2; W. Flisi ski, biogram W. Sojki, k. 3–5.
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Z powodów osobistych opu ci po pi ciu latach Australi , by uda si do
Brazylii. W marcu 1955 r. osiad w Kurytybie w stanie Parana i zamieszka
w domu macierzystym Ksi y Misjonarzy. Zosta nauczycielem j zyka
aci skiego i greckiego w Seminarium Ksi y Misjonarzy. Przez krótki czas by
proboszczem parafii Contenda, od grudnia do marca 1959–1960. W latach 1957–
1958 redagowa tygodnik Polonii brazylijskiej „Lud”. Pisa przyczynki do
dziejów duszpasterstwa. By niewygodnym dla swoich prze onych,
zdecydowanym opozycjonist wobec w adz Polski Ludowej. Zmuszony by do
ust pienia z funkcji redaktora na danie ambasady PRL w Brazylii. Zast piony
zosta na stanowisku redaktora przez przyby ego z Polski misjonarza, co
oczywi cie nie poprawi o wzajemnych stosunków mi dzy zakonnikiem,
a kierownictwem placówki misyjnej, zapatrzonej na Warszaw 5.
Rozczarowany prze ytym do wiadczeniem, ks. Sojka opu ci Brazyli
13 kwietnia 1960 r., przenosz c si za zgod prze onych do Stanów
Zjednoczonych. Od maja do sierpnia tego roku pomaga w pracy
duszpasterskiej w parafii w. Micha a w Derby, stan Connecticut. W latach
1960–1967 by nauczycielem w gimnazjum w. Jana Kantego w Erie, stan
Pennsylwania, wyk ada j zyk grecki, aci ski, francuski i niemiecki. By
równie redaktorem miesi cznika religijnego „Skarb Rodziny”. W latach 1968–
1970 pe ni funkcj asystenta w wielkiej parafii polonijnej w. Stanis awa Kostki
w Brooklynie, NY. W latach 1970–1980 wróci do pracy szkolnej w Erie, Pa.,
z przerw w 1973 r., gdy pomaga w „domu misyjnym” w Whitestone, NY. Tam
zrodzi si pomys urz dzenia archiwum Ksi y Misjonarzy pracuj cych w USA.
Sam uporz dkowa miejscowe archiwum. Pracuj c w Erie pomaga przez kilka
tygodni w polskiej parafii w Olean, diec. Buffalo, choremu ks. Henrykowi
Laskowskiemu. W 1977 r. trzy miesi ce pomaga w Hartford w parafii w.
Cyryla i Metodego, równie choremu ks. W. Kami skiemu. Przez trzy letnie
miesi ce pracowa w parafii s owacko-francuskiej (zamerykanizowanej)
w mie cie Lisbon Falls w stanie Maine u ks. Gicewicza CM. Po zlikwidowaniu
gimnazjum w Erie w 1980 r., ks. Sojka zosta ponownie asystentem w parafii w.
Stanis awa Kostki w Brooklynie. Prowadzi prac duszpastersk , pomaga przy
redagowaniu miesi cznika parafialnego „Patron”. W 1983 r. zapad na ci
chorob , jako rekonwalescent zosta skierowany do domu „starszych obywateli”
im. Jeanne Jugan Residence, Bronx, NY, prowadzonym przez siostry zakonne
Little Sisters of the Poor. W dniu 27 sierpnia 1994 r. zmar w 83 roku ycia.
Pogrzeb odby si 30 sierpnia w ko ciele w. Stanis awa Kostki, Brooklyn, NY.
Pochowany zosta w grobowcu Ksi y Misjonarzy na cmentarzu Kalwaria,
Brooklyn, NY6.

5
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AWS, teczka, sygn. 5, k. 4.
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Kim by ks. Wojciech Sojka? Tak o nim napisa ks. Józef Szpilski CM:
„Stwórca obdarzy go nieprzeci tnymi zdolno ciami umys u i serca. Posiada
wspania pami
oraz atwo przyswajania sobie j zyków obcych, zna
aci ski, grecki, niemiecki, chi ski, portugalski i angielski. Interesowa si
zagadnieniami filozoficzno-teologicznymi, równie histori , sztuk i poezj . By
czu y na potrzeby innych. Jakiekolwiek pieni dze otrzyma , wi kszo wydawa
na lekarstwa dla chorych w Polsce, czy ksi ki. Nigdy ich nie mia .. Nie
przywi zywa adnego znaczenia do dóbr tego wiata. Z usposobienia by
cz owiekiem wielkiej prostoty, skromno ci i pogody ducha. Nie istnia a dla niego
awa, chocia by cz owiekiem olbrzymiej wiedzy, któr naby sam bez
specjalnych studiów. By chodz
encyklopedi ”7.
Charakterystyka archiwum
W biogramie ks. Sojki napisanym przez bibliografa Jana Kowalika
czytamy: „Szkice do dziejów misji polskich og oszone przez ks. Sojk , stanowi
tylko jedn stron zainteresowa , okre lonych tutaj z grubsza mianem
dokumentacji. Nie by by on sob , gdyby swoich zainteresowa intelektualnych
nie uzupe nia , czy jak kto chce, potwierdza swoistym pragmatyzmem. B c
w Kurytybie uwa
za swój obowi zek uporz dkowanie i zreorganizowanie
zakonnych archiwów. Zestawi te kompletn list redaktorów »Ludu«
i opracowa bibliografi polskiej prasy w Brazylii wychodz cej po roku 1939.
Odpowiada na dziesi tki kwerend pracowników naukowych, podawa ród a
bibliograficzne. Zbiera po parafiach czasopisma skazane na zag ad i w asnym
kosztem przesy je u ytkownikom”8. Opinia Kowalika w ca ej pe ni potwierdza
ks. Roman Nir, któremu w latach 1978–1992 przes
wiele materia ów
archiwalnych, ksi ek i czasopism, m.in. kilka oprawionych roczników „Ludu”
i „Kalendarzy Ludu”, których obj to liczy a oko o dwóch metrów.
Archiwum mo na podzieli na nast puj ce dzia y:
1) Chiny. Obszerna teczka, zawieraj ca korespondencj oraz
maszynopis pt. „Koniec naszej Misji w Chinach” w opracowaniu ks.
Sojki. Polska Misja Ksi y Misjonarzy z Krakowa w Chinach
przesta a istnie w 1948 r. Rz d Komunistycznej Partii Chin po
kres wszystkim misjom chrze cija skim, tak katolickim jak
i protestanckim.
Program
ten
zrealizowano
energicznie,
systematycznie, brutalnie i bezwzgl dnie. Historyk powinien ukaza
dzieje Misji w szerokim kontek cie dziejów chrze cija stwa na
Dalekim Wschodzie, na tle dziejów tego kraju i pr dów jakie mu
nadawa y kierunek przynajmniej w czasach nale cych do historii
7
8

J. Szpilski, CM, p. Ks. Wojciech Sojka, CM., „Nowy Dziennik”, (Nowy Jork), 14 wrze nia
1994, s. 9.
J. Kowalik, Misjonarz z Bo ej aski, „Kultura” nr 4/367, 1978, s. 113–118.
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nowo ytnej. Misje katolickie i chrze cija skie nie dzia y w pró ni.
Losy ich by y niestety tragiczne9.
2) Historia Polaków w Erie, Pa. Zawiera nast puj ce materia y: Notatki
do historii Polaków w Erie, Pa.; Lu ne uwagi zebrane w rozmowach
z ksi mi i wieckimi na temat Polaków w Erie w latach 1960–1968;
Wypisy z ksi g urodzin, ma
stw i pogrzebów; Kartoteki polskich
rodzin; Miasto Erie i Nowenna na Jadwigowie, Erie, Pa., 1933;
Poland’s Millennium of Christianity, Diocese of Erie, Pennsylvania,
October2, 1966; Msgr. Stephen W. D ugo cki, biography, Erie, Pa.;
Erie’s Polish People: The Genesis and Development of Polonia in
Erie, Pa.
3) Polska parafia w. Trójcy w Erie, Pa. Zawiera kilkana cie teczek
wypisów ród owych do dziejów parafii: Historia za enia drugiej
polskiej parafii w. Trójcy w Erie, Pa., materia y z 1907 r.; Wypisy
ród owe z 1940 r. dla prof. Andrzeja Piwowarskiego; Nowa
wi tynia w Erie; Polacy w Erie; Ks. Konsultor Seweryn Niedbalski;
Liczne wycinki prasowe dotycz ce parafii z miejscowego tygodnika
„Trybuna Polska” z l. 1923–1938; Wykazy dochodu i rozchodu
parafii Naj w. Trójcy w Erie, Pa. Za lata 1940–1945; Kolegium w.
Jana Kantego, ostoj polsko ci od 1912 r.; Historia miasta Erie, Pa.;
Komitet Ratunkowy przy Federacji Polskich Towarzystw w Erie, Pa.,
1940 r.; A Brief History of the Holy Trinity Parish10.
4) Profesor Arthur P. Coleman. Ma
stwo Coleman byli wielkimi
przyjació mi ks. W. Sojki. Prof. Coleman by pierwszym rdzennym
Amerykaninem, który uzyska doktorat ze slawistyki w roku 1925.
Studiowa na uniwersytetach w Pradze, Warszawie, Krakowie. By
profesorem na uniwersytecie Columbia, w Arizonie, by rektorem
Alliance College w Cambridge Springs, Pa., wyg osi niezliczon
ilo odczytów na tematy polskie, napisa wiele artyku ów i ksi ek,
opracowa gramatyk j zyka polskiego dla Amerykanów. W
archiwum znajduj si prace Colemana, korespondencja, liczna
dokumentacja fotograficzna, liczne wypisy ród owe dotycz ce
historii Polski, sztuki, poezji, literatury, Polonii przesy ane przez
Colemana do recenzji czy uzupe nie , które dokonywa ks.Sojka. S
równie liczne artyku y ks. Sojki omawiaj ce twórczo uczonych.
Dla przyk adu podaj : Migawki z pracowitych i owocnych lat
Arthura i Marion Moore Coleman 1939–1974; Podró Colemanów
w inny wiat, omówienie ksi ki „Journey into Another World”; Ku
owia skim zainteresowaniom; Przed tymi Irlandczykami pochylmy
9
10
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nisko g owy; W innym – Polskim – wiecie – Pa stwo
Colemanowie; „Western Septet” siedem opowiada Sienkiewicza
Pani Coleman; Zgon dr. Colemana (1976)11.
5) owacy w USA. Materia y archiwalne s obszerne i zawarte
w ponad 30 teczkach nie licz c zbioru czasopism s owackich
i kalendarzy wydawanych w USA i Kanadzie. Materia y zachowa
ks. Sojka, pracuj c w zamerykanizowanej s owackiej parafii w.
Cyryla i Metodego, w Lisbon Falls, stan Maine, przechowywane
w piwnicy mog y ulec zniszczeniu. Oko o pó miliona S owaków
przyby o do USA w latach 1880–1914, 90% z nich by o katolikami,
obrz dku aci skiego lub grecko-katolickiego. Za yli oko o trzystu
parafii i dwustu szkó parafialnych. S owaccy Franciszkanie byli
w Pittsburghu a Benedyktyni w Cleveland. Siostry w. Cyryla
i Metodego w Danville, Pa. W Episkopacie mieli dwóch biskupów:
Joseph Durick w Alabamie i Andrzeja Grutk w Indiana. Rodziny
posiada y po kilkoro dzieci, dlatego liczba S owaków w 1964 r.
osi gn a oko o pi ciu milionów osób, tak samo jak w S owacji.
Za yli osad Slovaktown w Arkansas. Wybitnymi duchownymi
byli ksi a: Stefan Furdek, Joseph Murgas, Matthew Jankola,
Gregory Vaniscak – benedyktyn, Jozef Zalibera – za yciel SS.
Dominikanek s owackich w Oxford, stan Michigan. Najcenniejszymi
materia ami w tym dziale s wypisy ze róde s owackich parafii oraz
literatury licz ce ponad dwie cie stron. Z czasopism kolekcja zawiera
nast puj ce tytu y: “Jednota – Official” Organ of the First Catholic
Slovak of the United States and Canada; “Katolicky Sokol-Catholic
Falcon”; “Priatel’ Dietok – Children’s Friend”; “Slovakia – The
Slovak League of America”; “Slovak Studies”, Cleveland – Rome;
Narodny Americo-Slovensky Kalendar-Almanac National Slovak
Society of the United States of America; Kalendar “Jednota”. W
dziale znajduje si seria artyku ów pt. owacy – nasi pobratymcy12.
6) Historia prasy emigracyjnej i polonijnej. Dzia jest obszerny, zawiera
ponad 50 teczek. Jest to przede wszystkim korespondencja pomi dzy
bibliografem prasy polonijnej z Nowego Jorku Wac awem Flisi skim
a ks. W. Sojk z lat 1975–1978. B c na emeryturze, W. Flisi ski
rozpocz rozleg e badania nad dziejami prasy polskiej w Ameryce.
Zbiera wiadomo ci o prasie polonijnej w Ameryce, które
potrzebowa do opracowania pt. Rys dziejowy i historyczny prasy
polonijnej w Ameryce (1842–1974). Dziesi tki listów Flisi skiego o
tre ci wa nej dla dziejów prasy. Odpowiedzi ks. Sojki udowadniaj
11
12
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jak encyklopedyczn on wiedz posiada . Z korespondencji
Flisi skiego dowiadujemy si , e opracowanie wynosi ponad trzysta
stron maszynopisu w tym sto stron odbitek tytu ów gazet,
wychodz cych w Ameryce. Opracowa tak e wykaz redaktorów
polsko-ameryka skich, licz cy 1818 nazwisk (60 stron druku) oraz
wykaz redaktorów Polonii wiata – 1845 nazwisk (tak e 60 stron
druku). Biogramy redaktorów obejmuj pi set stron. Odbitki prac
wykona w trzech egz., jeden dla Chicago, drugi dla Londynu, trzeci
zatrzyma dla siebie. Zdaniem ks. Sojki, Flisi ski by bibliografemamatorem. Dublowa w ciwie prace Jana Kowalika, z którym
ró ni si w podej ciu i klasyfikacji13.
Materia y do dziejów Polonii w Brazylii
Najobszerniejsze materia y archiwalne ks. Sojki dotycz dwóch
zagadnie : dziejów Polaków w Brazylii i pocz tków duszpasterstwa polskiego
w Brazylii. Materia y te maj charakter krótkich opracowa , nie wydanych
maszynopisów, odbitek fotograficznych z ro nych archiwów, g ównie
brazylijskich i ameryka skich, r cznych wypisów ród owych, ogromnej ilo ci
wycinków prasowych, opracowa statystycznych, korespondencji, zapisów
z rozmów z polskimi osadnikami brazylijskimi na ró ne tematy.
Pierwszymi kronikarzami, którzy przekazali potomno ci opis
najstarszych osad polskich w Brazylii pod koniec XIX w. byli dr S.
obukowski, który we Lwowie w 1896 r. opublikowa Wspomnienia z wycieczki
do Parany, oraz dr J. Siemiradzki, Szlakiem wychod ców (Lwów 1900). By y to
wspomnienia o podró y po Brazylii odbytej w roku 1896. Adolf Dygasi ski,
»Listy z Brazylii«, Warszawa 1891. O pierwsz histori pokusi si dopiero
konsul RP w Kurytybie Kazimierz G uchowski w pracy pt.
ród pionierów
polskich na Antypodach, napisanej w 1924 r., wydanej w Warszawie w 1927 r.
Ale G uchowski nie uwa
swej ksi ki za prawdziw histori , czyli za dzie o
naukowe. W pierwszych s owach wst pu pisze bowiem wyra nie „dzieje
wychod stwa polskiego w Brazylii znajd zapewne swego historyka, który /…/
doda wymow suchych cyfr i dat i pod y pod ni kanw faktów dokonanych”.
Podobnych ycze zamie ci G uchowski wi cej, na przyk ad co do dziejów
duszpasterstwa polskiego w Brazylii.
uchowski opu ci Brazyli , przeniós si do Stanów Zjednoczonych
i tu podobno przepad y jego zbiory materia ów, z których korzysta pisz c swoj
ksi
, a które mia y by dost pne dla badaczy. Nawet jego cenna ksi ka
przesz a bez wi kszego echa, wydana w niskim nak adzie sta a si bia ym
13
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krukiem. Pisarz Bogdan Paw owicz znany w Polsce i w Brazylii, mia zamiar
wyda drugie wydanie, ale nie zdo pozyska ani jednego egzemplarza. Tytu
ksi ki wydrukowany zosta tylko na ok adce, a nie na stronie tytu owej. Na
stronie tytu owej umieszczono podtytu „Materia y do problemu osadnictwa
polskiego w Brazylii” i to jest kluczem do ca ej ksi ki, pisanej z my
nie o
przesz ci, lecz o przysz ci. Jaka to mia a by przysz
? Wyja nienie
znajduje si w zako czeniu: „Czas ostatni poszuka na globie terenu pod w asne
kolonie – czas najwy szy!”
Po G uchowskim pisa o o Polonii brazylijskiej wiele osób, ale by y to
mniej lub bardziej udane opisy podró y, albo wspomnienia i przyczynki, nikt nie
pokusi si o dzie o zawieraj ce ca
histori . Nie opracowano te
monograficznie poszczególnych problemów. Na opracowanie niektórych
tematów trzeba b dzie poczeka . Do takich nale y sprawa tak zwanej
„nacjonalizacji”, czyli polityka prezydenta a w ciwie dyktatora Getulio
Vargas’a. Nakaza on, u ywaj c zbrojnego ramienia armii, likwidacj polskich (a
ciwie przede wszystkim niemieckich i w oskich) organizacji, prasy
i szkolnictwa. By to dla Polaków cios dotkliwy, ale w wielkiej mierze
przynajmniej cz ciowo spowodowany, ogl dnie mówi c, brakiem roztropno ci
i rozeznania ze strony niektórych polskich czynników14.
W znajduj cych si wypisach i opowiadaniach samych osadników, ks.
Sojka skonstruowa tez , e czynniki oficjalne w Warszawie po pierwszej wojnie
wiatowej marzy y o zdobyciu dla Polski kolonii. „Liga Morska i Kolonialna”
przygotowywa a ro ne plany. Do Brazylii wyjecha o wielu tzw. „instruktorów
rolnych” i o wiatowych. Byli to przewa nie wojskowi w stanie spoczynku.
Oficerowie zaj li si organizowaniem stowarzysze sportowych „Junak” oraz
propagowaniem je dziectwa. Odpowiednia propaganda zdoby a m odzie
polonijn , st d jednostek junackich i je dzieckich powsta o w Paranie bardzo
du o. W adze brazylijskie wiedzia y o ka dym kroku polskich oficerów.
Kilkakrotnie prezes najwy szego trybuna u stanowego s dzia Gradowski
ostrzega przed t dzia alno ci . Równocze nie o wiele gro niejsze ruchy
rozpocz a m odzie pochodzenia niemieckiego, tworz c oficjalnie jednostki
militarne. Podobnie zacz li zachowywa si w oscy faszy ci. Brazylia poczu a
si zagro ona. Czy istnia o w sprawie planowanego rozbioru Brazylii faktyczne
porozumienie niemiecko-w osko-polskie? Je eli go nie by o, to by y pozory, a s
poszlaki, e wi cej ni pozory. To zagro enie sk oni o brazylijskie si y zbrojne
pod kierownictwem energicznego i sprytnego dyktatora Getulio Vargasa do
podj cia kroków, które pó niej nazwano „nacjonalizacj ”. Ks. Sojka mia dost p
do ró nych reporta y i oficjalnych dokumentów z dzia
andarmerii na terenie
stanu Rio Grande do Sul, z opisem konfiskat i fotografiami obci aj cych
14
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ród pionierów

materia ów, broni, amunicji, mundurów, rozkazów i planów niemieckich. W
Paranie, gdzie wi kszo stanowili Polacy, pozwolono ich liderom „poznika ”.
W Kurytybie andarmeria zaj a budynek Centralnego Zwi zku
Polskiego, który by wybudowany w 1935 r. Z notatek kongresmena Ostoi
Roguskiego, ks. Sojka wynotowa informacje, e znaleziono tam w otwartych
szufladach ca y plan mobilizacyjny „junaków”, jednostek „je dzieckich” i plan
kampanii zmierzaj cej do zaj cia stanu Parana. Te w nie plany przywieziono
do Rio de Janeiro i pokazano je polskiemu reprezentantowi dyplomatycznemu,
ministrowi pe nomocnemu Grabowskiemu. Na tej podstawie uznano go za
persona non grata i nakazano mu opu ci Brazyli . Wi cej informacji uzyska ks.
Sojka w USA od Bogdana Paw owicza, który w czasie drugiej wojny wiatowej
by charge d’affires Poselstwa RP w Rio de Janeiro a do 5 lipca 1945 r., kiedy
rz d brazylijski cofn uznanie rz dowi polskiemu na uchod stwie. Paw owicz
opowiada jak to by y prezydent Brazylii – nied ugo by na urz dzie, jak wielu
innych – po egna si z nim serdecznie ju jako osoba prywatna z osob
prywatn i jako ostatni i dobr rad dla wszystkich Polaków, którzy b
mieli
kiedykolwiek wp yw w przysz ej polityce polskiej. Zaleca , by ostrzega ich
przed podejmowaniem podobnych „zaborczych” planów, dodaj c: „nasze w adze
wiedzia y o wszystkim od wielu lat, wiedzieli my, e ostatecznie nie by o to
wcale gro ne, bo mieli my plany do kontrakcji i mogli my ten ruch zniszczy
w ka dej chwili – jak si okaza o dali my sobie rad ze wszystkim w ci gu kilku
dni /…/”. Usuni ty z Brazylii Grabowski opowiada o niektórych szczegó ach tej
przykrej afery, t umacz c si , e nie o wszystkim wiedzia .
Polaków potraktowano o wiele lepiej, wiadczy o tym cho by fakt, e
skonfiskowany budynek Centralnego Zwi zku Polaków w Kurytybie oddano pod
kontrol porucznika miejscowej policji, polskiej narodowo ci Jana Falarza. Poza
kompromituj cymi dokumentami nie zabrano z budynku niczego, tylko dost p
do biblioteki by utrudniony. W tym samym czasie skonfiskowano nie tylko
dokumenty, ale ca y budynek instytutu w oskiego im. Garibaldiego, przy czym
policja wyrzuci a wszystko z budynku, nawet fortepian. Budynku tego W ochom
nie oddano. Zakazano duchownym g osi kazania w j zykach obcych. Zamkni te
zosta y szko y polskie. Ka dy ko ció by pod nadzorem policjanta. Polscy ksi a
na ogó dostosowali si do nakazu andarmerii. Ks. Piasecki w ko ció ku
w Serrinha nakry ambon czarnym kirem zapowiadaj c, e skoro mu nie wolno
osi kaza po polsku, to kaza nie b dzie. Aresztowano kilku Ksi y
Misjonarzy, co najmniej dwóch konfratrów zas
o sobie na to ca kowicie, bo
zamiast dyplomacji i „modus vivendi” pozwalali sobie na zaczepne kpiny
z yczliwej nawet policji. „B
mówi po polsku i có mi panie komisarzu
zrobisz” – powiedzia jeden. Wczesnym rankiem zosta aresztowany, na
interwencj biskupa zosta zwolniony, ale musia opu ci Paran . Og oszenia
wolno by o g osi po polsku, sprytniejsi ksi a robili z tych og osze co
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w rodzaju kaza , nie wszyscy miejscowi policjanci byli przeciwnikami ksi y,
nie zawsze sk adali doniesienia15.
W materia ach archiwalnych znajduj cych si w kilku teczkach s
materia y do ogólnego zarysu losów Polaków w Brazylii. Osadnicy z ziem
polskich zacz li nap ywa z zaboru pruskiego razem z Niemcami od pierwszych
lat XIX w. Jak Niemcy tak i oni kierowali si do prowincji Rio Grande do Sul
i Santa Catarina, na samym po udniu Brazylii. W latach 1870–1971 przenios a
si zwarta grupa Polaków ze stanu Santa Catarina do stanu Parana. Liczy a razem
164 osoby, osiedli a si w pobli u miasta Kurytyba, b
stolic pó niejszego
stanu Parana. Trudne i d ugie starania za enia osady prowadzi Sebastian Wo
ze
ska Opolskiego, nosz cy dodatkowo nazwisko Saporski. Jego uwa a
Polonia brazylijska za swego „ojca”. A oficjaln dat pocz tków tego osadnictwa
przyj to na dzie 25 listopada 1871 r., bo wtedy osadnicy otrzymali urz dowe
dokumenty wiadcz ce, e stali si w cicielami ziemi. Miejscowo – w której
osiedli – by a ju zaludniona i nosi a nazw Pilarzinho.
Do roku 1890 trwa dalszy nap yw osadników, przewa nie z zaboru
pruskiego, ze
ska i Pomorza. By to nap yw, który mo na okre li jako
„naturalny”. Jedni sprowadzali drugich, nie by o wielkiej agitacji ani zaplecza
organizacyjnego. W tym samym czasie zacz li rusza na emigracj Polacy
z okolic Jas a i Gorlic. Zdo ali si osiedli dooko a Kurytyby i za
kilkana cie osad czyli „kolonii”, w promieniu 20 kilometrów od stolicy
prowincji. Wszyscy yli z uprawy ziemi. Cho nie posiadali wi cej ni pi
hektarów, to jednak dzi ki zbytowi na jarzyny i mleko oraz inne produkty rolne,
dorabiali si z roku na rok. Wszystko to uleg o gruntownej zmianie w roku 1890
na skutek tzw. „gor czki brazylijskiej”. W ci gu dwóch lat zjecha o do Brazylii
kilkadziesi t tysi cy emigrantów z zaboru rosyjskiego, przewa nie z okolic
ocka. W wydanej w 1900 r. ksi ce Roman Dmowski oblicza ich na 40 tys.,
pó niejsze publikacje wyliczaj na 60 tys., a nawet wi cej tysi cy osób.
Dmowski dodaje, e owa gor czka ogarn a ziemie polskie tylko marginesowo,
bo z samych W och wyjecha o do Brazylii 200 tys. osób. Ks. Sojka s dzi , e
ko o tej „gor czki” narobiono wiele ha asu. Porównuj c j z emigracj do
Stanów Zjednoczonych, to by to niski procent. Inna rzecz, e by o to zjawisko
zgo a niezwyczajne. Masy ch opskie z P ockiego posz y na lep agitatorów
niemieckich, zwerbowanych przez kompanie okr towe.
Za tym za wszystkim sta rz d brazylijski, szukaj cy robotników na
plantacje trzciny cukrowej i kawy, sk d pouciekali masowo byli niewolnicy, gdy
im w roku 1889 przyznano wolno . Dodatkowym smutnym faktem by a nag a
zmiana nie tylko rz du ale systemu politycznemu w Brazylii: republikanie obalili
dotychczasowy system monarchistyczny, cesarz Don Pedro II wyemigrowa .
Zaprowadzono rz dy niby republika skie, ale faktycznie wojskowe. I w nie
15
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w tych czasach przewrotu i zamieszania zawija y do portu w Rio de Janeiro statki
wy adowuj ce na Wysp Kwiatów (co jak Ellis Island ko o Nowego Jorku),
tysi ce ludzi zwabionych obietnicami ziemi uprawnej, gotowej pod zasiew
pszenicy, yta i j czmienia. Zamiast na w asn ziemi , chciano ich pos
do
roboty na plantacjach, zamiast klimatu podobnego europejskiemu, mieli przed
sob prowincje o klimacie tropikalnym. Gdy im za ostatecznie przyznano
ziemi , okaza o si , e by y to dziewicze lasy w stanach Santa Catarina, Rio
Grande do Sul i w Parana. Ale nie pod Kurytyb , tylko o wiele dalej, gdzie zbytu
na produkty rolne nie by o i nie mia o by przez d ugie jeszcze lata..
„Gor czka brazylijska” wywo a du o ha asu tak w Polsce jak
i w Brazylii, ostatecznym jej echem by a epopeja Marii Konopnickiej Pan Balcer
w Brazylii, wydanej w formie ksi kowej w roku 1910. Konopnicka widzia a na
asne oczy ludzi wracaj cych pieszo z portów Morza ródziemnego przez
Francj i Szwajcari w rodzinne strony. Ksi ki Dygasi skiego i innych by y dla
niej dodatkowym materia em informacyjnym. W Brazylii nie by a, jej wiersze
o „szumi cej puszczy” dowodz , e nie wiedzia a, co to jest brazylijska puszcza.
Nie s ycha w niej szumu jak w sosnowych borach, co najwy ej cichy szelest
li ci. Brazylia przesta a by ziemi obiecan dla bezrolnych emigrantów ze
wszystkich ziem polskich. Rzecz jasna, z roku na rok wyje
a jedna lub druga
rodzina, znów jak w pierwszym okresie, sprowadzana przez szcz liwszych
poprzedników, ale by o ich niewielu. Na owej „gor czce” zako czy si masowy
nap yw wychod ców, chocia niektórzy pisarze chc widzie co w rodzaju
nowej gor czki tu przed pierwsz wojn wiatow 16.
Zdaniem ks. Sojki, tylko gwoli wyja nienia pewnych nieporozumie
w prasie, trzeba wspomnie o udziale Polaków w brazylijskiej wojnie domowej
z lat 1893–1894. By a to nieunikniona reakcja pewnej cz ci ludno ci
brazylijskiej przeciw nowemu porz dkowi. Zacz o si od sprzeciwu najbardziej
na po udnie wysuni tego stanu Rio Grande do Sul przeciw nowemu rz dowi
republika skiemu, a za pretekst pos
spór na temat organizacji nowej
republiki. Chodzi o o odpowied na proste pytanie: czym maj by w republice
dawniejsze prowincje, przemianowane oficjalnie na „stany” za wzorem Ameryki
Pó nocnej? Czy prawdziwymi stanami autonomicznymi, czy po dawnemu
prowincjami jednolitej sk din d Brazylii? Gdy rz d centralny, czyli de iure
federalny, w Rio de Janeiro zacz zbyt daleko ingerowa w sprawy uwa ane za
wewn trzne w poszczególnych nowych stanach, a dawniejszych prowincjach,
wywi za y si najpierw debaty, a pó niej ostre zatargi. Ostatecznie politycy ze
stanu Rio Grande do Sul porwali si do walki z rz dem centralnym. Punktem
spornym by a wi c „federacja” i dlatego walce tej nadano pó niej nazw
rewolucji federalistycznej. Pewna liczba polskich osadników w stanie Parana
16

AWS, teczki, sygn. 189–200, Zespó : Pan Balcer. Balcerowi nast pcy. Brazylijscy Polacy; M.
Konopnicka, Pan Balcer w Brazylii, Kraków 1910.

77

stan a po stronie „federalistów”, za jakich to w opozycji do „centralistów”
uwa ali si bojownicy z po udnia. Polacy ci nie orientowali si w ogólnej
sytuacji i w nastrojach wi kszo ci kraju, a poniek d zmusi y ich do tego warunki.
Postawili „na niew ciwego konia”. Rz d centralny, w zasadzie te
federalistyczny, gdy sz o o prawo konstytucjonalne, ale zdecydowanie
republika ski, gdy chodzi o o realne po enie kraju, wygra t wojn domow .
Nie wysz o to Polakom w stanie Parana na dobre, przez d ugie lata byli uwa ani
za zwolenników przegranej monarchii i za wrogów nowego ustroju. To nie
znaczy, e ich intencje nie by y s uszne. W ka dym razie jako „nowicjusze”
w obcym kraju zrobili b d, opowiadaj c si po jednej stronie. I to im na ro ne
sposoby zaszkodzi o. Kiedy w roku 1900 obchodzono jubileusz w Ko ciele
katolickim, Polacy z jednej osady chcieli urz dzi pielgrzymk do katedry
w Kurytybie, jako do ko cio a, gdzie mo na by o uzyska przepisane odpusty,
wywo o to prawie panik w sferach odpowiedzialnych za bezpiecze stwo
publiczne w stolicy stanu. Pielgrzymi zostali oskar eni o buntowniczy marsz na
stolic stanu, musieli zawróci z drogi. To tylko jeden z objawów braku zaufania
adz republika skich w stosunku do polskiej grupy etnicznej w stanie Parana.
Ale ca a historia osadników z powiatu Sao Mateus do Sul, nie jest nale ycie
wy wietlona.
Zarówno smutne wie ci o losach ludzi porwanych w obce kraje ow
gor czk , jak i nieco pó niejsze wie ci o rewolucji federalistycznej, ograniczy y
nap yw Polaków do Brazylii. I nigdy ju nie przysz a prawdziwa „gor czka”,
cho tak niektórzy nazywaj sztucznie wywo an emigracj z Galicji
i z lubelskiego po roku 1905, tu przed pierwsz wojn wiatow , ani spokojny
powolny ruch wychod czy w owe strony. To samo nale y powiedzie o czasach
po pierwszej wojnie. Innymi s owy – niewielu ju Polaków do Brazylii
wyjecha o17.
Warto doda do wywodów ks. Sojki nieco informacji z geografii
i statystyki. Brazylia by a koloni portugalsk do roku 1822. Od tej daty do roku
1889 Brazylia by a cesarstwem, podzielonym na 20 prowincji. Zaludnione by y
tylko tereny bliskie morza, im dalej w l d, tym mniej osad i ludzi. Przez d ugi
czas najmniej ludno ci liczy y prowincje po udniowe. Tymczasem trzy stany
po udniowe posiadaj klimat umiarkowany, a wi c lepiej odpowiadaj cy
emigrantom europejskim. Rz d cesarski tam w nie skierowa wychod ców
europejskich, maj c na celu zaludnienie tych obszarów w obawie, e tereny
niezasiedlone stan si pokus dla Argentyny. W ten sposób stany Rio Grande do
Sul i Santa Catarina zaludni y si tysi cami imigrantów z Niemiec ju oko o roku
1820. Na trzeci stan – Parana – skierowano uwag nieco pó niej. Parana by a a
do roku 1853 dystryktem nale cym do stanu Sao Paulo. Biskupstwo dla stanów
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Parana i Santa Catarina utworzono dopiero w roku 1892 „na papierze”,
a faktycznie dopiero w roku 1894 obj w adz pierwszy biskup kurytybski.
Polacy zacz li nap ywa do Brazylii razem z ludno ci niemieck
i osiedlali si zwykle w stanie Parana. W roku 1884 mia o w tych koloniach
mieszka oko o 6,5 tys. Polaków, a w roku 1893 a 10,3 tys. osób. W
pozosta ych dwóch prowincjach Polaków by o mniej. Nawet niemieccy
proboszczowie z prowincji Santa Catarina radzili Polakom osiedlanie si w stanie
Parana. Do roku 1892 nie by o biskupstwa w prowincjach Parana i Santa
Catarina. Obie prowincje nale y do Sao Paulo, tylko Rio Grande do Sul mia o
ju swego biskupa z siedzib w Porto Alegre. Od roku 1879, a wi c dopiero
osiem lat po przybyciu Polaków w tamte strony, powsta w Kurytybie osobny
dystrykt ko cielny, na czele którego sta dziekan z tytu em „vigario forense”.
Dziekan mia uprawnienia do przygotowywania materia ów do procesów
ma
skich, udzielania dyspens od niektórych przeszkód i odbywania wizytacji
po parafiach. Kolejno urz d ten sprawowa o w Kurytybie czterech dziekanów.
Diecezja kurytybska, utworzona w roku 1892 obejmowa a równie prowincj
Santa Catarina, a do utworzenia tam osobnej diecezji w roku 1908. Do
zniesienia cesarstwa w roku 1889 wszystkie nominacje ko cielne musia y by
zatwierdzane przez rz d cesarski na zasadzie wspó pracy „tronu z o tarzem”.
W ca ej prowincji Parana by o wtedy tylko 16 parafii obsadzonych
proboszczami, a cztery inne bez duszpasterzy (pod opiek proboszczów
siednich). W mie cie Kurytyba by a tylko jedna parafia i dwa ma e ko ció ki.
Nie wszyscy proboszczowie odznaczali si gorliwo ci duszpastersk i trosk o
wygl d powierzonych sobie ko cio ów. Pierwszych imigrantów polskich
gorszy o to, co widzieli po ko cio ach i kapliczkach. Lepsze jutro musieli sami
tworzy , bo duchowie stwo miejscowe, nieliczne i ma o gorliwe, niewiele mog o
im pomóc. Wyj tkiem by proboszcz parafii kurytybskiej Agostinho Machado
Lima, który si okaza nie tylko dobrym duszpasterzem, ale i opiekunem
polskich kolonistów i wspó pracownikiem Edmunda Wosia-Saporskiego18.
Polacy, którzy w roku 1871 przenie li si z przepe nionej osadnikami
niemieckimi prowincji Santa Catarina, mieli pocz tkowo duszpasterza polskiego
w osobie ks. Antoniego Zieli skiego. Niestety kap an ten nie poszed z nimi do
Pilarzinho, cho sam si przyczyni do ich s awnej „przeprowadzki”. Saporski
po wi ci mu wiele kart w pierwszej cz ci swego pami tnika, nie doda jednak
ani s owem, co si z tym polskim ksi dzem sta o. Specjalne poszukiwania
ród owe poczyni ks. Sojka w archiwach brazylijskich, ameryka skich
i polskich. Teczka zawiera fotokopie z ró nych archiwów, wypisy i bogat
korespondencj , niestety nigdzie nie uda o si ustali losy ks. Zieli skiego po
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1871 r. Zredagowany po raz trzeci yciorys z uzupe nieniami i licznymi
szczegó ami ko czy si równie na 1871 r.19.
Nast pne teczki maj szczegó owe tytu y, a w nich odpowiadaj ce im
materia y. Teczka – „lu ne zapiski” – zawiera archiwalia dotycz ce ró nych
zagadnie , takich jak: imigracji europejskiej przed zniesieniem niewolnictwa,
materia y dotycz ce sprowadzenia Chi czyków, zasady systemu zwanego
„parcenia” – czyli, e emigrant musia sp aca koszta swej podró y do Brazylii,
rozmieszczenie osadników w oskich na plantacjach kawy w stanie São Paulo.
Imigranci ze wschodniej Europy przybywali do stanów, gdzie nie by o plantacji
kawy ani trzciny cukrowej. Autor wy owi wiele ciekawostek, takich jak np., „ e
Chiny s jak ocean – zawsze tak samo s ony, mimo dop ywów s odkiej wody”,
czyli, e Brazylia jest te takim krajem, podobnie jak inny kolos – Rosja. Nacisk
spo eczny jest u atwiony w Brazylii przez to, e ludno
jest etnicznie
zró nicowana i e j zyk portugalski jest dla ró nych zgrupowa „lingua franca”.
Tylko w centrach odleg ych od miast zachowa y si zwyczaje i j zyki obce. W
miastach proces asymilacji jest przyspieszony warunkami pracy i mieszkania,
wzajemn
zale no ci , zw aszcza handlu. M odzi m czy ni szukaj
towarzystwa miejscowych kobiet, nawet kolorowych. Dziewcz ta pracuj c jako
ce w domach brazylijskich ucz si tam j zyka i przejmuj zwyczaje.
odzie polska z kolonii ucieka do miast i tam uczy si portugalskiego20.
Nast pna teczka nosi tytu : „O pocz tkach emigracji polskiej do Brazylii.
Problem, który wymaga ród owych studiów”. Pod takim samym tytu em ukaza
si artyku ks. Sojki w kilku czasopismach polonijnych, ale by b dnie
odczytany. Jego my l zasadnicza mie ci si w podtytule i na samym ko cu, jest
apelem o nowe opracowanie dziejów Polonii w Brazylii, oparte na szerzej
poj tych badaniach archiwalnych. Zapocz tkowano wydawanie roczników
„Anais de Communidade Polono-Brasileira”, wydano Zmagania polonijne
w Brazylii (Warszawa 1987). Ks. W. Paszka opublikowa prac pt. 100-lecie
pracy misyjnej Polskich Ksi y w. Wincentego a Paulo w Brazylii 1903–2003
(Kraków 2003). Liczne artyku y, polemiki, recenzje ks. Sojka zbiera i drukowa
na temat ksi ki M. Konopnickiej pt. Pan Balcer w Brazylii wydanej w 1910 r.
Czy spisana przez Konopnick historia jest prawdziwa? Rzecz jasna, e nie
stwierdza tego ks. Sojka. Pan Balcer jest postaci zmy lon . Takich jak ten
Balcer by y setki, ten zmy lony jest po prostu literackim obrazem ca ej emigracji
z owych nieszcz snych lat (1899–1891). Nie wszyscy mieli do hartu i si y
w mi niach, eby sobie powiedzie ; „przyjecha em tu, to ju zostan i jako to
dzie”. Pisz historycy, e co najmniej dziesi ta cz
tych ludzi zmarnowa a
si w miastach portowych, a inni zdecydowali si na powrót do kraju. Gromadka
imigrantów zagubiona w puszczy, pozbawiona opieki duchowej, bo nie by o
19
20
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z nimi adnego ksi dza, nie mia kto chrzci dzieci i b ogos awi ma
stw, nie
by o ko cio a ani cmentarza. Dzieje tego powrotu, z lasów do portu,
opowiedzia a Konopnicka przez usta Balcera. I tu Konopnickiej co si
pomiesza o. Ca a historia od przybycia emigrantów a do ich drogi powrotnej
trwa a zaledwie kilka miesi cy, do roku. A tymczasem pod koniec poematu
czytamy, e do owego brazylijskiego portu dolecia a wiadomo o wojnie
rosyjsko-japo skiej i o rewolucji w Rosji. Zapewne wi c przy s abn cych ju
si ach, w ostatnim ju roku ycia, dopisa a ostatnie strofy, nie dbaj c o ci
opowie ci.
Zainteresowanie Brazyli
i jej ró nymi aspektami,
zosta y
odzwierciedlone w nast pnych teczkach. Liczne materia y s po wi cone
najwi kszemu stanowi Brazylii po onemu nad rzek Amazonk . Jego
powierzchnia stanowi prawie trzeci cz
ca ej Brazylii, ale ludno ci jest tam
niewiele. Rz d brazylijski nalega na udost pnienie Amazonii dla cywilizacji?
Szczegó owy opis tych zagadnie znajdujemy w serii opublikowanych artyku ów
przez ks. Sojk . Interesowa y autora równie zagadnienia produkcji kauczuku
w mie cie Manaus. Ks. Sojka szczegó owo opisa drzewa, z których
wydobywano specjalne p yny do produkcji kauczuku, równie jak wygl da a
taka praca. W roku 1911 Brazylia dosz a do szczytu produkcji kauczuku i do
najwy szej ceny na rynku. Producenci kauczuku nie wierzyli, e mog kiedy
znale konkurenta. G osili, e skoro sam Pan Bóg stworzy palmy kauczukowe
tylko w dorzeczu Amazonki, to nie mog one rosn w adnym innym zak tku
wiata. A tymczasem w roku 1900 obsadzili Anglicy w swoich tropikalnych
koloniach (Cejlon, Malaje) pi tysi cy akrów ziemi, a w roku 1911 ros y tam
ju miliony palm kauczukowych. W roku 1914 produkcja brytyjska
przewy szy a brazylijsk . I to prawie po
o kres bogactwu Amazonii21.
Materia y do dziejów pocz tków duszpasterstwa polskiego w Brazylii
To zagadnienie interesowa o ks. Sojk przez ca e ycie. Nawet wtedy,
kiedy prawie utraci wzrok, to jednak nadal poszukiwa róde , poprawia
opublikowane teksty, co w nich dodawa lub zmienia . W korespondencji ci gle
21

AWS, teczka, sygn. 213; W. Sojka CM, O pocz tkach emigracji polskiej do Brazylii, problem,
który wymaga ród owych studiów, „Dziennik Chicagoski”, 10 lutego 1970, s. 4; Zmagania
polonijne w Brazylii t.4, red. T. Dworecki SVD, Warszawa ATK 1987; W. Paszek CM, 100-lecie
pracy misyjnej polskich Ksi y Misjonarzy w. Wincentego a Paulo w Brazylii (1903–2003),
Kraków 2003; W. Sojka CM, Co nasza cywilizacja mo e przynie Amazonii?..., „Gwiazda
Polarna”, 11 listopada 1972, s. 9; W. Sojka CM, Dziwne dzieje gumy, „Gwiazda Polarna”, 10
kwietnia 1976, s. 8; Bogata bibliografia dotycz ca historii Polonii Brazylijskiej znajduje si
w zbiorowej pracy: Emigracja polska w Brazylii: 100 lat osadnictwa, ksi ga jubileuszowa.
Wybór A. Olcha, Warszawa 1971; M. Kuczy ska, Ameryka aci ska, Biblioteka Narodowa,
Poradniki bibliograficzne, Warszawa 1983; Dzieje Polonii w Ameryce aci skiej, red. Marcin
Kula, Warszawa 1983.
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zaznacza , e teksty wymagaj wielu poprawek a przede wszystkim uzupe nie .
Dzieje duszpasterstwa przez ca e dziesi tki lat pozostawa y w zapomnieniu
i wiele spraw trudno by o wyja ni . Zagin y bezpowrotnie materia y, które
powinny trafi do archiwów tak ko cielnych jak i wieckich. W jednym z listów
tak pisze: „Ja sam spó ni em si tylko o kilka miesi cy, gdy sz o o zbiory
fotograficzne i dokumenty przechowywane w rodzinie Falarza w Orleans
w stanie Parana. Dowiedzia em si od nich, e kilka tygodni wcze niej przy
odnawianiu domu wyrzucono wszystko na podwórze i spalono, bo »komu to ju
potrzebne«. A mog y tam by cenne materia y do czasów »rewolucji
federalistycznej«, w czasie której jeden z Falarzy nawet uratowa ycie ks.
Przytarskiemu. Inne materia y przepad y gdy wystraszeni Polacy chowali co si
da o przed »komisarzami nacjonalizacji« w latach po 1938”22.
Szczególnym przedmiotem bada ks. Sojki by y pocz tki duszpasterstwa
polskiego w Brazylii przed przybyciem w 1903 r. Ksi y Misjonarzy z Krakowa.
Na
ten temat
wydrukowa
nast puj ce opracowania
w uk adzie
chronologicznym: Pocz tki duszpasterstwa polskiego w Brazylii 1960-61-67; O
stosunkach religijnych w Brazylii mi dzy XIX a XX stuleciem (1972); Poszli
w wiat bez ksi y… (1973); Kolonie i kapelanie 1891–1903 w Brazylii (1973);
Jeszcze o pocz tkach duszpasterstwa polskiego w Brazylii, placówki – ksi a –
daty (1973); Na marginesie artyku ów o duszpasterstwie polskim w Brazylii
(1973); Polacy w Brazylii (1974); Uwagi na marginesie listu otwartego Polaka
do opinii brazylijskiej p. J. Giertycha (1974); J. Wójcik, Balcerowi nast pcy,
recenzja (1975); Jubileusz parafii Alto Paraguacu w Brazylii (1976); p. Ks.
biskup Ignacy Krauze CM, Brazylia – Chiny – Brazylia (1985)23.
Materia y do biografii polskich ksi y w Brazylii
Na amach tygodnika „Lud” systematycznie drukowa ks. Jan Pito CM,
rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, biografie ksi y misjonarzy. Ks.
Sojka wspó pracowa z ks. Pitoniem przez wiele lat. Przed drukiem biogramów
ks. Sojka nanosi cz sto poprawki, które nie zawsze uwzgl dniano w druku.
Z korespondencji ks. Sojki i ks. Pitonia nie mo na wywnioskowa , dlaczego
poprawione teksty nie zosta y uwzgl dnione. Ks. Jan Pito to niezwykle ciekawa
i kontrowersyjna posta . W latach 1933–1974 pracowa na ró nych stanowiskach
w Brazylii jako wikariusz, proboszcz, profesor w Seminarium Duchownym
w Kurytybie, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii (1962–1972).
W 1972 r. ks. J. Pito CM przyjecha na kilka miesi cy do Polski, nie informuj c
o tym w adz ko cielnych. Ks. Prymas Stefan Wyszy ski mianowa w tym czasie
nowego Rektora PMK z Towarzystwa Chrystusowego. W Kurytybie ks. Pito
22
23

AWS, teczki, sygn. 214–225, korespondencja ks. Sojki do ks. Nira.
AWS, teczki, sygn. 226–232, artyku y by y drukowane na amach czasopism: „Duszpasterz
Polski Zagranic ” Rzym; „Migrant Echo”, San Francisco, California.
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zorganizowa archiwum Polonii brazylijskiej. Wspó pracowa z Uniwersytetem
Jagiello skim w Krakowie i Komitetem Bada Polonii PAN w Warszawie.
Swoje zbiory przyrodnicze z Brazylii przekazywa do Muzeum Przyrodniczego
w Warszawie. W 1974 r. wróci do Polski, ale
poza Zgromadzeniem, cho
nadal uwa
si za jego cz onka. W 1986 r. sp dzi pó roku w Brazylii i tam
sporz dzi mikrofilmy i zapiski o których mowa w li cie ks. Pitonia do ks. Sojki
z 10 grudnia 1986 r., w którym czytamy: „Po powrocie z Brazylii, zabra em si
do opracowania Historii Polonii w Brazylii, a raczej spisy imigracji od 1824–
1939 w archiwum Policji Morskiej w Rio de Janeiro – ksi g 40, od 1899–1889
okres cesarstwa – Polaków by o 12.917 osób Okres republiki; ksi g od 41–121.
Nadto »Relacqo de codice« tomów 89. Przegl dn em ród a znajduj ce si
w »Arquivo Nacional«, dawniejszego Ministerstwa Finansów. Zd
em
opracowa dwa tomy, okres cesarstwa 12.917 osób, oraz okres republiki do
1905, reszta czeka na opracowanie. Zarejestrowa em 153 tys. nazwisk.
W pierwszym tygodniu grudnia bm. Otrzyma em ju 10. medal za prace
naukowe, tym razem od Towarzystwa Polonia [winno by Towarzystwa
czno ci z Poloni Zagranic »Polonia« – red.]. Kiedy Virtuti Militari, który
zrobi tyle szumu w kraju i zagranic w ród »niez omnych«, Komendatoria,
medal Krakowa, UJ, medal z oty miasta Porto Alegre, Pozna przyzna medal
Strzeleckiego i wiele innych. Musz nadyma pier , gdybym chcia wszystkie
przypi . »Opus magna« Ksi a polscy w Brazylii, jest ju szczotka od kilku
miesi cy, ale to wszystko idzie, jak po grudzie, nie warto pisa ani si trudzi .
Duszpasterstwo polonijne le y 480 stron, Psychologia ch opa polskiego dawniej
i dzi w Brazylii, stoi na pó ce i inne. Pozostaj pami tniki-bruliony oko o 30
tomów, pisane na gor co w czasie podró y-odwiedzin w okresie rektoratu.
Kopalnia wiadomo ci. Nadto pisz 5. tom »Opus Vitae«, autobiografia
z wyszczególnieniem opisu historyczno- ród owego, placówek w których
pracowa em oraz Rektorat z wyjazdami i u eraniem si z w adzami CM
w Kurytybie i Rzymie gdy chodzi o o odszkodowania DP [dipisów – red.]
w Niemczech. Powrót do Kraju, atmosfera przyj cia, czy nie przyj cia itd.
Placówki udokumentowane fotografiami oryginalnymi. Cz
ju opracowana
w ATK-a [prawdopodobnie Akademii Teologii Katolickiej – red.], mia y by do
publikacji, lecz wysz y nici. Brak papieru. Nadto, posiadam kilka brulionów
»Pionierów« osoby z którymi si spotka em”24.
24

Jan Pito , CM., ur.3 lutego 1909 r. w Ko cielisku, zm. w Krakowie 23 stycznia 2006 r. Wybitny
archiwista i historyk Polonii brazylijskiej, zbieracz owadów, zw aszcza motyli i chrz szczy,
kolekcje przekazywa do Muzeum w Warszawie. Cenne zbiory archiwalne, mikrofilmy
przekaza do Instytutu Polonijnego UJ. Sekretarka Instytutu w Krakowie na ul. Lipowej kilka lat
temu przekaza a autorowi informacj , e cz
zbiorów zosta a zalana w piwnicy a reszta nie
by a uporz dkowana. Jaka jest sytuacja zbiorów w 2011 r. nie wiem?; Posta kontrowersyjna,
wspó praca z Towarzystwem „Polonia” i Paxem; oty jubileusz kap ski ks. Jana Pitonia,
CM, 1933–1983, „Lud”, 15 wrze nia 1983. Ten artyku wyszed zdaje si spod pióra obecnego
redaktora „Ludu”, który ma talent do przedstawiania podobnych ludzi w jak najlepszym wietle,
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Ciekawe, e ks. Pito nie wspomnia , czy w drukowanych biogramach
znajd si poprawki. Ks. Sojka w 1987 r. od konfratra przyby ego z Polski
otrzyma ksi
pt. Zmagania polonijne w Brazylii i informacj , e biogram ks.
Sojki oraz w bibliografii, cenzura warszawska wykre li a. Mia troch pretensji,
e sam autor ro nymi kana ami nigdy o tym go nie poinformowa . Na li cie
z 1986 r. zako czy si wszelki lad dalszych kontaktów. Ks. Sojka bardzo
szczegó owo naniós krytyczne uwagi do poszczególnych biogramów, wykazuj c
mas b dów, przesadnych okre le a przede wszystkim tendencyjno . Przy
wielu nazwiskach ks. Pito uwypukli wspó prac i osi gni cia w pracy
duszpasterskiej, dzi ki powi zaniom z komunistycznym Towarzystwem
czno ci z Poloni Zagranic „Polonia”. Innym przypisywa , e zmiana na
stanowisku proboszcza musia a nast pi , bo by prze ladowany za powi zania
z Warszaw . Jeszcze innemu przypisa , e walczy o wolno i sprawiedliwo .
Wszystkie te oceny s nieprawd i niezgodne z rzetelno ci historyczn .
Szczególnie wymazywa a cenzura s owa, e pochodzi z zaboru rosyjskiego.
Biogramy bardzo si ró ni , z uprzednio drukowanymi w brazylijskim tygodniku
„Lud”. Dalszym mankamentem, to brak bibliografii przy yciorysach. Autor
posiada baz
ród ow , ale cz sto by y to opracowania umieszczane
w polonijnych czasopismach, które by y zakazane w Polsce.
Bior c wy ej wymienione mankamenty, ks. Sojka na nowo opracowa
nast puj ce biogramy: Adamowski Jan Nepomucen; Andrzejewski Kazimierz
Józef; Bronikowski Wincenty; Chyli ski Franciszek; Dzietkowiec Andrzej;
Gi ski Marian; Grabowski W adys aw; Gurowski Jan Franciszek Ksawery;
Iwanów Aleksy; Kraus Gabriel; Krause Ignacy; Mo ejewski Franciszek Jakub;
Przytarski Ludwik Micha ; Rymar Antoni; S upek Micha ; Smo ucha W adys aw;
Soja Franciszek; Wo yncewicz Jan; Zieli ski Antoni. Wszystkie biogramy
posiadaj dok adn dokumentacj i baz bibliograficzn . Dalszych 50
biogramów posiada tylko baz ród ow i nie s opracowane25.
Kalendarze „Ludu” jako ród o do bada Polonii brazylijskiej
Kalendarz „Ludu” by wydawany w latach 1922–1973. Ukaza o si 45
roczników. W pierwszych latach ukazywa si jako Kalendarz „Przyjaciela
Rodziny”. Wydawali go ksi a misjonarze. W archiwum ks. Sojki zachowa o si
20 roczników. Tylko kilka b dzie przedmiotem omówienia. Kalendarz „Ludu”
na 1953 r. po wi cony by trzem jubileuszom: 100. leciu podniesienia Parany do
rz du prowincji, czyli jednostki samodzielnej, z kolei prowincje przybra y
z czasem nazw stanów. Kolonista polski pokocha para sk ziemi , bo zrosi j

25

tak e obraz wychodzi upi kszony. AWS, teczki, sygn. 295–299, korespondencja, ks. J. Pitonia,
ks. W. Sojki, ks. J. Zaj ca, ks. R. Nira.
AWS, teczki, sygn. 233–294.; W. Sojka, Zagadka ks. Aleksego Iwanowa rozwi zana,
„Duszpasterz Polski Zagranic ”, Nr 3/120, 1976, s. 375–376.

84

asnym potem, wykarczowa dzikie lasy, zaora ziemi , obsia zagony ziarnem,
uczyni j sobie blisk , swojsk , w asn . Wytrwa a praca rolnika, robotnika,
rzemie lnika, kupca i inteligenta przyczyni a si w wielkim stopniu do rozwoju,
jakim cieszy si Parana. Temu zagadnieniu po wi cone s nast puj ce artyku y:
E. Radomska, Stuletnia rocznica emancypacji Parany, s.22–32; J. Pa ka, CM,
Sebastian Edmund Wo -Saporski, ojcem kolonizacji polskiej w Paranie, s.177–
186; Przyjazd pierwszych emigrantów polskich do Parany (Z pami tnika E. S.
Wosia-Saporskiego, s.187–189).
Nast pny jubileusz, to 50. lecie pracy duszpasterskiej Zgromadzenia
Ksi y Misjonarzy w Paranie z prowincji krakowskiej. Ci kie to by y czasy,
dowiadujemy si o nich z opowiada kap anów jubilatów. Jakby by y wyj te
z bajki, nie maj c nic wspólnego z rzeczywisto ci . Wybudowane ko cio y,
kaplice, wy aniaj si z poza pagórków lub dumnie króluj na wzniesieniach,
zachwycaj c zwiedzaj cych. Ale pi kniejszy jest dorobek duchowy. Wysoki
poziom religijny w o rodkach polskich, tam gdzie pracowali polscy lub
polskiego pochodzenia kap ani, ofiarno parafian na cele religijne i spo eczne
by a du a. Powo ania kap skie i do zgromadze
skich by y liczne. Zas uga
to ofiarnego duchowie stwa, mi dzy innymi ksi y misjonarzy.
Znaczna liczba artyku ów w kalendarzu na 1953 r. jest po wi cona tym
zagadnieniom: W. Serzysko, CM, Zgromadzenie Ksi y Misjonarzy, s. 33–35;
J. Pa ka CM, Zgromadzenie Ksi y Misjonarzy w Brazylii, s. 36–57; W. Serzysko
CM, Kolebka Zgromadzenia w Kurytybie, s. 59–60; J. Zaj c CM, Seminarium
w. Wincentego a Paulo Ksi y Misjonarzy w Kurytybie, s. 61–64; J. Pa ka CM,
Opowiada Ewangeli ubogim…, s. 65–66; J. Choro nicki, 50-lecie Ksi y
Misjonarzy w Paranie. Prace na polu spo eczno-o wiatowym, s. 67–68; H. Dylla
ks., 50 lat temu…, s. 69–70; J. Pa ka CM, Pierwszy w Paranie Polski Krzy
Misyjny, s. 71–72; W. wierczek CM, Praca Ksi y Misjonarzy w ród Indian,
s. 73–75; J. Pa ka CM, Tomas Coelho – kolonia Polska, s. 76–78; W. Serzysko
CM, Jubileuszowa parafia Ksi y Misjonarzy w Alto Paraguacu, s. 79–80;
J. Pa ka CM, Pilarzinho kolebk polskich kolonii w Brazylii, s. 81–82; I.
Zabrzeski CM, Orleans – Duszpasterstwo, organizacje, duszpasterze, s. 83–85;
S. Catanduva, Duszpasterstwo, ycie spo eczne, s. 86–87; W. Serzysko CM,
Mafra ska parafia, ks. Feliks Stefanowicz, s. 88–89; J. Góral CM, Araukaria –
ks. Tadeusz Dziedzi, s. 91–92; W. Serzysko CM, Imbituva, s. 93–96; J. Wi li ski
CM, Parafia w. Kandydy, s. 97–101; W. wierczek CM, Jubileusz Ksi y
Misjonarzy w Irati, s. 103–107; S. Porzycki, Sao Mateus do Sul, s. 109–112; B.
Koz owski CM, Agua Branca, s. 113–114; J. Wróbel CM, Szkic historyczny ycia
religijnego Polaków w Porto Alegre, s. 115–117; S. Piasecki CM, Parafia
Contenda z siedzib proboszcza w Serrinha, s. 119–122; W. wierczek CM, Rio
Claro do Sul a Zgromadzenie Misji, s. 123–128; I. Zabrzeski CM, Prudentopolis,
organizacje religijne i spo eczne, ksi a proboszczowie, powo ania, s. 128–132;
W. Serzysko CM, Dorzecze Ivai, s. 133; J. Pa ka CM, Cz onkowie Zgromadzenia
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Ksi y Misjonarzy pracuj cy na terenie Brazylii, wed ug daty przybycia, s. 140–
145; J. Pa ka CM, Stulecie emigracji polskiej w Brazylii. Rodzina Durskich,
pierwsz polsk grup uchod cz , s. 156–158; Ks. Antoni Zieli ski, s. 180–186.
Wreszcie trzeci jubileusz to 25. lecie Kalendarza „Ludu” na 1953 r.
W wydanych 25 tomach zawarty jest znaczny dorobek kulturalny, wielka baza
ród owa do bada nad dziejami polskich imigrantów w Brazylii. Ogromny
materia do utrzymania zwyczajów i j zyka ojczystego, przybli enie historii
Polski. To informator co dzieje si z Polakami w innych koloniach wielkiej
Brazylii26.
Kalendarz „Ludu” na rok 1955 zawiera dziesi artyku ów z zakresu
historii polskiej imigracji do Brazylii: Polonia Para ska a stulecie Stanu, s. 20–
30; Deputowani polskiego pochodzenia – dr Bronis aw Ostoja Roguski,
deputowany federalny, dr Edwin Tempski, deputowany stanowy, dr Tadeusz
Soboci ski pose do Kongresu, Stanis aw Romanowski pose do kongresu
stanowego, s. 33–35; Z galerii para skich pionierów: Witold Ostoja Rogulski,
s. 36–39; Z ycia kolonii Afonso Pena, s. 53–55; Ma e Seminarium w.
Wincentego w Araukarii, s. 76–78; Romanowski synonim polskiej kultury
w Brazylii, s. 91–94; Wspomnienia kolonisty F. Grabowskiego z Mateusza,
opracowa M.B. Lepecki, s. 97–103; Felicjanki w Brazylii – statystyczny wykaz
dzia alno ci, s. 167–168; L.A. Soko owski, Ilu nas jest w Paranie?, s. 186; L.A.
Soko owski, zyk polski i inne w u yciu w Paranie, s. 18827.
W Kalendarzu „Ludu” na rok 1960 zamieszczony zosta ród owy
artyku in . Edmunda Gardoli skiego pt. Osiemdziesi t sze lat kolonizacji
polskiej w Rio Grande do Sul, s. 92–10028. Z Kalendarza „Ludu” na rok 1961
nasz wiedz o Brazylii wzbogacaj nast puj ce artyku y: Najs awniejsi Polacy
w Brazylii, s. 25–27; J. Wójcik, Tam gdzie p ynie Rio das Antas, o. Pawe
sowski – kapucyn, zas ony kaplan i dzia acz spo eczny, s. 45–55;
Wspomnienie o naszych pionierach 1871–1961 na 90-lecie osad polskich
w Brazylii, s. 55–58; Pierwsze szko y w Sao Marcos – Rio Grande do Sul, s. 59–
60; E. Gardoli ski, Fakty których nie znaj nowe pokolenia, Stanis aw
Przewodowski, syn wybitnego polskiego imigranta Kapitan Korwety, s. 60–71;
J. Zaj c CM, 40-ta rocznica za enia powstania tygodnika „Ludu” w Kurytybie,
s. 72–74; P. Filipiak, ów par o polskiej grupie folkloru w Paranie, s. 77–7829.
ycie i sprawy Polonii brazylijskiej znalaz y równie
miejsce
w Kalendarzu „Ludu” na rok 1962 w nast puj cych opracowaniach:
E. Gardoli ski, Wk ad Polonii Riogrande skiej do rozwoju tego Stanu. Polskie
szkolnictwo, s. 30–37; W. Breowicz, Na marginesie czytelnictwa s owa polskiego
w Brazylii, s. 46–49; Polska Grupa Folkloru przy Zwi zku Polskim „Uniao26
27
28
29

Kalendarz „Ludu” na rok 1953, Curitiba – Parana, ss. 200, ilustr.
Kalendarz „Ludu” na rok 1955, Curitiba – Parana, ss. 192, ilustr.
Kalendarz „Ludu” na rok 1960, Curitiba – Parana, ss. 216, ilustr.
Kalendarz „Ludu” na rok 1961, Curitiba – Parana, ss. 224, ilustr.
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Juventus”, s. 55–56; J. Bara ski, Jan ak – polski rze biarz w Brazylii, s. 57–58;
F. Rokicki, Jubileuszowy rok parafii Massaranduba, s. 58–61; A. Schletz CM,
Zgromadzenie Ksi y Misjonarzy w Polsce – charakterystyka ogólna, s. 85–8830.
Ostatni rocznik Kalendarza „Ludu” na rok 1973, wydany zosta z okazji
150 lat (1822–1972) niepodleg ci Brazylii i 100. lecia imigracji polskiej do
Brazylii. Warto odnotowa dwa artyku y: W. wierczek, Na 70-lecie Krakowskiej
Misji w Brazylii, s. 81–88. Natomiast drugi: J. Pito CM, U ród a emigracji
polskiej w Brazylii, zawiera nast puj ce tematy: I. Archiwum Pa stwowe w Rio
de Janeiro. II. „Laboratorium Naukowe”. III. ród a i materia y historyczne
emigracji. IV. Tabela statystyczna – liczba rodzin i pojedynczych osób. V.
Wykaz imienny pierwszych Polaków w Brazylii od 1629–1880. VI. Zako czenie
– wnioski, s. 89–101. Artyku ten posiada bardzo liczne poprawki, uzupe nienia,
sprostowania i dodatki dokonane r cznie przez ks. Sojk . Wynika z nich jak
encyklopedyczn wiedz posiada ks. Sojka31.

30
31

Kalendarz „Ludu” na rok 1962, Curitiba – Parana, ss. 224, ilustr.
Kalendarz „Ludu” 1973, Kurytyba – Parana, ss. 160, ilustr.; AWS, teczki, sygn. 351–354,
korespondencja z lat 1985–1990.
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Roman Nir
Dzieje Polonii brazylijskiej na podstawie materia ów archiwalnych
ks. Wojciecha Sojki CM i wybranych roczników kalendarza “Ludu”
The history of the Polonia in Brazil based on the archival materials of Father
Wojciech Sojka and selected annals of the “Lud” calendar
owa kluczowe: Polonia brazylijska, ks. Wojciech Sojka, Ko ció katolicki
Key words: Brazilian Polonia, father Wojciech Sojka, Catholic Church
Streszczenie
Autor przedstawia rys biograficzny ks. Wojciecha Sojki, zas onego misjonarza
na ró nych kontynentach. Pozostawi po sobie bogate archiwum, w którym
mo na odnale materia y – pisma prywatne i dokumenty – dotycz ce Chin,
Brazylii i Stanów Zjednoczonych.
Summary
The author presents a biographical sketch of father Wojciech Sojka,
a distinguished missionary on various continents. He left a valuable archives, in
which there can be found materials – private letters and documents – concerning
China, Brasilia and the United States.

88

II

Z dziejów Ko cio a i emigracji

From the history of the Church
and Immigration

Renata Siuda-Ambroziak
KATOLICYZM KOLONIALNY W BRAZYLII I JEGO DZIEDZICTWO
Religia jest jednym z g ównych zjawisk kulturowych, dostarczaj cym
zarówno jednostkom, jak i ca ym spo ecze stwom wzorców post powania,
warto ci i norm moralnych; b c „ mia prób pojmowania ca ego uniwersum
jako bytu po ludzku znacz cego”, odgrywa ona „strategiczn rol w ludzkim
przedsi wzi ciu budowania wiata”1. Jednocze nie my lenie o religii jako
zjawisku, które mog oby istnie niezale nie od konkretnych wspólnot
i spo ecze stw nie ma wi kszego sensu, gdy wyra a si ona przecie zarówno
w uczuciach, emocjach, wyobra eniach i symbolach, jak i codziennych
praktykach, organizacji oraz interakcjach, zawsze nawi zuj c do spo ecznego
i kulturowego kontekstu, w którym wyst puje, silnie zintegrowana ze wszystkimi
jego elementami.
W dziejach wielokulturowej i wieloetnicznej Brazylii, od pocz tku
kolonizacji i tworzenia fundamentów brazylijskiego spo ecze stwa i kultury,
religia odgrywa a wyj tkowo istotn rol – portugalska kolonia w Ameryce przez
ponad trzy stulecia by a przecie terenem misyjnej walki Ko cio a o „rz d dusz”,
a jednocze nie nieoficjalnej wspó egzystencji wielu religii i wp ywów
kulturowych, które nak ada y si na siebie i wzajemnie przenika y, tworz c
zupe nie now i zaskakuj
jako
w postaci oryginalnej, brazylijskiej
religijno ci, w której, nawet wspó cze nie, niektóre ich elementy s nadal dobrze
zachowane i wa ne. W du ym stopniu to w nie ze wzgl du na ow historyczn
otwarto
i ró norodno
brazylijskiej kolonialnej sfery religijnej pomimo
formalnej dominacji luzyta skiego katolicyzmu, religie i ko cio y w Brazylii
podlega y w ci gu wieków nieustannym wp ywom zarówno czynników
wewn trznych, jak i zewn trznych, przetwarzanym na miejscu, oryginalnym
i przejawiaj cym cechy charakteru narodowego oraz potrzeb Brazylijczyków,
staj c si istotn i autentyczn cz ci brazylijskiej „duszy”. To dzi ki tym
ró norodnym wp ywom brazylijsko manifestuje si co prawda nadal poprzez
swój g ówny, zwi zany z cywilizacj Zachodu chrze cija ski, katolicki,
luzyta ski rdze , ale jest on ju w du ym stopniu zmodyfikowany poprzez
zjawisko „zderzenia kultur”, wynikaj cych z niego synkretyzmów oraz
nak adaj ce si na w procesie bezustannego metysa u etni i ras elementy „obce”

1

P.L. Berger, wi ty baldachim, Kraków 2005, s. 60.

systematycznie przez ów rdze
przyswajane2. Przybli enie procesów
kszta towania si tej e specyficznie brazylijskiej religijno ci ju w okresie
kolonialnym, ze szczególnym uwzgl dnieniem czynników, które w najwi kszym
stopniu zawa y na otwarto ci oraz inkulturacyjnej adaptacji luzyta skiego
katolicyzmu do warunków po udniowoameryka skich jest celem niniejszego
artyku u, dedykowanego Przyjacielowi i Mistrzowi w odkrywaniu prawdziwej
Brazylii – ks. dr. Zdzis awowi Malczewskiemu.
Od kiedy odkrywca portugalskiej cz ci Ameryki, Pedro Alvares Cabral,
w roku 1500 kaza swojej za odze wznie na l dzie krzy , a kapelan wyprawy
odprawi przy nim pierwsz msz , chrze cija stwo, a w ziej – katolicyzm, sta
si stale obecny w dziejach nowej kolonii, której nawet pierwsz nazw sta a si
„Ziemia wi tego Krzy a”, pó niej szybko ust puj c miejsca nazwie innego
drzewa: pau-brasil (Portugalczycy wytwarzali z niego poszukiwany czerwony
barwnik, b cy pierwszym bogactwem kolonii)3. Kronikarz Magalhães de
Gandavo w 1553 r., skomentowa zreszt t zmian nieco zjadliwie, t umacz c,
e jednak „narody chrze cija skie winny bardziej ceni drzewo, na którym
dokona si cud naszego odkupienia, ni drzewo, które s y tylko do farbowania
ótna”4. Jednak w kolonialnej historii Brazylii obydwa te elementy –
konieczno krzewienia wiary oraz d enie do osi gni cia szybkiego awansu
spo ecznego i materialnego, zapewniaj cego kolonizatorom, bez potrzeby
wytwarzania jakiegokolwiek etosu pracy, status veblenowskiej „klasy

2

3

4

Ciekawym i u ytecznym narz dziem do bada nad spo ecze stwem i kultur brazylijsk ,
nawi zuj cym do definicji kultury Kluckhohna, której wa nym elementem jest „zasadniczy
trzon” sk adaj cy si z tradycyjnych, historycznie naros ych i wyselekcjonowanych idei
i warto ci (tu: luzyta ski, katolicki) jest tzw. teoria tygla przekszta caj cego spo ecze stw
wielokulturowych (Kubiak za: M. Malinowski, Ruch polonijny w Argentynie i Brazylii w latach
1989–2000, Warszawa 2005, s. 30). Na jej podstawie mo na za
istnienie w spo ecze stwie
brazylijskim swoistego katalizatora, umo liwiaj cego scalanie i przyswajanie do oryginalnego
„trzonu” narodowej kultury obcych jej elementów, które najpierw ulegaj selekcji
i przekszta ceniom pod wp ywem nowej rzeczywisto ci, tworz c w rezultacie oryginalny
brazylijski naród oparty na stabilnym, luzyta skim, chrze cija skim rdzeniu kulturowym.
Pisz c o przybyciu Portugalczyków do wybrze a Brazylii, Bueno wspomina o uczestnictwie a
17 osób duchownych w wyprawie Cabrala – o miu zakonników (franciszkanów) i dziewi ciu
ksi y. Jednak aden z nich nie pozosta na nowoodkrytym terytorium. Zdecydowano pozostawi
tam natomiast czterech skaza ców, co sta o si szybko wprowadzonym w ycie pomys em na
skuteczne zaludnianie nowego terytorium. E. Bueno, A viagem do descobrimento: a verdadeira
história da expedição do Cabral, Rio de Janeiro 1998, s. 108–109.
Za: M. Kula, Historia Brazylii, Wroc aw 1987, s. 12.
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pró niaczej”5, a Koronie du e zyski – zawsze wspó istnia y, cz sto wzajemnie
si dope niaj c, zgodnie z obowi zuj cymi uwarunkowaniami historycznymi
umacz cymi w du ym stopniu takie pozorne sprzeczno ci. Wynika y one
zapewne z co najmniej dwóch, g ównych zjawisk: istotnego dziedzictwa
redniowiecznej religijno ci (przejawiaj cej si w kulcie wi tych, obecnych
zw aszcza pod postaci obrazów i relikwii, w upodobaniu do odpustów,
pielgrzymek, procesji, itp.) oraz g bokiego etnocentryzmu ówczesnych
Europejczyków6, prowadz cego do silnej identyfikacji, w przypadku
Portugalczyków, katolicyzmu z kultur luzyta sk . Dla Portugalczyków
kolonizacja oznacza a jednocze nie, zgodnie z przyznanym Koronie prawem
patronatu7, ekspansj terytorialno-merkantyln i rozpowszechnianie wiary
katolickiej, z niew tpliwym jednak, racjonalnym naciskiem na pierwszy z tych
dwóch elementów: „osi , wokó której obraca si proces chrystianizacji by a
dzia alno handlowa”, a religia by a w du ym stopniu jedynie narz dziem, które
5

6

7

„Klasa pró niacza” to ludzie, którzy pomimo znacznych zasobów finansowych i ostentacyjnej
konsumpcji nie yj z pracy w asnych r k, korzystaj c z pracy innych (w tym niewolniczej). Jest
charakterystyczna dla spo ecze stw w których, tak jak w brazylijskim, istnieje bardzo silna,
dziedziczna stratyfikacja ekonomiczna i spo eczna. Cz sto dodatkowo zjawisko to jest
promowane poprzez ideologi „lepszych i gorszych genów”, koloru skóry, porz dek dziejowy,
etc. (Th. Veblen, Teoria klasy pró niaczej, Warszawa 2008). W Brazylii taka veblenowska
„klasa pró niacza” pojawi a si wraz z portugalskim kolonizatorem i pierwszymi wielkimi
nadaniami ziemi, których posiadacze d yli do uzyskania z nich jak najwi kszych korzy ci
nak adem jak najmniejszych si , kultywuj c pogard dla pracy fizycznej i utrwalaj c system
gospodarczy oparty na niewolnictwie. Wed ug Wagleya przynale no do grona „pró niaków”
jest w Brazylii nadal gwarancj zawodowego i materialnego sukcesu, za którym idzie cz sto
tendencja do deprecjacji tego, co brazylijskie i optowanie za „importowanym” stylem ycia (Ch.
Wagley, An Introduction to Brazil, New York, London 1963, s. 103.)
O takim etnocentryzmie wiadczy chocia by fakt, e katolicyzm by wprowadzany w Brazylii
odgórnie, w sposób niejako automatyczny: przeniesienie na grunt ameryka ski cyklu
liturgicznego Europy odby o si wszak bez jakiegokolwiek zwi zku pomi dzy wspó yciem
cz owieka z otaczaj
go przyrod i bez mo liwo ci wykszta cenia si w sposób naturalny
liturgii dostosowanej do ameryka skiej rzeczywisto ci: w ca ej Ameryce aci skiej obchodzi si
Wielkanoc – wi to ycia – na pocz tku jesieni, kiedy przyroda w po udniowej cz ci zachodniej
pó kuli zamiera. Ukazuje to bez w tpienia pogl dy iberyjskich za ycieli ca ego
latynoameryka skiego Ko cio a, wyrastaj ce z ówczesnego „silnego prze wiadczenia o
centralnym po eniu Europy wobec ca ego pozosta ego wiata oraz przekonania o
wyj tkowo ci w asnej kultury” (W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie,
interpretacje, Pozna 1998, s. 18)
Prawo patronatu (ius patronatus) polega o na uznaniu przez Watykan w adzy politycznej,
gospodarczej i duchowej królów iberyjskich na odkrywanych terytoriach pod gro
ekskomuniki dla ka dego, kto prawo takie zaneguje. W zamian królowie mieli obowi zek
szerzenia wiary chrze cija skiej na kolonizowanych terenach, ustanawiania struktur ko cielnych,
partycypowania w zarz dzaniu dobrami ko cielnymi oraz pobierania dziesi ciny. Oznacza o to
w praktyce ca kowit zale no Ko cio a w Ameryce od monarchii oraz brak nadzoru ze strony
Watykanu. Innym, wa nym narz dziem kontroli monarchów nad Ko cio em by a Inkwizycja
iberyjska, uzale niona od monarchów i dzia aj ca równie w Ameryce (H.D. Dussel, História da
Igreja Latino-Americana, São Paulo 1989).
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umo liwia o legitymizacj projektu kolonialnego8. Bardziej dosadnie oceniaj
stosunek Korony do obowi zku ewangelizacji Benassar i Marin. Wspominaj c
list wys any przez króla Jana III do pierwszego gubernatora generalnego,
w którym nadmieni , e podstawowym powodem kolonizacji Brazylii by a ch
szerzenia wiary pisz : „By o to wierutne k amstwo. /…/ Bo jak inaczej
umaczy fakt, e Brazylia pozosta a »ziemi misyjn « nawet ju po uzyskaniu
niepodleg ci?”, a przychody z pobieranej przez Koron dziesi ciny przez wieki
przeznaczane by y na zupe nie inne cele ni tworzenie diecezji czy parafii?9.
Cho wi c portugalski katolicyzm by , poprzez prawo patronatu i nadane
wraz z nim przez Watykan koronie portugalskiej przywileje, idealnym
przyk adem „cezaropapizmu”, w którym w adca jako pe nomocnik papie a,
przynajmniej teoretycznie, sprawowa absolutn
kontrol
(polityczn ,
ekonomiczn
i doktrynaln )10 nad Ko cio em katolickim w swoich
posiad ciach, kolonizacja portugalska mia a przez d ugi czas cechy przede
wszystkim imperium handlowego, nastawionego raczej na szybkie i wysokie
zyski z kolonii ni ponoszenie kosztów propagowania wiary – wiadczy o tym
chocia by wspomniana niech Korony do ustanawiania nowych, zale nych od
niej finansowo biskupstw i parafii, notoryczne problemy w utrzymywaniu kleru
oraz, co za tym idzie, podejmowane przez kler poszukiwania bogatych
cicieli ziemskich – mo nych protektorów i pozostawanie na ich utrzymaniu
8
9

10

R. Azzi, A cristandade colonial: um projeto autoritário, São Paulo 1987, s. 33.
B. Bennassar & R. Marin, (História do Brasil, Lisboa 2000, s. 117–119) podkre laj fakt, e
pierwsza diecezja powsta a ponad pó wieku po odkryciu Brazylii, w Salvador da Bahia (1551),
a na kolejn (w Rio de Janeiro) trzeba by o czeka ponad sto lat. T umaczy to mo na
w pewnym stopniu niech ci portugalskiego kleru do obejmowania „posad” ko cielnych za
oceanem, cho jest ona wyj tkowo zauwa alna: w pocz tkowych wiekach kolonizacji biskupi
cz sto odrzucali nominacje w koloniach lub, przyjmuj c je, w ogóle si tam nie pojawiali. W ten
sposób arcybiskupstwo w Bahia istnia o tylko formalnie w ca ej drugiej po owie XVII w.,
biskupstwo w Rio przez ponad 15 lat, biskupstwo Pará – 28 lat, a biskupstwo w Maranhão – 88
lat.
Pocz tkowa, cis a wspó praca z w adz królewsk monarchii iberyjskich by a dla Ko cio a
konieczno ci wobec jego s abo ci wynikaj cych z wydarze w Europie poprzedzaj cych
odkrycia geograficzne i kolonizacj Nowego wiata: w 1054 r. nast pi a schizma wschodnia, po
zdobyciu Konstantynopola w 1453 r. Turcy praktycznie wyeliminowali chrze cija stwo w Azji
Mniejszej, a koniec Rekonkwisty, czyli odzyskiwania ziem Pó wyspu przez w adców
iberyjskich, mia miejsce dopiero w roku odkrycia Ameryki (1492). Presti papiestwa przed
epok odkry nadszarpywany by wielokrotnie (niewola awinio ska, schizma zachodnia,
koncyliaryzm i husytyzm), a w XV w. kryzys ko cio a doprowadzi do reformacji i kolejnych
podzia ów. To w takim w nie trudnym momencie Ko ció , przenosz c odpowiedzialno
finansow i administracyjn na mocy patronatu na monarchie iberyjskie, powierzy im
chrystianizacj nowego kontynentu na warunkach okre lanych przez królów iberyjskich,
zgadzaj c si nawet na prawo cenzurowania przez Koron wszystkich dokumentów, listów
i bulli papieskich oraz decydowania o ich rozpowszechnieniu w koloniach i pobierania przez
królów dziesi ciny. W roku 1454 papie Miko aj V w bulli Romanus Pontifex uzna proces
rozszerzania imperium handlowego Portugalii za „duchow konkwist ” prowadzon w imieniu
Ko cio a, a jej przeciwnikom zagrozi ekskomunik .
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jako „rodzinni kapelani domowego katolicyzmu”11. System patronatu
królewskiego wzmocni i tak siln w Brazylii kultur wzajemnych „przys ug”
i zale no ci sprawiaj c,
e uprzywilejowana i monopolistyczna pozycja
katolicyzmu popieranego przez w adz sta a si dla Ko cio a w kolonii „z ot
klatk ” – regu by o odwo ywanie „uci liwych” z punktu widzenia Korony
przedstawicieli Ko cio a, czy karne wzywanie ich do Lizbony (s ynne chamadas
à Corte). Faktyczne ycie religijne w kolonii zdominowa y zatem przede
wszystkim wielkie rody ziemskiej arystokracji i ich samowystarczalne,
odizolowane od siebie latyfundia 12, „sponsoruj ce” kolonialnych przedstawicieli
Ko cio a. To dlatego w adza w Brazylii by a mocno zdecentralizowana, wielcy
latyfundy ci mieli j praktycznie nieograniczon na swoich posiad ciach – jak
umaczy Malinowski, powo uj c si na Oliveira Viann , „rami sprawiedliwo ci
formalnej nie si ga o brazylijskiego interioru, lud nie mia wyboru i zdawa si
na w adz , a raczej wszechw adz w cicieli ziemskich. To panowie wyznaczali
normy i oni ich pilnowali. Tworzyli sfer wp ywów rodzinnych klanów, o
których protektorat wszystkie warstwy ni sze musia y zabiega . Interes w adzy,
która mia a wp ywy, czyli klanów, by interesem prywatnym”13, a ich jedynym
obowi zkiem by o zaludni i zagospodarowa ziemi , która od pocz tku
kolonizacji sta a si dobrem nie tylko przek adaj cym si na realne fortuny
zbijane na handlu cukrem, ale równie , a by mo e przede wszystkim,
wyznacznikiem presti u spo ecznego.
Król Portugalii, przynajmniej w kwestiach dotycz cych ewangelizacji
raczej reigned but not ruled, pozostawiaj c j ch tnie nielicznie zreszt
reprezentowanym zakonom misyjnym (przede wszystkim jezuitom, nazywanym
„misjonarzami Korony”, których celem by o nie tylko ewangelizowanie Indian,
ale tak e, na co warto zwróci szczególn uwag – re-ewangelizowanie samych

11
12

13

H.C.J. Matos, Nossa história. 500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil, São Paulo
2003 (t.I), s. 104–105.
W celu u atwienia kolonizacji bez ponoszenia przez króla wydatków, koloni podzielono na 15
dziedzicznych kapitanii – pasów równole nikowych o dost pie do wybrze a szeroko ci ok. 250
km ka dy, darowanych, zgodnie z zasadami feudalnymi, w wieczyste w adanie wa nym
osobisto ciom portugalskiego dworu. Kapitanie, oddzielone od siebie ogromnymi
przestrzeniami, bez adnej komunikacji, pozostawa y przez d ugi czas we wzajemnej izolacji,
bli sze kontakty utrzymuj c cz ciej z Lizbon ni z s siadami.
M. Malinowski, W poszukiwaniu brazylijsko ci. G ówne nurty brazylijskiej my li spo ecznej
w XX wieku. Warszawa, 2011, s. 200.
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kolonizatorów)14 oraz osobom wieckim – bardzo licznym, silnym, dobrze
zorganizowanym irmandades15oraz ordens terceiras16 – czasami zagra aj cym
nawet s abym strukturom ko cielnym i posiadaj cym du o wyra niejsze wp ywy
w lokalnej spo eczno ci ni ksi a, czy misyjni zakonnicy17. To przede
wszystkim irmandades popularyzowa y ludow , redniowieczn , portugalsk
religijno , b
barwnym efektem wielowiekowego wspó ycia co najmniej
trzech wielkich religii na terenie Pó wyspu Iberyjskiego: chrze cija stwa,
judaizmu oraz islamu. Obejmuj c pocz tkowo osobno ró ne grupy spo eczne
i etniczne kolonii, odpowiada y one za tworzenie rytua ów, nabo stw
i modlitw w ró nych intencjach, z regu y synkretycznych, czasami dalekich od
teologicznej czysto ci czy ortodoksji, z silnymi elementami magii. Bractwa
promowa y kult wi tych po redników i or downików na ka
potrzeb
i okazj , synkretyzuj c panteony wi tych i bóstw oraz tworz c pomi dzy nimi
a zwyk ymi miertelnikami wi prawie e rodzinn (tzw. santo parentesco lub
santa parentela)18, w swoisty sposób predestynuj c portugalsk koloni do
14

15

16

17
18

Pierwsi misjonarze – jezuici na czele z ojcem Manuelem de Nóbrega – przybyli do kolonii
portugalskiej w 1549 r. (po ostatecznym zadecydowaniu przez Watykan na mocy bulli Paw a III
Sumblimis Deus z 1537 r., e Indianie maj dusz , s lud mi, i, co za tym idzie – mo na ich
ewangelizowa ) wraz z pierwszym gubernatorem generalnym – Tomé de Sousa. W 1549 r.
przyby José de Anchieta (pierwszy „watyka ski” wi ty w panteonie Brazylijczyków czczonych
od stuleci przez lud, wyniesiony na o tarze przez Jana Paw a II w 1980 r.), nazywany Aposto em
Brazylii. W roku 1551 utworzono pierwsze biskupstwo z siedzib w Salvador da Bahia, ale
w zasadzie g ówny ci ar ewangelizacji przyj y w Brazylii na siebie w nie zakony – przede
wszystkim jezuici i franciszkanie, którzy, oprócz pracy misyjnej i duszpasterskiej, tworzyli
w Brazylii pierwsze szko y, sieroci ce i szpitale. Korona, ze wzgl du na chroniczny brak bia ych
kobiet, nie by a przez d ugi czas zainteresowana tworzeniem zakonów
skich – pierwszy
powsta dopiero w 1677 roku. Z tych te wzgl dów bia e kobiety skazane by y w okresie
kolonialnym na tzw. 7 „c”: casamento, casa, cozinha, cama, criança, capela, confessionário
(ma
stwo, dom, kuchnia, ko, dzieci, kaplica i konfesjona ).
Irmandades (confrarias) – bractwa, zwi zki osób wieckich maj ce na celu promowanie
katolicyzmu poprzez rozpowszechnianie kultu konkretnego wi tego za pomoc organizowania
kolorowych, ulicznych procesji, hucznego obchodzenia religijnych wi t ku jego czci, rozwijania
kultu „po rednictwa”, budow kaplic. Tradycyjny, portugalski katolicyzm opiera si w kolonii
przede wszystkim na irmandades.
Ordens terceiras – zakony wieckie tworzone przy zakonach religijnych, do których nale
mogli jedynie biali cz onkowie elity „rzymscy katolicy, starzy chrze cijanie, bez kropli krwi
ydowskiej, arabskiej czy afryka skiej”, czyli tzw. homens bons (przyzwoici ludzie). Zakony
posiada y swoje w asne ko cio y, szpitale, nieruchomo ci i rodki finansowe – przez to
wywiera y du y wp yw na ycie polityczne i gospodarcze epoki, ingeruj c równie
niejednokrotnie w sprawy religijne. Nierzadko na tym tle dochodzi o do sporów mi dzy ich
cz onkami a macierzystymi zakonami religijnymi, którym formalnie podlega y.
Ch. Wagley, An Introduction to Brazil, New York, London 1963, s. 238–239.
Parentela to wykszta cony w czasach kolonialnych przez wielkich latyfundystów system
spo eczny, polegaj cy na tworzeniu wzajemnych, bliskich powi za nie tylko pomi dzy
spokrewnionymi, ale i zupe nie obcymi sobie osobami poprzez rozszerzanie poj cia rodziny
i rozci ganie go na tzw. agregados (pod czonych) – znajomych, s
cych, adoptowane dzieci,
dzieci z nieprawego a oraz chrze niaków.
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sta ego, oddolnego rozwoju tych e religijnych (i szerzej: kulturowych)
synkretyzmów. Irmandades by y pocz tkowo silnie zwi zane ze struktur
etniczn kolonialnego wiata: istnia y bractwa przyjmuj ce tylko i wy cznie
bia ych Portugalczyków oraz te przeznaczone jedynie dla Indian, Metysów,
Afrykanów lub Mulatów, a chocia ich za enie wymaga o formalnej akceptacji
Ko cio a i Korony, sta y si tak liczne i poszukiwane jako jedyna mo liwo
skutecznego zrzeszania si , e praktycznie wi kszo cz onków kolonialnego
spo ecze stwa do którego z nich nale a. Bractwa, oprócz celów typowo
religijnych, by y zatem wa nym elementem spójno ci spo ecznej, reguluj cym
zachowania i relacje pomi dzy grupami rozdzielonymi w okresie kolonialnym
kolorem skóry, statusem, w adz , maj tkiem i odmienn kultur oraz promowa y,
co wa ne, wzajemn solidarno
mi dzy swoimi cz onkami, zapewniaj c
niezb dn pomoc potrzebuj cym (materialn , medyczn , godny pochówek
i opiek nad sierotami i wdowami), w istotny sposób agodz c skutki
niewolnictwa, i pomagaj c swoim cz onkom w osi ganiu presti u spo ecznego
poprzez piastowane w nich stanowiska i godno ci19. Co wi cej, pozytywny
stosunek w adz do ich tworzenia w du ym stopniu t umaczy mo liwo
faktycznego zast powania przez nie skutecznie nielicznego, kolonialnego kleru,
i tym sposobem odci anie Korony od ponoszenia kosztów jego utrzymania,
przy zachowaniu prawa do pobierania dziesi ciny na cele ewangelizacji.
Bractwa kontynuowa y jednocze nie na terenie Brazylii rozpocz ty ju
w redniowiecznej Iberii proces tworzenia lokalnych synkretyzmów oraz
„heretyckich” doktryn, które w Europie cz sto mia y na celu sprzeciw wobec
ró nych praktyk ko cielnych hierarchów i ich nadmiernego wspierania w adz
wieckich. Do celów zwalczania tych e herezji w Europie Ko ció powo
mi dzy innymi wi
Inkwizycj (w Portugalii w roku 1536), która, cho
niezbyt stanowczo, t umi a równie zal ki herezji w portugalskiej cz ci
Ameryk, przy czym Inkwizycja ta, w porównaniu do hiszpa skiej, cieszy a si
opini wyj tkowo wyrozumia ej i liberalnej, co przejawia o si np. w stosunkowo
agodnym traktowaniu „heretyków”, a nawet zsy aniu ich przez Koron w nie
do Brazylii. Dodatkowo, samym przedstawicielom Ko cio a, od pocz tków
ewangelizacji Nowego wiata, towarzyszy dylemat: zaadaptowa si do zastanej
rzeczywisto ci i pozwoli na przenikanie si ró nych zjawisk religijnych, a co za
tym idzie, zaryzykowa synkretyzmy (pozwoli na herezje), czy te wdro
zasad tabula rasa (zak adaj
ca kowite „wyplenienie” wcze niejszych
wierze ) w celu unikni cia tych e synkretyzmów, ale jednocze nie ryzykuj c
problemy ze zrozumieniem i interioryzacj nowej religii przez potencjalnych
wyznawców. Tego rodzaju dylemat zawa
na tym, e zasady dzia alno ci
misyjnej zmienia y si w Ameryce w ci gu wieków wielokrotnie (od teorii
19

J. Scarano, Devoção e escravidão: a Irmandade da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no
distrito diamantino no século XVIII, São Paulo 1976, s. 147.
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„tabula rasa”, poprzez teorie redukcji20, po liberalne i inkulturacyjne filozofie
misyjne uznaj ce dialog mi dzykulturowy, akceptuj ce eklektyzmy oraz
tradycyjne koncepcje i praktyki religijno ci ludowej). Dodatkowo, inkwizytorzy
portugalscy pojawiali si w kolonii jedynie z oficjalnymi wizytacjami (w ci gu
trzech wieków kolonizacji odby y si jedynie trzy)21, przy czym cz sto nie
wszczynali ledztwa nawet przeciwko osobom, wobec których istnia y powa ne
podejrzenia czy dowody herezji, przede wszystkim ze wzgl du na ich „mizerny”
stan posiadania, czyli brak mo liwo ci konfiskaty mienia oraz s abe zaludnienie
kolonii22. Do opinii tej przychyla si równie Feitler, który zauwa a, e donosy
pisane do Lizbony traktowane by y przez tamtejsze wi te Oficjum wyj tkowo
„lekko” i z regu y na ich podstawie nie wszczynano adnych czynno ci
procesowych23. Jak t umaczy Casanova: „w tym sensie dwie charakterystyczne
cechy brazylijskiego katolicyzmu – s aba instytucjonalna obecno ko cio a
w spo ecze stwie brazylijskim i dynamiczne krzewienie si ró nych form quasikatolickiej religijno ci ludowej poza kontrol duchowie stwa maj swoje
historyczne ród a w brazylijskiej rzeczywisto ci kolonialnej”24 – jako
niezamierzony efekt pocz tkowych zaniedba
oraz pó niejszego, ju
wieceniowego, przejmowania przez pa stwo ca kowitej kontroli nad
Ko cio em, np. poprzez eliminacj jezuitów z kolonii (1759). Na pewno du y
wp yw na realia ycia w Brazylii w pocz tkach kolonizacji mia równie fakt, e
w przeciwie stwie do Ameryki hiszpa skiej, nie rozwin
si tutaj ani
rozbudowany aparat w adzy, ani cywilizacja miejska, ani nawet produkcja na
rynek wewn trzny: wynika o to w nie przede wszystkim z innego charakteru
gospodarki oraz kszta tuj cego si modelu spo ecze stwa, bazuj cego na
wielkich maj tkach cukrowniczych (engenhos do açúcar) opartych na pracy
niewolniczej. Taki sposób kolonizacji, rozwijanej pocz tkowo jedynie wzd
20

21

22

23

24

Misjonarze zakonni w Ameryce, poszukuj c mo liwo ci przyspieszenia ewangelizacji, stworzyli
system redukcji india skich – zamkni tych i odizolowanych od wiata zewn trznego,
praktycznie samowystarczalnych osiedli, aby istotne rezultaty akcji misyjnej mog y by
widoczne ju w drugim pokoleniu. Klasycznym ich przyk adem sta a si struktura „pa stwa
jezuickiego” (XVII i XVIII w.) na pograniczu Brazylii, Paragwaju i Argentyny, które stworzy o
przez 150 lat swojego funkcjonowania w asny, silny aparat administracyjny, uniezale niony od
Korony i wymykaj cy si w ten sposób prawu patronatu. Redukcje by y zarz dzanymi przez
jezuitów osiedlami Indian, w których byli oni ewangelizowani, uczeni systematycznej
i metodycznej pracy, rzemios a i uprawy ziemi.
L. Gorenstein, A terceira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil, w: A inquisição em
cheque: temas, controversias, estudos de caso, R.Vainfas, B. Feitler, L. Lage (red.), Rio de
Janeiro 2006, s. 25–31.
R. Vainfas, Trópicos dos pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil, Rio de Janeiro
1997, s. 303, podaje, e tylko oko o 7% wszystkich donosów ko czy o si wszcz ciem ledztwa,
z tego rednio 8,3% ledztw ko czy o si skazaniem na kar mierci – stos.
B. Feitler, Poder episcopal e ação inquisitorial no Brasil, w: A inquisição em cheque: temas,
controversias, estudos de caso, R. Vainfas, B. Feitler, L. Lage (red.). Rio de Janeiro 2006, s. 33–
45.
J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym wiecie, Kraków 2005, s.197.
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wybrze a ze wzgl du na jej eksportowy charakter oraz wysokie koszty
ródl dowego transportu, by silnie zdeterminowany przede wszystkim ch ci
nie tyle propagowania wiary w ród tubylczych mieszka ców interioru kolonii, co
raczej zysku i zwi zany by jedynie z popytem na brazylijskie produkty
w Europie oraz z ich cenami na rynkach wiatowych.
Kolonizacja portugalskiej cz ci Nowego wiata, naznaczona wieloma
niewiadomymi i wielkimi oczekiwaniami co do mo liwo ci stworzenia „nowego
Edenu”25, przebiega a w sposób niesystematyczny i nieharmonijny, uzale niony
w du ym stopniu od geografii fizycznej ju wówczas olbrzymiego terytorium
podzielonego obecnie na regiony26, z których ka dy wyró nia si od pocz tku
nie tylko pod wzgl dem klimatu i ukszta towania terenu, lecz tak e
historycznego wzoru osadnictwa i rozwoju gospodarczego, opartego na
konkretnych produktach czy surowcach. Co wi cej, ka dy z tych regionów
rozwija si w du ym stopniu w izolacji od pozosta ych (pomi dzy regionami nie
by o praktycznie adnej komunikacji przez pierwsze dwa wieki kolonizacji –
wiatry pozwala y na szybsz nawigacj do Europy ni wzd
wybrze a, a ze
wzgl du na brak dróg, transport l dowy by w zasadzie wykluczony), przyjmuj c
zupe nie inne kontyngenty migruj cej ludno ci, co zaowocowa o ich du ym
zró nicowaniem kulturowym. Taka silna regionalna dywersyfikacja zawa a na
policentrycznym charakterze Brazylii równie pod wzgl dem „geografii
religijnej”, os abiaj c pó niej istotnie katolickie centra religijno ci maryjnej (np.
ynne sanktuarium Aparecida do Norte)27. Brazylijski katolicyzm w ka dym
regionie skoncentrowa si wokó innych symboli, odznacza si innymi
wp ywami kulturowymi i synkretyzmami oraz posiada swoje w asne, regionalne
sanktuaria, których znaczenie i wp ywy by y dla mieszka ców niepodwa alne28.
Ten religijny regionalizm nak ada si cz sto na istn przepa
mi dzy
oficjalnymi doktrynami instytucji religijnych a ich regionalnym wdra aniem
i faktycznymi, codziennymi praktykami wyznawców – nawet tytu i kult
„Królowej Brazylii”, przys uguj cy formalnie od 1904 r. Matce Bo ej
25

26

27

28

Mit Brazylii jako „raju” ciekawie ewoluowa pó niej w mit Brazylii jako pot gi i wiatowego
mocarstwa (ufanismo, tradycja Quinto Império) i znalaz swoje odbicie w ideologii brazylijskiej
wielko ci – „a grandeza brasileira”.
Brazylia sk ada si z 27 stanów wchodz cych w sk ad pi ciu regionów: Pó nocy, Pó nocnego
Wschodu, Po udnia, Po udniowego-Wschodu, rodkowego-Zachodu wykazuj cych olbrzymie,
historycznie naros e dysproporcje regionalne, ró nice gospodarcze, klimatyczne i topograficzne.
Ameryka aci ska jest drugim, po Europie, kontynentem z najwi ksz liczb miejsc „ wi tych”
cych celem pielgrzymowania – jest ich a 973, w tym zdecydowana wi kszo jest
„rezultatem synkretyzmu mi dzy rodzim religi prekolumbijsk a katolicyzmem” – w Brazylii
znajduje si jedno z najwi kszych sanktuariów maryjnych kontynentu – Nossa Senhora da
Aparecida, zajmuj ce pi te miejsce na wiecie pod wzgl dem liczby odwiedzaj cych je
pielgrzymów, ex equo z Jasn Gór w Cz stochowie, Fatim w Portugalii oraz Santiago de
Compostela w Hiszpanii. A. Jackowski, wi ta przestrze wiata. Podstawy geografii religii,
Kraków 2003, s. 131, 164.
R.C. Fernandes, Romarias da Paixão, Rio de Janeiro 1994, s. 106.
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z Aparecida (w 1930 r. uznanej przez papie a Piusa XI za wi
Patronk
Brazylii), której wizerunek, znaleziony przez rybaków w rzece Paraíba w 1717 r.,
by od pocz tku propagowany odgórnie w innych regionach przez ko cieln
hierarchi , nie znajduje bezpo redniego prze enia na wiadomo wiernych,
którzy przywi zani s przede wszystkim do swoich lokalnych wi tych (w tym
lokalnych Maryj o wielu przydomkach, których wstawiennictwo jest najcz ciej
poszukiwane), co oznacza, e w Brazylii „lud i kler niekoniecznie modl si tak
samo, przed tymi samymi obrazami”29. Sta o si to w sposób nieunikniony cech
brazylijskiej religijno ci ju od pocz tku kolonizacji – wszak bardzo szybko
pocz tkowa wzajemna fascynacja „zderzonych” ze sob , ca kowicie odmiennych
wiatów i cywilizacji (europejskiej i india skiej) oraz plany pokojowej
wspó pracy i ewangelizacji skoncentrowa y si przede wszystkim na wymianie
handlowej Portugalczyków z tubylcami, a ta przerodzi a si w siln (i
niejednokrotnie – tragiczn w skutkach) rywalizacj o w adz , bogactwa, kobiety
i ziemi : „je li nawet pocz tkowe kontakty mi dzy Europejczykami
i przedstawicielami kultur pozaeuropejskich by y przyjazne, to jednak szybko
przeradza y si w kolizje, w których s abszy partner nara ony by na
unicestwienie lub utrat suwerenno ci i to samo ci kulturowej. Przyczyny tych
konfliktów by y najcz ciej dwojakiego rodzaju. Albo ludno
lokalna
dostrzega a w pojawieniu si Europejczyków zagro enie dla swojego stanu
posiadania i dotychczasowego stylu ycia, albo traci a zaufanie i szacunek dla
przybyszów”30. Zachwyt nad niewinno ci , pi knem fizycznym oraz
mo liwo ci skutecznego nawrócenia brazylijskich plemion, w obliczu pilnej
konieczno ci pozyskania niewolniczej si y roboczej uleg szybko przekonaniu o
naturalnej ni szo ci Indian wzgl dem Portugalczyków – postrzegani ju
wówczas nie jako „niewinne anio y”, lecz raczej niepoprawni barbarzy cy
(których nale y si
ucywilizowa
poprzez ujarzmienie, podda stwo
Portugalczykom i nawrócenie na chrze cija stwo i „luzytanizm”), kieruj cy si
zwierz cymi instynktami i pop dami (kanibalizm i poligamia), nawet przez
misjonarzy opisywani byli jako „dzikie bestie” nie posiadaj ce „ani wiary, ani
prawa, ani króla”31. Jedynie ubezw asnowolnienie Indian zapewnia o korzy ci
materialne imperium – interes gospodarczy oraz sugerowana konieczno
„ucywilizowania” Indian na podobie stwo kolonizatorów przewa y w ten
sposób nad pokojow ewangelizacj – formalnie wprowadzono, poprzez
29
30

31

Tam e, s. 108.
H. Grzyma a-Moszczy ska, Klatka czy most? Rola religii w adaptacji kulturowej imigrantów, w:
Migracje. Religie i ko cio y wobec migracji i migrantów, „Migracje i spo ecze stwo” nr 14, J.E.
Zamojski (red.). Warszawa 2009, 10–18, s.12.
Vieira za: H.C.J. Matos, dz. cyt., s. 62. Antonio Vieira zmieni jednak pó niej swoje nastawienie
wobec niewolnictwa Indian, a cz sto wyst puj c w ich obronie uzyska nawet od Korony
krótkotrwa e wprowadzenie praw korzystnych dla swoich podopiecznych – próby ich
wprowadzenia w ycie zako czy y si buntem kolonistów przeciwko jezuitom, a sam Vieira,
zadenuncjowany Inkwizycji, zosta uwi ziony na dwa lata.
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koncepcj tzw. „wojny sprawiedliwej”, mo liwo
ich niewolenia gdyby:
uprawiali kanibalizm, prowadzili przeciwko kolonizatorom wojn , czy
odmawiali przyj cia chrze cija stwa albo propozycji wspó pracy „handlowej”.
Takie post powanie u atwia zdecydowanie fakt rozproszenia Indian: nie
stworzyli oni adnej organizacji, która mog aby, cho pokonana, stanowi
stabiln podstaw portugalskiej kolonizacji32. Portugalczycy nie musieli zatem,
tak jak robili to Hiszpanie, z zapa em niszczy wielowiekowych, imperialnych
struktur w adzy wielkich dynastii, czy przeciwdzia
pot nym, obcym
ideologiom burz c wi tynie, eksterminuj c kasty kap skie i pal c wi te
ksi gi. Nie istnia a pocz tkowo w Brazylii adna wielka presja, wynikaj ca
z przyczyn militarnych czy ideologicznych, w kierunku szybkiego i skutecznego
zanegowania dotychczasowych wzorów kulturowych nie stawiaj cych przecie
zdecydowanego i zorganizowanego oporu plemion india skich.
Mimo to plemiona wybrze a pad y przecie ofiar zarówno celowego,
jak i przypadkowego (wirusy i bakterie) wyniszczenia: Indianie, chocia
uznawano ich oficjalnie za ludzi, a Portugalczycy propagowali ich ewangelizacj
jako cel usprawiedliwiaj cy polityk kolonizacji, byli niewoleni do pracy na
plantacjach, a cz
z nich, do czasu wygnania jezuitów, przebywa a
w redukcjach, b cych jedynym, cho i tak regularnie atakowanym przez
owców niewolników azylem. Wprowadzaniu systemu niewolniczego,
wymuszonego celami gospodarczymi i notorycznym brakiem si y roboczej,
towarzyszy a jednak ca y czas religijna kazuistyka konieczno ci ewangelizacji:
w wielu sytuacjach tylko tym sposobem, jak zapewniano, poganie mogli zosta
ochrzczeni i zbawieni, a wobec przewagi materialnej i organizacyjnej
Portugalczyków, ich opór stawa si w zasadzie bezcelowy – szansa na prze ycie
wi za a si albo z ucieczk w g b kontynentu i unikaniem kontaktów
z cywilizacj bia ego cz owieka, albo z przyj ciem nowej religii wraz z zasad
ca kowitej podleg ci i akceptacj swojego niewolniczego statusu. Ale
jednocze nie, zgodnie z tradycj przodków, Indianie kontynuowali wype nianie
znanych sobie rytua ów, dostosowywanych nieco do wymogów nowej religii,
czcz c starych bogów w sposób zgodny z ulegaj
powolnej „amerykanizacji”
liturgi Ko cio a, co pierwsi misjonarze ze swojej strony formalnie pot piali, ale
poniewa byli nieliczni, cz sto zaabsorbowani materialn i organizacyjn stron
tworzenia formalnych zr bów Ko cio a oraz, niestety, równie sporami

32

Powodów dla których tak si sta o, naukowcy próbowali doszukiwa si zarówno w trudno ci,
jak i przeciwnie – w wyj tkowej atwo ci ycia w tropikach, wysuwaj c hipotezy albo braku
konieczno ci albo braku mo liwo ci wypracowania nadwy ek ekonomicznych niezb dnych do
stworzenia bardziej z onych struktur spo ecznych. Gromadzenie zapasów czy bogactw oraz
inwestowanie w przysz
by o dla kultur india skich Brazylii zupe nie niezrozumia e
i bezcelowe – zw aszcza w klimacie i rodowisku, w którym przechowywanie nie mia o sensu,
a obfito po ywienia by a standardem. M. Kula, Historia Brazylii, Wroc aw 1987, s. 9.
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mi dzyzakonnymi33, liberalnie zezwalali na takie praktyki, wierz c, e i tak
wcze niej czy pó niej ulegn one na nowej ziemi zanikowi. W procesie
ewangelizacji brak o systematycznej pracy nielicznego kleru i bliskiego,
codziennego kontaktu, zamiast których panowa o raczej nastawienie wy szo ci
kulturowej i paternalizm. Tak pojawi y si sytuacje, w których wiara w istnienie
india skich bóstw, wró by i magia wspó istnia y pokojowo z wiar w Jezusa
Zbawiciela – typowe zreszt wówczas, gdy wobec rozbicia tradycyjnych struktur
jakiej kultury, przejmowane s przenikaj ce j elementy innej, najbli szej,
atwiaj ce zachowanie lub konstruowanie na nowo wizji wiata i radzenie sobie
z sytuacj kryzysow (cho oczywi cie powstaj ce w ten sposób synkretyzmy
nie tyle wynikaj ze wiadomej decyzji osób je tworz cych, co raczej s
wynikiem akulturacji i dyfuzji), a zasady nowej religii, nie tyle zast puj cej, co
nak adaj cej si
i wspó istniej cej z tradycyjn , „s
przez tubylców
interpretowane zgodnie z w asnymi wzorcami kulturowymi”34. Pocz tkowe
synkretyzmy religijne wzmacniane by y dodatkowo poprzez powa ne problemy
dotycz ce mo liwo ci przek adu tekstu Ewangelii i zasad wiary na j zyki
india skie (w tym celu stworzono tzw. língua geral – j zyk oparty przede
wszystkim na tupi-guaraní, który zosta uproszczony i dostosowany przez
misjonarzy do potrzeb zarówno kolonizatorów, jak i plemion india skich
pos uguj cych si innymi j zykami), brak odpowiednich poj
w j zykach
i kulturze ewangelizowanych ludów oraz pozorno podobie stw doktrynalnych
obarczonych zupe nie inn tre ci ni w chrze cija stwie: „Problemem nie jest
wi c to, e Matka Boska ma twarz czarn lub india sk , lub ubrana jest
w tradycyjn spódniczk z trawy (na co zgodzi y si posoborowe w adze), lecz,
e poj cie Chrystusa jako Syna Bo ego, ukochanego przez Ojca zawiera szereg
wewn trznych, zachodnich sensów kulturowych, nieprzet umaczalnych na inne
zyki z powodu braku podobnych poj ”35. Doprowadza o to szybko do swoistej
33

34
35

B. Bennassar & R. Marin, (dz. cyt., s. 132–134). Podkre laj zw aszcza skal konfliktów
jezuitów z franciszkanami, które zosta y do tego stopnia zaognione, e król wyda w 1693 r.
specjalny nakaz rozdzielenia ziem misyjnych, na których ka dy z zakonów prowadzi by
dzia alno misyjn odr bnie. Sytuacja taka nie by a wyj tkiem, ani specyfik portugalskiej
cz ci Nowego wiata – swoiste „monachomachie” cz sto mia y miejsce np. w ówczesnej
Nowej Hiszpanii i nie ogranicza y si bynajmniej do potyczek s ownych pomi dzy
przedstawicielami poszczególnych zakonów misyjnych. Osobnym problemem by y powsta e co
prawda pó niej, ale równie liczne zakony
skie, w których korzystano nagminnie z pomocy
niewolnic i s
cych, a ycie religijne zakonnic nie odbiega o od standardów wieckich epoki.
Jak pisz autorzy (s. 134): „wed ug arcybiskupa Bahia, w 1751 roku, zakon klarysek w Salvador
da Bahia liczy 90 zakonnic, spo ród których 63 posiada y po dwie niewolnice, a reszta tylko po
jednej”, a tradycja odsy ania do zakonów wszystkich niezam nych kobiet bez wzgl du na ich
powo anie, zmusza autorów do wyci gni cia wniosków o braku jakiegokolwiek znaczenia
tych e w kszta towaniu krajobrazu religijnego i kulturowego spo ecze stwa brazylijskiego
w pierwszych wiekach kolonizacji.
A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2001, s. 550.
Tam e, s. 544.
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paralelizacji religijnej, polegaj cej na jednoczesnej przynale no ci do Ko cio a
i rodzimych, tradycyjnych kultów, bez potrzeby wyboru jednej z pozornie
wykluczaj cych si opcji oraz powstawania równoleg ego lub dualistycznego
synkretyzmu, polegaj cego na wyznawaniu przez Brazylijczyków dwóch,
pozornie zupe nie odmiennych, ale w mniemaniu wyznawców doskonale
uzupe niaj cych si religii (np. katolicyzmu oraz religii natywistycznych czy
pó niej – pochodzenia afryka skiego)36. W ten sposób niektóre cechy tubylczych
wierze , mitów i rytua ów pozosta y w efekcie post puj cego metysa u
kulturowego i etnicznego w religijno ci Brazylijczyków do dzi , cho zapewne,
ze wzgl du na du liczb plemion i ich rozproszenie, charakteryzowa y si one
na przestrzeni wieków wielo ci i bogactwem oryginalnych form ekspresji. By
mo e w nie owa sytuacja wzgl dnie agodnego i stosunkowo szybkiego (cho
czasami pozornego)37 „poddania si ” brazylijskich Indian wp ywom kultury
portugalskiej i dominacji samotnych portugalskich m czyzn (w zdecydowanie
przecie m skim typie kolonizacji) umo liwi a, w sposób przewrotny,
przetrwanie, chocia by poprzez matczyny przekaz metyskim potomkom nie
tylko podstawowej wiedzy o u yteczno ci hamaków, manioku, czy curary, ale
tak e religii india skich, maj cych nawet wspó cze nie wp yw na postrzeganie
kwestii zwi zanych z religijno ci w Brazylii.
Gwa townie zmniejszaj ca si w pierwszych dekadach kolonizacji liczba
Indian oraz, co za tym idzie, równie ich wp ywów kulturowych (w tym
religijnych) zosta a przez Portugalczyków stosunkowo szybko zrównowa ona
handlem afryka skimi niewolnikami i to oni zapewnia ju mieli od lat 30. XVI
w. a do abolicji (1888) ca kowite zapotrzebowanie na si robocz , przede
wszystkim nienasyconych pod tym wzgl dem plantacji cukrowych regionu
Pó nocnego Wschodu (Nordeste), od którego rozpocz a si regularna
kolonizacja portugalska w Ameryce. Jego pierwszy towar eksportowy (pau
brasil) szybko wyparty zosta przez przemys cukrowniczy (opieraj cy si
36

37

O sytuacji takiej wspomina Posern-Zieli ski (za: A. Szyjewski, dz. cyt., s. 550), t umacz c tak
charakterystyczne dla Brazylii zjawisko „dualistycznego synkretyzmu” jako „polegaj ce na
harmonijnym, bezkonfliktowym wspó istnieniu dwóch komplementarnych, ale nadal
oddzielnych sfer religijnej rzeczywisto ci – jednej o dominacji elementów chrze cija skich,
a drugiej o przewadze tre ci tubylczych, które funkcjonuj w ten sposób i ka da z nich
przejawia si przez odr bne rytua y, wi te miejsca, symbole, parafernalia, mity, zakl cia
i nawet odr bnych kap anów, cho obie wprz gni te s w ten sam system sakralnych gwarancji
gospodarczego powodzenia, ochrony ycia i zdrowia, zapewnienia równowagi kosmicznej
i spo ecznej”.
Warto pami ta , e mia y równie miejsce krwawe zemsty i rebelie organizowane przez Indian –
w 1712 r. Indianie zamordowali brutalnie jednego z wielkich latyfundystów zn caj cych si nad
india skimi niewolnikami, po czym rewolta rozprzestrzeni a si na ca y praktycznie region
Pó nocnego Wschodu. Inn , cho bardziej pacyfistyczn metod oporu, by y india skie ruchy
mesjanistyczne, w których Indianie (cz sto india skie kobiety), uto samiani z chrze cija skim
Zbawicielem – Chrystusem, prorokowali koniec cywilizacji bia ego cz owieka. H.C.J. Matos, dz.
cyt., s. 66.
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praktycznie do ko ca XIX wieku na gospodarce latyfundialno-niewolniczej),
skoncentrowany pocz tkowo wokó pierwszej stolicy – Salvador da Bahia
i zapewniaj cy
kolonii
portugalskiej
przez
d ugi
czas
pozycj
niekwestionowanego, „cukrowego” monopolisty.
Plantacje by y i cie nienasycone je li chodzi o si robocz – to ich
potrzeby sprawi y, e los plemion india skich z wybrze a zako czy si
ca kowit eksterminacj , a pó niej ten sam los dzieli y przez kolejne stulecia
miliony afryka skich niewolników, których praca pozwala a brazylijskim
„baronom cukrowym” szybko zbija legendarne, gigantyczne fortuny oraz
przeznacza wystarczaj ce rodki na tworzenie architektonicznych dzie sztuki
zwi zanych z religi kolonizatorów, w tym okaza ych ko cio ów np. s ynnego
Nosso Senhor de Bomfim w Salvador da Bahia38. W ten sposób, wraz z importem
Afrykanów, Nordeste sta o si regionem, gdzie po raz pierwszy kultura
europejska nie tylko „zderzy a si ” z india sk , ale równie , nieco pó niej,
obydwie dodatkowo z afryka sk , tworz c wskutek intensywnego metysa u
niezwykle dynamiczne i plastyczne modele oraz wzorce brazylijsko ci,
przejawiaj ce si m.in. w kuchni, j zyku, sposobie ubierania si , sp dzania
wolnego czasu, w spo ecznym systemie parentela wykutym na potrzeby
„cukrowego” maj tku oraz umacniania i tak nieograniczonej w adzy
fazendeiros39 oraz, last but not least, brazylijskiej religijno ci, zw aszcza w jej
ludowym wymiarze, w którym zachowa o si wiele synkretycznych praktyk,
elementów magii i zabobonów. Nawet przedstawiciele Ko cio a katolickiego
w Ameryce, „którzy tak silnie wyst powali przeciwko niewolnictwu Indian, nie
wymy lili nic innego dla ich ocalenia ni sprowadzanie Murzynów. Ci
przynajmniej wymierali wolniej, a ponadto zyskiwali szans na zbawienie

38

39

Ciekawe, e wspomniany ko ció nosi tak naprawd dwie nazwy – oprócz ju wymienionej,
nazywany jest tak e wi tyni Oxalá – naczelnego bóstwa afrobrazylijskiego kultu candomblé,
który powsta na Pó nocnym Wschodzie w ród afryka skich niewolników oraz ich potomków.
Wspó cze nie wyznawcy candomblé niekoniecznie s Afro-Brazylijczykami, a bóstwa
candomblé zsynkretyzowane s z chrze cija skimi wi tymi, w niektórych ko cio ach obchody
wi t religijnych organizowane s wspólnie przez katolickich ksi y oraz kap anów kultów afrobrazylijskich (tak dzieje si np. w Salvador da Bahia), a uczestnictwo w nich nie tyle oznacza
odej cie od katolicyzmu, co raczej do niego wa ny dodatek.
O w adzy tej pisa G. Freyre, Panowie i niewolnicy, Warszawa 1985, s. 15: „Dwór odniós
w Brazylii zwyci stwo nad Ko cio em, nad jego jawnymi zakusami zd aj cymi do ow adni cia
krajem. Pokonawszy jezuitów, pan na plantacji zosta niemal jedynym panem kolonii,
prawdziwym w adc Brazylii, mocniejszym ni wicekrólowie i biskupi”, a trwa a ona
praktycznie nieprzerwanie przez ca y okres kolonialny, pó niej rozci gaj c si równie na
rozwijaj ce si o rodki miejskie, dok d przenosi a si dotychczasowa elita latyfundialna.
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wieczne przez przyst pienie – nawet je li tylko formalne – do Ko cio a”40.
Rzeczywi cie, Afrykanie okazali si du o bardziej wytrzymali, silniejsi oraz
odporniejsi na przywleczone przez Europejczyków choroby – to wskutek
nieludzkiej ich eksploatacji41 brazylijska gospodarka cukrowa dokonywa a
cudów w zakresie wielko ci produkcji i jej op acalno ci, a wiat plantacyjny sta
si matryc spo ecznej organizacji ze swoim, jedynie pozornie dychotomicznym,
podzia em na casa grande (dwór zamieszka y przez bia , portugalsk
arystokracj latyfundialn ) i senzala (czworaki zamieszka e przez afryka skich
niewolników). Wszak pomimo owego podzia u, niekwestionowanym przez
wspó czesnych badaczy faktem by szybko post puj cy w kolonii metysa
etniczno-kulturowy oraz olbrzymi wp yw, jaki afryka scy niewolnicy wywarli na
tworzenie si brazylijskiego spo ecze stwa i modyfikacj jego luzyta skiego
„rdzenia”. Posiadanie konkubiny – niewolnicy sta o si praktycznie w maj tkach
regu , przy czym cz sto nie opierali si mu równie przedstawiciele Ko cio a –
o sytuacji ogólnego przyzwolenia na folgowanie przez kler „s abo ciom cia a”
wiadcz
cho by popularne, brazylijskie zwroty: „jurny jak ksi dz
z Pernambuco”, czy „szcz liwy jak syn ksi dza”42.
Co wa ne, potomstwo z „nieprawego
a” z regu y uznawane by o
przez ojców i cz sto w czane nieformalnie (lub formalnie) do grona rodziny.
Tego rodzaju system zapewnia miesza com rasowym opiek i mo liwo
awansu spo ecznego – st d stosunkowo wcze nie w spo ecze stwie brazylijskim
pojawili si wolni Murzyni i Mulaci, dostarczaj c przyk adów na to, e metysa ,

40

41

42

M. Kula, dz. cyt., s. 27. Warto jednak zauwa , e chocia w Brazylii niewolnictwo Afrykanów
by o przez przedstawicieli Ko cio a aprobowane jako metoda szerzenia wiary (niewolnicy
przybywali ju ochrzczeni, a na ich w cicielu ci
obowi zek ich dalszej ewangelizacji),
papiestwo wypowiada o si wielokrotnie przeciwko niewolnictwu i handlowi „ ywym towarem”
– po raz pierwszy zrobi to Pius II w 1462 r., pó niej Pawe III w roku 1537, Grzegorz XVI
w roku 1839. Niemniej jednak w Brazylii nawet zakony i kler wiecki korzysta y z niewolniczej
si y roboczej, a przeciwnicy niewolnictwa i jego krytycy byli przez d ugi czas uciszani.
Trzcin cukrow , ze wzgl du na klimat, mo na by o zbiera w Brazylii kilkakrotnie w ci gu
roku, ale paradoksalnie najtrudniej
o si plantacyjnym niewolnikom w czasach najlepszej
koniunktury: ich w ciciele po wi cali wówczas ka dy skrawek ziemi na upraw , nie
produkuj c na miejscu ywno ci, któr sprowadzali dla siebie z Europy, a zmar ych z g odu
i przepracowania niewolników szybko i tanio zast powali nowymi. W Brazylii miertelno
niewolników by a wyj tkowo wysoka, a Kula (dz. cyt., s. 28) ocenia redni d ugo
ycia
niewolników na brazylijskich plantacjach zaledwie na ok. siedmiu lat.
L. Kolankiewicz, Samba z bogami. Opowie
antropologiczna, Warszawa 2007, s. 152.
Obowi zuj ce w spo ecze stwie kolonialnym zasady karania kleru za konkubinat tylko
w przypadku recydywy (wi cej ni trzy przypadki) oraz zbytni popularno relacji intymnych
nawi zywanych pomi dzy spowiednikami a spowiadanymi, w które uwik ane by y kobiety
wszystkich ras, stanów i w ka dym praktycznie wieku („kobiety zam ne, wdowy, panny,
zakonnice; bia e, Mulatki i Murzynki; kobiety z arystokracji ziemskiej, biedaczki, wolne
i niewolnice”) przywo uj tak e B. Bennassar & R. Marin, dz. cyt., s. 141, 142.
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nie eliminuj c ca kowicie tzw. racismo cordial43 u atwia jednak pokonywanie
barier na drodze do spo ecznego awansu44. Co wa ne, u atwia y go w nie takie
szerokie, patriarchalne rodziny, które rz dzi y si zawsze zasadami lojalno ci,
pos usze stwa wobec g owy rodu oraz wzajemnych przys ug (favores). Ci,
którzy si do nich przy czali, np. poprzez compadrio, czyli relacje oparte na
stosunkach ojciec chrzestny – dziecko, lub zostali w czeni poprzez rzeczywiste
wi zy pokrewie stwa, spodziewali si po swoich parentes pomocy w trudnych
sytuacjach oraz dzia ania w szeroko pojmowanym „interesie rodziny”, co
przejawia o si w pó niejszym okresie brazylijskiej historii w konieczno ci
wsparcia politycznego (tzw. voto de cabra, czyli g osowania na wyznaczonego
z góry kandydata, zgodnie z wol patriarchy) oraz zjawisku korupcji i nepotyzmu
(patriarcha jest moralnie zobowi zany do pomocy wszystkim bli szym i dalszym
cz onkom szeroko rozga zionych rodów). Co wi cej, system parentela jest
nawet wspó cze nie jednym z najsilniejszych czynników narodowej jedno ci
i spoisto ci, a nowe elity powielaj po prostu struktury wypracowane jeszcze
w okresie kolonizacji45.
Niewolnicy mieli wyj tkowo du y udzia w propagowaniu zarówno
wierze afryka skich, jak i tworzeniu synkretyzmów – czyni y to zw aszcza
bardzo popularne murzy skie nia ki i mamki, które wychowuj c dzieci swoich
panów „do snu piewa y im pie ni afryka skie, zabawia y czy ucisza y bajkami,
legendami i opowiadaniami mitycznymi z Czarnego L du”46. Kultura afryka ska
subtelnie przenika a w ten sposób do ycia portugalskich katolików poprzez
sta , blisk obecno
niewolników i s by sprawiaj c, e katolicyzm
plantacyjny stawa si coraz bardziej otwarty na wp ywy i synkretyzuj co
niefrasobliwy. Brazylijskie, „domowe” chrze cija stwo opiera o relacje mi dzy
Niebem i Ziemi na familiarnej ufno ci, a nawet swoistej fraternizacji z Bogiem
i ze wi tymi, którzy, na podobie stwo afryka skich bóstw, „ yli” w ród ludzi
pod postaci figurek w domowych o tarzykach, byli cz onkami rozga zionej
parenteli, mieli swoje s abostki i wady (brazylijscy wi ci cz sto zachowywali
si co najmniej nieprzyzwoicie, a nawet niemoralnie z chrze cija skiego punktu
widzenia), dali konkretnych, ulubionych ofiar w celu spe nienia zanoszonych
do nich pró b, ale te , w przypadku ich niespe nienia podlegali ró norodnym
43
44

45
46

Tzw. „serdeczny rasizm” to subtelnie wyra ane w spo ecze stwie brazylijskim, ale istniej ce
i trwa e uprzedzenia rasowe, pomimo braku jawnych przejawów dyskryminacji.
W XVII w. najznakomitszym rze biarzem by Mulat – Antônio Francisco Lisboa; najbardziej
znanym przedstawicielem literatury brazylijskiej w epoce XIX-wiecznego realizmu
i do ywotnim prezesem elitarnej Akademii Literatury by równie Mulat – Machado de Assis;
w 1909 r. rz dy sprawowa prezydent Mulat – Nilo Peçanha; Mulatem by znany in ynier André
Rebouças, jeden z najbardziej znanych dziennikarzy abolicjonistów – José do Patrocínio oraz
Barão de Cotegipe, minister Spraw Zagranicznych, a pó niej premier pod rz dami cesarza Pedro
II.
Ch. Wagley, An Introduction to Brazil, New York, London 1963, s. 199.
S. Pi aszewicz, Religie Afryki, Warszawa 2000, s. 335.
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karom (wahaj cym si od usuni cia z domowego panteonu, poprzez
wyre yserowan „kradzie ” figurki, która cudownie odnajdywa a si po
spe nieniu zanoszonych do danego wi tego pró b i uroczy cie wraca a na swoje
miejsce, do uszkodzenia lub ca kowitego zniszczenia figurki danego wi tego).
Wywierano na „po redników” w stosunkach ludzie – Bóg siln presj w celu
uzyskania konkretnych rezultatów – np. podczas suszy wystawiano figurki
wi tych na dachach na pe ne s ce, w czasie ulew – na dzia anie wiatru
i deszczu, zgodnie z zasadami przyj tego „kontraktu”, który mia by wype niany
przez obydwie strony. Tego rodzaju „za
” Brazylijczyków ze sfer sacrum
umo liwia a swobodny, rozlu niony kult, brak ortodoksji, rygoru i potrzeby
wiary dogmatycznej oraz popularno
ma ych, domowych kapliczek
i o tarzyków. T umaczy to sytuacje, w których np. by a prostytutka, prowadz c
po nawróceniu pustelniczy tryb ycia, po wi cony ca kowicie modlitwie,
codziennie, jak wierzono, „nawiedzana by a przez ma ego Jezuska, który
przychodzi rozczesywa jej d ugie w osy, a ona, w podzi ce, karmi a Dzieci
Bo e swoj czarn piersi ”47. Co ciekawe, w kulturze religijnej Brazylijczyków,
Jezus jest zreszt najcz ciej przedstawiany jako bezbronne niemowl
w ramionach matki – to Matka Chrystusa uwa ana jest, wobec dystansu
„nieobecnego” Boga Ojca, za g ówn po redniczk mi dzy cz owiekiem
i bóstwem, stoj
ponad ca wielk rodzin równie „po ytecznych” wi tych48.
Jednocze nie jednak Afrykanie w Brazylii obowi zkowo uczestniczyli
we wszystkich katolickich nabo stwach i praktykach religijnych swoich panów
– katolicyzm narzucany by przecie odgórnie, a nie przyjmowany poprzez
dobrowolne konwersje. To w zwi zku z jego formaln dominacj z jednej strony
pojawia si wewn trzny opór potencjalnych afryka skich wyznawców, dla
których jedyn mo liwo ci zachowania korzeni kulturowych by a w nie
religia przodków, z drugiej – nieuniknione, wobec przymusu w warunkach
ca kowitej zale no ci, sta y si silne tendencje synkretyczne i eklektyczne. Za ich
pomoc Afrykanie zdo ali, „balansuj c” na kraw dzi dwóch wiatów religijnych
– oficjalnego i zakazanego, zachowa przez wieki swoje rodzime wierzenia
etniczne, „ukrywaj c” pod postaciami katolickich wi tych ca y afryka ski
panteon bóstw i próbuj c, tak jak pocz tkowo czynili to Indianie, za pomoc
starych rytua ów i ofiar nadal zjednywa sobie równie i ich przychylno . Tak
nie powsta y kulty afrochrze cija skie (nie tylko zreszt w Brazylii, ale
wsz dzie tam, gdzie dociera y w Ameryce transporty z afryka skimi
niewolnikami), rozwini te w ród i przez niewolników i ich potomków,
wykazuj ce nie tylko wielk
ywotno , ale i olbrzymi si przyci gania,
zmodyfikowane wskutek wp ywu katolicyzmu, lokalnych kultur india skich oraz
samej dyferencjacji plemiennej Afrykanów w warunkach cukrowego
47
48

B. Bennassar & R. Marin, dz. cyt., s. 167, 448.
R.C. Fernandes, Romarias da Paixão, Rio de Janeiro 1994, s. 118.
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niewolnictwa plantacyjnego – ze wzgl du na mo liwo wzniecenia buntu
unikano, je li tylko by o to mo liwe, kupowania do jednej plantacji niewolników
pochodz cych z tego samego plemienia oraz „niewolniczych rodzin” – by mo e
dlatego Afrykanie w Brazylii szybko zacz li pos ugiwa si j zykiem
portugalskim, uznanym nawet w niewolniczych czworakach za língua franca.
Nie pochwalano równie rozmna ania si niewolników mi dzy sob ze wzgl du
na fakt, e taniej by o doros ego niewolnika zakupi , ni
na wychowanie
zrodzonych w niewolniczych rodzinach dzieci – dost pne dane wiadcz o tym,
e ponad po owa niewolników urodzonych na plantacjach nie do ywa a 10 lat49.
Religie afro-brazylijskie, b ce swoist emanacj brazylijskiego
eklektyzmu epoki kolonizacji powsta y zatem tam, gdzie cho teoretycznie
wszyscy niewolnicy zostali w czeni do Ko cio a katolickiego poprzez
przymusowy chrzest, istnia o du e zapotrzebowanie spo eczne na religi o
charakterze spirytystyczno-ekstatyczno-eskapistycznym, a oficjalny katolicyzm
tylko cz ciowo zaspokaja potrzeby religijne wyznawców oraz zapewnia
spo eczny „wentyl bezpiecze stwa”. To zapewne dlatego zapotrzebowanie na
religie synkretyczne nie zmala o nawet po abolicji – w jej wyniku wi kszo
by ych niewolników opu ci a co prawda plantacje, ale pozosta a na dole „drabiny
spo ecznej”, a religie te umo liwia y uczestnikom przekraczanie granic
okre lonych normami brazylijskiej kultury i spo ecze stwa, z regu y w sposób
sprzeczny z zajmowan przez wyznawców pozycj spo eczn , roz adowuj c
w ten sposób stresy i napi cia oraz umo liwiaj c pogodzenie si na co dzie
z niskim statusem spo ecznym50. Ale sposobem takim, co warto podkre li , by y
równie millenarystyczne51 ruchy wywodz ce si z g bokich pok adów ludowej
religijno ci brazylijskiego sertão, stanowi cego pó pustynny poligon suszy
i biedy, gdzie za czasów kolonialnych powstawa y osiedla zbieg ych z plantacji

49
50

51

B. Bennassar & R. Marin, dz. cyt., s. 254.
S. Pi aszewicz, dz. cyt., s. 118. O takiej funkcji kompensuj cej religii afrobrazylijskich
wspomina równie Kolankiewicz (dz. cyt., s. 150), t umacz c, e uczestnicy ceremonii
religijnych na co dzie z regu y yj w biedzie, a sam przepych od wi tnych strojów bóstw jest
dla czarnych tancerzy nagrod , nie wspominaj c o tym, e znajduj si w trakcie kultu
w centrum uwagi. Prawdziwy splendor sp ywa na nich wraz z op taniem, którego prze ycie jest
cenne samo w sobie i nic nie mog oby mu dorówna : „ piewaj i ta cz , a ta cz c – czuj si
bogami. /…/ S wi c bogami”.
A. Szyjewski, (dz. cyt., s. 548) millenaryzm t umaczy jako ide „rych ego zbawienia
zbiorowego, silnie posadowionego w obr bie tego wiata (tzw. zbawienie zmaterializowane).
Ruchy millenarystyczne g osz bliski koniec wiata i nastanie powszechnej, rajskiej
szcz liwo ci, w zwi zku z czym nale y po wi ci si sprawom boskim i nie dba o ziemskie,
a nawet obali rewolucyjnie dotychczasow w adz , by przyspieszy nastanie eschatonu”.
Istotna jest dla tego rodzaju ruchów negacja tera niejszo ci i t sknota za lepszym wiatem.

108

niewolników, nazywane quilombos52, kszta tuj ce swoje w asne, synkretyczne
religie na bazie wszystkich dost pnych kultów afryka skich, india skich oraz
katolicyzmu, a pó niej, ju za republiki – religijne miasta – pa stwa zak adane
przez kanonizowanych przez lud lokalnych pustelników – proroków53. Tego
rodzaju masowe zjawiska religijnej synkretyzacji u atwione by y na pewno
afryka skim dziedzictwem kulturowym, które od pocz tku akceptowa o
rozszerzanie panteonu bóstw oraz ich bezproblemow „wymian ” –
przekazywane poprzez tradycj oraln afryka skie mity ulega y w Brazylii
w zetkni ciu z kultur tubylcz oraz luzyta sk sta ej ewolucji, nie posiadaj c
sztywnych dogmatów, wypracowanej teologii, ani postaci ojców – za ycieli
oraz ró ni c si w zale no ci od grupy etnicznej, co nie pozostawia o wiele
miejsca na doktryn czy ortodoksj . Religie afryka skie by y zawsze bardziej
odczuwane i doznawane ni werbalizowane, a jedn z ich istotnych cech by a
równie zasada sprz enia trwa ci przywi zania do danych bóstw z ich
skuteczno ci – to ich wp ywy by y powodem kszta towanej w okresie
kolonialnym „otwarto ci religijnej” Brazylijczyków, ich zdolno ci do integracji
nowych elementów kulturowych i praktyk innych religii oraz umiej tno ci
przechodzenia od kultu jednego bóstwa do drugiego, od rytua ów jednej wiary do
innej, a nawet ryzykownego
czenia ich ze sob , aby nie urazi
dotychczasowych bóstw, pozwalaj c na godzenie ró nych aspektów religii
afryka skich z dogmatami chrze cija stwa, uto samianie Boga z Olorunem,
Szatana z Exú, anio ów i wi tych z po rednicz cymi bóstwami orixás.
Zatem zarówno wp ywy i znaczenie kultur india skich, jak
i afryka skich s trudne do przecenienia i bezdyskusyjne w kszta towaniu
52

53

Najbardziej znane quilombo – dos Palmares istnia o 64 lata (od 1630 do 1694), zniszczone przez
ostatni z kilku wojskowych ekspedycji portugalskich. Jego wodzem by legendarny Zumbi,
który jako nastolatek zbieg od swojego w ciciela – ksi dza, u którego by przez wiele lat
ministrantem. W dniu 20 listopada 1995 r., w 300 rocznic mierci Zumbi, ówczesny prezydent
Cardoso uzna go oficjalnie za bohatera narodowego Brazylii. Dzie egzekucji Zumbi sta si
Dniem Afryka skiej Dumy i w wielu stanach Brazylii wi towany jest jako dzie wolny od
pracy, a na terenie historycznego Palmares powsta muzealny o rodek wykopalisk
archeologicznych.
W religijno ci ludowej Brazylijczyków istnieje ca y panteon wi tych ludowych, nigdy przez
Ko ció formalnie nie uznanych, którzy jednak zostali „kanonizowani” przez wiernych
potwierdzaj cych czynione przez nich po miertnie cuda. wi ci ci maj swoje kaplice –
sanktuaria, a wierni odbywaj do miejsc ich pochówku pielgrzymki – do dzi dnia b ce
istotnym elementem ludowego katolicyzmu. Pustelnicy pojawiali si najcz ciej w czasach
kryzysu, suszy i wojen – byli w druj cymi ascetami, cz sto towarzyszy y im grupy uczniów.
Cieszyli si oni równie szacunkiem przedstawicieli kleru i misjonarzy, yli z regu y z darów,
w zamian oferuj c swoj modlitw . Jednym z nich by Antonio Conselheiro, który wraz z grup
na ladowców zbudowa miasto (Canudos), stawiaj ce skuteczny opór kolejnym atakom wojsk
republika skich. Zdobycie Canudos i zrównanie miasta z ziemi nast pi o w 1897 r.,
Conselheiro zmar na krótko przed ostateczn kl sk , a jego cia o zosta o przez
nierzy
odkopane i zbezczeszczone – histori Canudos opisuje w swojej powie ci Wojna ko ca wiata
Mario Vargas Llosa.
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w okresie kolonialnym atmosfery g bokiego synkretyzmu i religijnego
eklektyzmu, silnie oddzia uj cej na brazylijskie chrze cija stwo, od pocz tku
wspó egzystuj ce z innymi religiami oraz ich „mieszankami” powstaj cymi ju
w kolonii. Jednak to równie sam luzyta ski „plantacyjny” katolicyzm,
decyduj cy dla rozwoju brazylijskiej religijno ci wolny by od nadmiernego
formalizmu i stosunkowo elastyczny, pozwalaj c sobie na wch anianie innych,
obcych elementów oraz ich adaptacj do potrzeb wyznawców54. To swoiste
„zrelaksowanie” brazylijskiego kolonialnego katolicyzmu mog o by powodem
faktu, e formalna afiliacja nie przek ada a si cz sto na styl ycia, wyznawane
warto ci i morale – w ko cio ach nie tylko du o ta czono i bawiono si , ale tak e
flirtowano, kler posiada swoje rodziny, a jego przedstawiciele przejawiali du o
tolerancji wobec zwyczajów epoki, ulegali szybko synkretyzmom i eklektyzmom
kszta tuj cym si w wielkich maj tkach niewolniczych55. Zreszt , posiadaj ce
asn kaplic z w asnym ksi dzem, cz sto równie cz onkiem rodziny, fazendas
by y zupe nie samowystarczalne tak e w sensie duszpasterskiej „obs ugi” –
pozostaj cy na utrzymaniu swojego patrão ksi dz udziela sakramentów
i rozgrzesza praktycznie „na danie”56. Brazylijski, wielokulturowy katolicyzm
wyros y na cukrowej plantacji, niewiele mia zatem wspólnego z ortodoksj ,
przystosowany by idealnie do codziennych potrzeb i moralno ci plantatorów
(dalekiej od chrze cija skich idea ów), dosy „naiwny i spontanicznie
infantylny”57, du o silniej uzale niony od konkretnej rodziny i jej g owy ni od,
nie si gaj cej zupe nie wielkich maj tków, w adzy Korony. By a to religijno
w stylu przys owiowego: muito Deus, pouco padre, muito céu e pouca igreja,
muita prece e pouca missa (du o Boga, ma o ksi dza, du o nieba, ma o Ko cio a,
du o modlitwy, ma o mszy), w której okrucie stwo niewolniczego systemu
przeplata o si z nieortodoksyjnym religijnym nabo stwem oraz poczuciem
przenikania si wiata boskiego i ludzkiego ju na ziemi. Nie zmieni o si to po

54

55
56
57

Poulat (za: D. Hervieu-Léger, Religia jako pami , Kraków 2007, s. 183) zauwa a:
„W spo ecze stwie, gdzie ziemia by a podstaw gospodarki i ród em szlachetno ci,
chrze cija stwo przybra o kszta t wiejski, którego ani up yw czasu ani g bokie zmiany rodków
produkcji nie zdo y zatrze /…/. Taka sytuacja gospodarczo-geograficzna, która tak bardzo
zaci
a na organizacji ko cielnej, g boko zaznaczy a si w mentalno ci katolickiej, nie tylko
na poziomie tego, co nazywa si religi ludow z w ciwymi jej tradycjami i synkretyzmami,
ale i w najbardziej oficjalnych formach liturgii, nauczania, duchowo ci, a nawet w prawie
kanonicznym.”
Ch. Wagley, dz. cyt., s. 233.
Tam e, s. 35.
F. de Azevedo, Brazilian Culture. An Introduction to the Study of Culture in Brazil, New York
1950, s. 121.

110

wprowadzeniu cesarstwa (1822)58, o czym wiadcz opinie pierwszego nuncjusza
apostolskiego w Brazylii: „Tutaj religijno przejawia si przede wszystkim
w muzyce, d wi kach dzwonów i fajerwerkach, a imprezy odbywaj ce si przy
ró nych okazjach w ko cio ach charakteryzuj si du doz permisywizmu
i frywolno ci. Najgorszy jest kler, który czy ignorancj z demoralizuj cym
luzem obyczajowym”59.
Jednak, przy ca ej swojej spontanicznej, religijnej ró norodno ci,
Brazylia stworzy a przecie kulturow jedno , a spo ecze stwo brazylijskie
pozosta o zadziwiaj co spoiste, z silnym poczuciem „brazylijsko ci”
i chrze cija skiego rdzenia, pomimo akceptacji pluralizmu i religijnej tolerancji.
Taki brazylijski paradoks kulturowej „jedno ci w ró norodno ci” wywodzi si
ju z czasów kolonialnych – królowie portugalscy, nie maj c si i rodków do
zasiedlania i zagospodarowywania tak olbrzymiego terytorium, pozostawiali
kolonii stosunkowo du swobod , w tym religijn , cho od pocz tku formalnie
czynnikiem unifikuj cym mia by (i faktycznie sta si ) luzyta ski katolicyzm,
otwarty na synkretyczne interferencje, nie odczuwaj cy potrzeby ortodoksji
teologiczno-doktrynalnych, przejmuj cy praktyki afryka skie i india skie oraz
nieoficjalnie synkretyzuj cy lokalne bóstwa w swoim, rozszerzonym o santos
populares, panteonie wi tych. St d nawet wspó cze nie „wielu Brazylijczyków,
którzy deklaruj si jako katolicy, charakteryzuj praktyki religijne dalekie od
kanonów watyka skiej ortodoksji”60 – faktyczna wielo istniej cych religijnych
opcji nie przeszkodzi a nigdy poszukiwaniu ich punktów wspólnych, zbie no ci
i podobie stw, u atwiaj c inkorporacj do kulturowego rdzenia luzyta skiego
katolicyzmu elementów innych religii, spo ród których niektóre pozostawa y
przecie wobec niego w stosunku co najmniej antagonistycznym.
Dodatkowo, pomimo istnienia prawa patronatu, w adza wiecka
w kolonialnej Brazylii nie by a nigdy w ciwie gotowa na po wi canie
pobieranej przez skarb królewski dziesi ciny na cele religijne i silne
zaanga owanie si w egzekwowanie formalnego katolickiego monopolu na
58

59
60

Do uzyskania niepodleg ci dosz o w Brazylii w wyniku pokojowego oderwania si kolonii od
Portugalii przy zachowaniu unii dynastycznej – co warto podkre li , rzecznikami niepodleg ci
byli m.in. katoliccy liberalni ksi a, uczestnicz cy we wszystkich niepodleg ciowych spiskach
i cz sto p ac cych za ten e udzia wolno ci lub yciem: w spisku Inconfidência Mineira brali
udzia , m.in. Carlos Correa de Toledo, José da Silva, Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da
Costa, José Lopes da Oliveira, Luis Vieira da Silva, a w niepodleg ciowej „rewolucji ksi y”
w Pernambuco uczestniczy o co najmniej 50 przedstawicieli Ko cio a, przy czym jej kl ska
zako czy a si egzekucj 4 ksi y, samobójstwem dwóch oraz wieloletni kar wi zienia dla
pozosta ych. Kiedy 7 wrze nia 1822 r. ksi
regent zadecydowa o od czeniu Brazylii od
monarchii portugalskiej i sam koronowa si na cesarza, brazylijscy biskupi jednog nie poparli
zarówno niepodleg
, jak i opcj monarchistyczn , a w 1826 r. niepodleg
Brazylii uzna
formalnie Watykan. G.V. Carvalho, A liderança do clero nas revoluções republicanas: 1817–
1824, Petropólis 1980, s. 29–30.
H. Accioly, Os primeiros núncios no Brasil, São Paulo 1949, s. 240.
B. Bennassar & R. Marin, dz. cyt., s. 442.
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wiar . Temu „zawdzi cza ” Ko ció ci y brak infrastruktury diecezjalnej,
zale no
kleru od nieregularnych pensji wyp acanych z królewskiego /
cesarskiego kufra oraz, co chyba najwa niejsze – sta aktywno i obecno
w Ko ciele laikatu (zapocz tkowane przez irmandades, w tym tworzonych za
zgod hierarchów i Korony przez samych Afrykanów), bez którego trudno
wyobrazi sobie oddolne przetrwanie wp ywów katolicyzmu oraz jego silnej
synkretyzacji w brazylijskim spo ecze stwie. To w nie z tradycji wieckiej
samorz dno ci i autonomii (cho czasami by mo e umiarkowanej, czy nieco
pozornej) wywodzi si zdecydowany opór spo eczny wobec historycznego
Ko cio a elit oraz du y wp yw wywierany przez wspó czesny laikat na jego
dzia alno (w tym równie sta e, cho konstruktywne napi cie mi dzy klerem
a wiernymi zaanga owanymi w obron owej autonomii)61.
Od pocz tku kolonizacji Brazylii, to katolicyzm zapewnia zatem
kszta tuj cemu si spo ecze stwu stabilne wzorce kulturowe, umo liwiaj ce
po czenie ró nych ludów i narodów w jedno brazylijskie spo ecze stwo o
chrze cija skim, cho
wysoce synkretycznym rdzeniu. Co wi cej,
w pocz tkowej fazie kolonizacji, sama kultura rozwija a si w du ym stopniu na
potrzeby religii i w cis ym z ni zwi zku – to Ko ció zak ada i zarz dza
pierwszymi jej instytucjami w portugalskiej kolonii (szko ami). Katolicyzm
z pewno ci wywar zatem olbrzymi wp yw na wszystkie elementy kulturowe
brazylijskiego spo ecze stwa – ewangelizacja kolonialna nie doprowadzi a
wprawdzie do nawrócenia wszystkich Brazylijczyków na katolicyzm w stylu
europejskim, lecz niew tpliwie, w mniejszym lub wi kszym stopniu nasyci a ich
ycie katolickimi warto ciami i obrz dowo ci mimo, e religijne praktyki
ró nych segmentów spo ecze stwa czasami skrajnie si od siebie ró ni y.
Cho zatem panorama religijna Brazylii stawa a si w ci gu kolejnych
wieków coraz bardziej „harmonijnie zró nicowana”, zachowa a jednak swój
kulturowy trzon chrze cija ski – w ten sposób wspó czesna Brazylia pozostaje
jednocze nie nadal w wi kszo ci katolicka, a jednak na wskro przesi kni ta
zadziwiaj cymi synkretyzmami i wci okre lana przez Watykan, jak przed
wiekami, jako „teren misyjny”, pe en lokalnych „herezji”, religijnej inwencji
i zadziwiaj co
wspó yj cych ze sob
antagonizmów.
Religijno
Brazylijczyków to niesko czony zbiór mo liwych, cho cz sto paradoksalnych
po cze , w których doszuka si zdecydowanie atwiej doktrynalnej symbiozy
i post puj cego eklektyzmu ni „wojny bogów”. To dlatego „nie jest atwo
ukaza koherentny obraz brazylijskiej kultury. Nasi bogowie maj trzy ró ne
twarze i komunikuj si w co najmniej trzech ró nych j zykach. Jednak
wi kszo Brazylijczyków posiada zaskakuj
zdolno do przeskakiwania
z jednego kodu religijnego na drugi, mog c we wszystkich osi gn równie
wysok bieg
/…/. Ludzie nie mieszaj tych kodów, nie myl im si one.
61

C. Brandão, Os deuses do povo, São Paulo 1980.
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Potrafi zauwa
ró nice, bawi si nimi i zachowywa w rozmaitych
religijnych kontekstach comme il faut. Te j zyki religijne s co prawda odmienne
i ró ne, ale nie znajdujemy si w wie y Babel”62. Sprawia to niew tpliwie, e
odpowiedzi na pytania o to, co znaczy by we wspó czesnej Brazylii katolikiem,
co znaczy by tam cz owiekiem religijnym, czy te jaki jest w ciwie brazylijski
Ko ció pozostaj trudne. Ale te warto pami ta , e adna odpowied na pytania
dotycz ce religii nigdy nie by a i raczej chyba nie b dzie w brazylijskim
kontek cie ani prosta, ani jednoznaczna. Mimo wszystko Brazylia pozostaje
jednak wyj tkowo wdzi cznym „poligonem” bada religioznawczych, cho
przecie samo istnienie religii wiadczy o tym, e istniej granice, których nauka,
pomimo swoich kompetencji, nigdy nie przekroczy. Przekroczy je mo e tylko
wiara.

62

R.C. Fernandes, Romarias da Paixão, Rio de Janeiro 1994, s. 121.
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Renata Siuda-Ambroziak
Katolicyzm kolonialny w Brazylii i jego dziedzictwo
The colonial Catholicism in Brasil and its legacy
owa kluczowe: Polonia brazylijska, Ko ció katolicki, kolonializm
Key words: Brazilian Polonia, Catholic Church, colonialism
Streszczenie
Autorka podejmuje temat misji katolickich w epoce kolonializmu w
Ameryce Po udniowej. Poprzez rys historyczny, w którym opisuje kolonizacj
Brazylii i rozwój Ko cio a katolickiego na tym obszarze, próbuje odpowiedzie
na pytanie o dziedzictwo tamtych lat w obecnej rzeczywisto ci.
Summary
The author takes on the topic of Catholic missions in the colonial era in
South America. Through a historical sketch, in which she presents the
colonization of Brazil and the development of the Catholic Church in that region,
she tries to answer the question about the legacy of those years in the present
reality.
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Mariusz Nowak
PAMI TKA PO P. ANDRZEJU DESKURZE OFIAROWANA DZIECIOM,
WNUKOM I PRZYJACIO OM JAKO RÓD O DO BADA NAD
FORMOWANIEM POSTAW PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYCH
W WYCHOWANIU DOMOWYM ZIEMIA STWA KRÓLESTWA
POLSKIEGO W OKRESIE POPOWSTANIOWYM
(NA PRZE OMIE XIX I XX W.)

Przedmiotem niniejszego artyku u jest analiza wskazówek
wychowawczych, które kszta towa y aktywno
publiczn w wychowaniu
domowym rodzin ziemia skich w Królestwie Polskim, w drugiej po owie XIX
w. i na pocz tku kolejnego stulecia1. Pretekstem do tego jest analiza anonimowej
broszury, zatytu owanej Pami tka po p. Andrzeju Deskurze ofiarowana
dzieciom, wnukom i przyjacio om2. Na publikacj licz
31 stron, wydan
w 1903 r. w krakowskiej drukarni Anczyca, sk adaj si fragmenty spu cizny
kopi miennej Andrzeja Deskura (1825–1903) oraz trzy wspomnienia
po miertne. Warto badawcza wspomnianej broszury wynika z faktu, i zawiera
cenne informacje, dotycz ce procesu wychowania dzieci i m odzie y
w rodzinach ziemia skich Królestwa Polskiego w okresie popowstaniowym.
W trosce o normy moralne akceptowane w tym rodowisku, d ono do
formowania postawy m odego pokolenia, w oparciu o wzorzec osobowy
ziemianina-obywatela. Jego celem by o przygotowanie m odzie y do aktywno ci
publicznej, zapewniaj cej utrzymanie wp ywowej pozycji tej warstwy
w spo ecze stwie Kongresówki. Pami tka po p. Andrzeju Deskurze…, pozwala
na zapoznanie si z dzia aniami pedagogicznymi, które ziemianie „uwa ali za
wewn trzn spraw rodziny, odbywaj
si w zaciszu wiejskich dworków”3.
1

2

3

Problemy wychowania w rodzinach ziemia skich Królestwa Polskiego podj a m.in.: D.
Rzepniewska, Przemiany w rodzinie ziemia skiej Królestwa Polskiego, w: Dwór polski w XIX
wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe, Warszawa 1990, s. 27–46; ta , Rodzina ziemia ska
w Królestwie Polskim, w: Spo ecze stwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie, t. IX, red.
J. Leskiewiczowa, Warszawa 1991, s. 137–200.
Anonimowo pracy wynika a z tre ci, odbiegaj cej od poprawno ci politycznej, obowi zuj cej
w zaborze rosyjskim. Otwarta krytyka caratu i jego polityki represji w Królestwie Polskim doby
popowstaniowej powodowa a, i mog a ona ukaza si tylko poza jego granicami, tj.
w galicyjskim Krakowie, gdzie w adze austriackie wzgl dnie tolerowa y publikacje
antyrosyjskich wydawnictw.
E. Kostrzewska, Edukacja domowa ziemianek w Królestwie Polskim na pocz tku XX w.
Propozycja programu w wietle » wiata Kobiecego«, „Studia z historii spo eczno-gospodarczej
XIX i XX wieku, red. W. Pu , t. 4, Warszawa 2006, s. 142.

W dobie niewoli narodowej, we wskazanym rodowisku przywi zywano
du wag do tzw. wychowania i nauczania domowego, jako istotnego elementu
edukacji dzieci i m odzie y. Panowa o prze wiadczenie, i dom i rodzina by y
rodowiskiem, pozwalaj cym bezpo rednio kontrolowa proces formowania
osobowo ci m odego pokolenia, przez domowników i wykwalifikowan kadr
pedagogiczn 4. Wp yw na ten silnie zakorzeniony pogl d mia y tradycje
rodowiskowe, si gaj ce czasów nowo ytnych5. Nie bez znaczenia pozostawa
tak e fakt, i w okresie zaborów ziemia stwo nadal stanowi o wp ywow sfer
w spo ecze stwie polskim. Dwór „dzieli koleje losu polskiej ziemi. W nim
ównie przekazywana by a kolejnym pokoleniom tradycja rodzinna i narodowa.
Rola matki w tym procesie by a bardzo wa na. Oczywi cie zakres tre ci oraz
sposób ich przekazywania dzieciom zale
od jej inteligencji, wykszta cenia,
ambicji i wyobra ni”6. W potocznej opinii ziemian, nauczanie domowe stanowi o
wa ny element przygotowuj cy m skich potomków do poszerzania wiedzy
w publicznych szko ach rednich i dalej na uniwersytetach, za dziewcz ta do
kszta cenia w pensjach prywatnych7. Z bada Adama Winiarza wynika, i
w drugiej po owie XIX w. na ziemiach polskich pod zaborami nast pi o
umocnienie wychowania i edukacji domowej w rodzinach ziemia skich. Ten
proces obserwujemy zw aszcza w Królestwie Polskim, gdzie po upadku
powstania styczniowego carat prowadzi bezwzgl dn akcj wynaradawiania8.
Panowa o wówczas prze wiadczenie, i wychowanie i edukacja domowa
cz ciowo uchroni dzieci przed negatywnym wp ywem szko y, kontrolowanej
przez zaborców.
W zaborze rosyjskim wychowanie domowe w polskich rodzinach
ziemia skich czy o si z przemianami spo eczno-ekonomicznymi wywo anymi
ustawodawstwem uw aszczeniowym po 1864 r. Powodowa y one m.in.
emancypacj ch opstwa i inteligencji, co stanowi o potencjalne zagro enie dla
4

5
6

7

8

Potomstwo ziemia skie pozostawa o pod bezpo redni opiek wychowawcz rodziców do 6–7
roku ycia. Kolejnym etapem by a edukacja domowa, trwaj ca do 9–10 roku ycia,
przygotowuj ca do nauczania w szkole redniej. M. Nawrot, Organizacja, dobór przedmiotów
i tre ci oraz metod nauczania domowego w Królestwie Polskim w wietle relacji
pami tnikarskich z XIX i pocz tków XX wieku, w: Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII
do XX wieku, red. K. Jakubiak i A. Winiarz, Bydgoszcz 2004, s. 192–195.
Z. Go biowska,
wiata i wychowanie w Pu awach oraz kluczu ko skowolskim w czasach
Czartoryskich, Pu awy 2005, s. 23.
A. Winiarz, Wp yw kobiety-matki na ycie polskiej rodziny ziemia skiej doby niewoli narodowej
(1795–1918), w: Partnerka-matka-opiekunka. Status kobiety w dziejach nowo ytnych od XVI do
XX wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000, s. 146.
Ponadto ta forma edukacji oferowa a nabywanie umiej tno ci cenionych w rodowisku
ziemia skim (nauka j zyków obcych, jazda konna, podstawy kultury muzycznej), których nie
obejmowa program szkó elementarnych. Z. Chyra, Nauczyciele prywatni (1795–1807), w:
Spo ecze stwo polskie XVIII i XIX wieku, red. J. Leskiewiczowa, t. 6, Warszawa 1974, s. 6–24.
A. Winiarz, Nauczanie domowe dzieci polskich w dobie niewoli narodowej (1795–1918), w:
Nauczanie domowe…, s. 114.
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dotychczas dominuj cej pozycji ziemia stwa. St d kluczowym zagadnieniem
sta o si zachowanie przewodnictwa sfer postfeudalnych, jako spadkobierców
„narodu politycznego” Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Te wyzwania
zmusza y do przyj cia modelu wychowawczego, kreuj cego w ród dzieci
i m odzie y postaw zaanga owania w problemy spo eczne kraju. Szczególn
rol – przysz ym pokoleniom w cicieli ziemskich – wyznaczano w pracy na
szczeblu lokalnym, zw aszcza na p aszczy nie podniesienia kultury rolnej
i pobudzenia aktywno ci spo ecznej w cian. Podstawowym narz dziem
formowania powy szych postaw by a prezentacja przez domowników lub
nauczycieli wybranych przyk adów z dziejów ojczystych oraz dorobku
twórczego rodzimych artystów, poetów i pisarzy. Tre ci historyczne by y
wzmacniane zaanga owaniem religijnym w duchu katolicyzmu, któremu
przy wieca o uwra liwienie na niedol
bli nich i realizowanie idei
ewangelicznego mi osierdzia. W odniesieniu do w asnej warstwy, zwracano
uwag na kreowanie w oczach m odego pokolenia prze wiadczenia o kluczowej
roli ziemia stwa w dziejach kraju. Wpajano przy tym zasady etyczne, które
ci le zwi zane z tradycj chrze cija sk , budowa y etos tego rodowiska.
Wskazane wy ej czynniki spo eczno-ekonomiczne powodowa y, i
w Królestwie Polskim w porównaniu do innych zaborów – najwcze niej zacz a
rozwija si teoria wychowania i nauczania domowego. Powy sze zagadnienia
porusza y publikacje fachowe oraz te, które nie pretendowa y do roli
podr czników. cznie stanowi y one istotn pomoc w edukacji pedagogicznej
ówczesnych nauczycieli i rodziców9. W ten nurt wpisuje si tak e Pami tka po
p. Andrzeju Deskurze…, gdy zawarte w niej tre ci mog y pos
do
kszta towania postaw aktywno ci publicznej w ramach wychowania domowego.
Warto w tym miejscu przybli
posta i dzia alno kieleckiego spo ecznika,
która sta a si inspiracj do opracowania tej broszury.
By on potomkiem rodu szlacheckiego pochodzenia francuskiego, który
osiedli si w Polsce w po owie XVIII w. W tym burzliwym okresie, Deskurowie
zas yli si dla nowej ojczyzny w czeniem si w obron jej niepodleg ci10.
W m odo ci zaanga owa si w dzia alno niepodleg ciow w Królestwie.
Oskar ony o udzia w spisku ks. Piotra ciegiennego, w 1849 r. zosta skazany
przez s d rosyjski na kar mierci. Ostatecznie otrzyma konfirmacj na zes anie,
9
10

. Kabzi ska, Geneza i rozwój pedagogiki pozytywizmu warszawskiego w wietle publicystyki
»Obozu M odych«, Olsztyn 1996.
Andrzej by m odszym synem Jana Stefana Deskura i Barbary z Grzyma ów, Urodzi si 25
stycznia 1825 r. w maj tku w Rudzie Ta ubskiej, w powiecie garwoli skim. Ojciec po
du y
nacisk na jego wykszta cenie; Andrzej pobiera nauki w warszawskim gimnazjum na Lesznie,
nast pnie ucz szcza na kursy matematyczne. Zdobyta wiedza pozwoli a mu przez dwa lata
pracowa w warszawskim biurze komisji l dowych i wodnych. Od 1844 r. rozpocz studia na
uniwersytecie w Brukseli, gdzie by s uchaczem wyk adów z matematyki wy szej i in ynierii.
W ko cu 1845 r. otrzyma tytu in yniera i powróci do kraju. A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1,
Warszawa 1901, s. 265–266; B. Deskur, Dla moich wnuków, Pozna 2000, s. 6–9.
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na ci kie roboty do kopalni na Syberii11. W 1857 r. powróci do kraju,
a w cztery lata pó niej po lubi sw kuzynk , Ksawer , córk stryja – Józefa
Deskura. W 1861 r. m odzi ma onkowie doczekali si najstarszego potomka –
Józefa12. W dwa lata pó niej Andrzej Deskur naby dobra Sancygniów
w powiecie pi czowskim. W czasie powstania styczniowego uczestniczy
w konspiracji; dosta si do niewoli i zosta ponownie zes any na Syberi . Do
kraju powróci w 1867 r., modernizuj c swój maj tek i anga uj c si
w podniesienie kultury rolnej miejscowych w cian13. W 1900 r. Andrzej
Deskur dokona podzia u maj tku pomi dzy swym potomstwem, tj. Józefem
i Zofi . Syn przej na w asno dobra Sancygniów, natomiast córka zachowa a
prawo do eksploatacji tamtejszych lasów. Z kolei senior Deskurów wraz z siostr
Antonin przeprowadzi si do swego ulubionego maj tku w Knyszynie. Tam
zmar w dniu 14 sierpnia 1903 r. Pogrzeb, który odby si w pi dni pó niej,
zgromadzi liczn reprezentacj ziemia stwa, duchowie stwa i okolicznych
cian.
Wracaj c do g ównego wywodu, Pami tka po p. Andrzeju Deskurze…
zawiera wskazania z zakresu wychowania domowego. Pokre lmy, i s one
w wielu elementach polemiczne, w stosunku do zasad pedagogicznych
stosowanych w tradycyjnych, patriarchalnych rodzinach ziemia skich14.
W drugiej po owie XIX w. mo na dostrzec, i cz
rodów preferowa a model
wychowawczy, zmierzaj cy do ukszta towania nowego wzorca osobowego,
„który stawia obowi zek wy ej ni u ycie, a Boga i Ojczyzn wy ej ni
cudzoziemskie nowinki. u natur ch odniejszych wyradza si niekiedy ów idea
w wyrachowan trze wo , która przy du ej ofiarno ci publicznej, nigdy
asnego interesu i bezpiecze stwa nie spuszcza a z oka”15. By on zapowiedzi
przeobra
polskiej rodziny w kolejnym stuleciu, tj. z patriarchalnej
i wielopokoleniowej w partnersk , sk adaj
si z ma onków oraz ich
potomstwa.
czy si on z podejmowaniem przez rodziców nowych ról
wychowawczych oraz m.in. now rol
ony, podejmuj
wraz z m em

11
12

13
14
15

F. Nowi ski, Uczestnicy spisku ksi dza Piotra ciegiennego na zes aniu we wschodniej Syberii,
w: Ksi dz Piotr ciegienny. Epoka-Dzie o-Pok osie, red. W. Caban, Kielce 1996, s. 203.
Pozosta e potomstwo to: Antoni (1862–1890) i Zofia (1868–1904). J. Wi niewski, Historyczny
opis ko cio ów, miast, zabytków i pami tek w pi czowskiem, skalbmierskiem i wi lickiem,
Mariówka 1927, s. 377.
S. Deskur, Andrzej Deskur i jego dzia alno w powstaniu styczniowym, „Pi czowskie Spotkania
Historyczne”, t. 7, Pi czów 2003, s. 31.
Charakteryzowa a go hierarchiczno ról i dystans emocjonalny mi dzy cz onkami rodziny.
A. Kwilecki, Za uscy w Iwoniczu 1799–1944, Kórnik 1993, s. 160–182.
S. Kieniewicz, Adam Sapieha (1828–1903), Warszawa 1997, s. 5.
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obowi zki prowadzenia maj tku i wspó decydowania o edukacji ich
potomstwa16.
W ten nurt wpisuje si tak e analizowana praca, która definiowa a
rodzin jako rodowisko wychowawcze, w którym g ówny ci ar formacyjny
odego pokolenia spoczywa bezpo rednio na rodzicach. Ten kierunek dzia
przyj tak e A. Deskur wraz z on Ksawer , samodzielnie podejmuj c trud
przekazania swym dzieciom okre lonych wzorców osobowych. Zadecydowa y
o tym zasygnalizowane wy ej dramatyczne do wiadczenia yciowe obojga; st d
te starali si przygotowa potomstwo na ró ne przeciwno ci losu. Z analizy
tre ci pracy wynika, i Deskurowie nawi zuj c do postulatów cz ci pedagogów,
odrzucili sztywne konwenanse, buduj c relacje w rodzinie na jawno ci zachowa
i demonstrowaniu prze ywanych emocji. Form realizacji tego za enia by o
dopuszczanie dzieci do towarzystwa rodziców i prowadzenia z nimi swobodnej
konwersacji17. Co charakterystyczne dla Deskurów oraz cz ci, zw aszcza
niezamo nych rodzin ziemia skich, w procesie wychowawczym ich potomstwa
nie uczestniczyli krewni-rezydenci, nianie, bony i nauczyciele domowi18.
Pami tka po p. Andrzeju Deskurze…, podejmowa a tak e problem
niezwykle wa ny dla okresu zaborów, tj. obron to samo ci narodowej Polaków.
W formowaniu postaw m odego pokolenia ziemian, które w niedalekiej
przysz ci mia o podtrzymywa wp ywow pozycj swych przodków, du y
nacisk k adziono na kultywowanie tradycji patriotycznych oraz respektowanie
chrze cija skich norm moralnych19. Wobec zagro , jakie nios y z sob
dzia ania rusyfikacyjne caratu w Królestwa Polskiego, stanowi y one
podstawowe sk adniki idea u wychowawczego dzieci i m odzie y ziemia skiej.
Cho powy szy pogl d by powszechnie znany i aprobowany w tym elitarnym
rodowisku, niemniej autorzy broszury uznali za celowe przypomnienie, s ów
nestora ziemia stwa kieleckiego, który napomina : „niech przesz
swego
kraju widz tak, eby budzi a w nich szlachetne uczucie mi ci i po wi cenia,
a nie oboj tno ci lub pogardy”20. Kolejnym problemem wychowawczym
podj tym w broszurze by o formowanie postaw aktywno ci publicznej m odego
pokolenia ziemia skiego, poprzez kultywowanie tradycji religijnych.
16

17

18
19
20

A. Przegali ski, Dzie codzienny i od wi tny lubelskiego dworu ziemia skiego po powstaniu
styczniowym, w: Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku, red. A. Koprukowniak,
Lublin 2002, s. 74–82.
Tadeusz Bobrowski pisa : „do rz du »nowatorek«, nale a matka nasza, które kaza a nam bawi
si pod w asnym dozorem, sama tak e ka de z dzieci czyta , pisa i czterech dzia
prostych
wyuczy a przed oddaniem w r ce nauczycieli”. Ten e, Pami tnik mojego ycia, t. 1, Warszawa
1979, s. 140.
K. Krzeczunowicz, Historia jednego rodu i dwu emigracji, Londyn 1974, s. 16–44.
Archiwum Pa stwowe w Kielcach (dalej: APwK), Archiwum Deskurów z Sancygniowa (dalej:
ADzS), sygn. 88, s. 1–16.
Pami tka po p. Andrzeju Deskurze ofiarowana dzieciom, wnukom i przyjacio om, Kraków
1903, s. 29.
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Zdecydowana wi kszo
tego rodowiska uto samia a Polsk i Polaków
z katolicyzmem21. Ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia w Królestwie
Polskim, gdzie zwi zek z tym wyznaniem wiadczy o przynale no ci do obcego
zaborcy rosyjskiemu, kr gu kulturowo-cywilizacyjnego22.
Anonimowi autorzy broszury po wi conej Deskurowi dowodzili, i
ciciel Sancygniowa postulowa podtrzymywanie tradycji patriotycznych
w rodzinie, poprzez nawi zanie do etosu szlacheckiego, polskich obyczajów
i religii katolickiej. Przytoczono przy tym nast puj ce s owa zmar ego: „niech
ka dy wchodz c do Waszego mieszkania spostrze e, e wszed do polskiego
domu, a po rozmowie, e mówi si z obywatelem szanuj cym, kochaj cym sw
narodowo , pragn cym dobra swego kraju”23. Wskazane wy ej idee
wychowawcze
wymienione
w analizowanej
broszurze,
wyst powa y
w po czeniu z rol , jak odegra Ko ció katolicki w zachowaniu polskiej
to samo ci narodowej. Powo ywano si tutaj na s owa A. Deskura, który
apelowa o dochowanie wierno ci Ko cio owi przez kolejne pokolenia ziemian,
aby tym skuteczniej mog y one wywiera „dobroczynny wp yw na umoralnienie
ludno ci miejscowej i obron praw Ko cio a i Wiary naszej”24. Demonstrowanie
przywi zania do katolicyzmu, m.in. poprzez udzia w uroczysto ciach
religijnych, spe nia o – zw aszcza w warunkach niewoli narodowej – wa
funkcj w kszta towaniu wiadomo ci narodowej, st d te „w domach
ziemia skich, bez wzgl du na status spo eczny wspólnie modlono si i piewano
w kr gu rodzinnym pie ni religijne”25.
Kszta towanie postaw aktywno ci publicznej w oparciu o etyk
chrze cija sk
czy o si z innymi postulatami wychowawczymi. Jak wynika
z tre ci broszury, Deskur nakazywa , aby jego potomstwo w relacjach z bli nimi
kierowa o si nakazami ewangelicznymi, w szczególno ci wobec osób ubogich
lub do wiadczonych przez los. Jego zdaniem urzeczywistnia si tym samym
idea braterstwa mi dzy lud mi, który stawa si przyk adem dla przedstawicieli
asnej oraz innych sfer spo ecznych. Pami tka po p. Andrzeju Deskurze…,
cytowa a nast puj
jego rad dla m odych ziemian: „niech aden ubogi nie
odejdzie od drzwi Waszych bez wsparcia, aden nieszcz liwy bez pociechy”26.
Motywacja tych dzia
czy a si z tradycj udzia u wielu polskich
rodów w akcjach dobroczynnych, traktowanych jako obowi zek obywatelski

21
22
23
24
25

26

P. Popiel, Pami tniki (1807–1892), Kraków 1927, s. 2–6
Rosjanie okre lali katolicyzm mianem „polskiej religii”, wi cy religi ze sprawami Ojczyzny.
A. Przegali ski, dz. cyt., s. 79.
Pami tka…, s. 28.
Tam e.
A. Milewska-M ynik, Obraz polskiego zes ca-katolika w XIX-wiecznych listach
i pami tnikach z Sybiru, „Niepodleg
i Pami ” R. 5, 1998, s. 6.
Pami tka…, s. 27.
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ziemia stwa b cego elit kraju27. To prze wiadczenie towarzyszy o tak e
Deskurowi, podejmuj cemu liczne dzia ania charytatywne28. Jego pa ac
w Sancygniowie by znany w guberni kieleckiej, a on sam s yn
z bezinteresownej pomocy, udzielanej osobom niepe nosprawnym, chorym oraz
ofiarom kl sk ywio owych29.
Za wiadcza a Pami tka po p. Andrzeju Deskurze…, i zaanga owanie
w dzia alno
dobroczynn by o tylko jedn z dziedzin zaanga owania
spo ecznego ziemianina, w tzw. „prac u podstaw”. Pod wp ywem katolicyzmu
spo ecznego, wielu reprezentantów tej warstwy by o zwolennikami stopniowej
poprawy bytu najbardziej upo ledzonych sfer w ramach istniej cego status quo30.
Wskazywali oni – podobnie jak tre analizowanej broszury – i budowa
autorytetu spo eczników ziemia skich powinna opiera si , na demonstrowaniu
przez nich „surowo ci obyczajów /…/, kultu oszcz dno ci i pracy dla kraju”31.
Wspó ycie klas mia o si opiera na uznaniu przez w cian autorytetu ziemian,
ukszta towanego przez poprawne stosunki wsi z dworem. Taki model
paternalizmu postulowa Deskur, nakazuj c: „starajcie si wyrobi przyjació
w tym ludzie, po ród którego ycie wasze i dzieci Waszych przed
si
dzie”32. Dlatego te wskazywa , i wst pnym krokiem do osi gni cia tego celu
winna by poprawa warunków egzystencji w cian. W ciciel dworu
w Sancygniowie wspiera materialnie ch opów w likwidacji starej, drewnianej
zabudowy mieszkalnej. W ich miejsce powstawa y obiekty murowane, budowane
z ciosów wapiennych, wydobywanych z dworskich kamienio omów33. Autorzy
broszury wysoko oceniali cechy charakteru Deskura, b ce po danym
przymiotem w ciciela ziemskiego, tj. sprawiedliwe wynagradzanie za prac
oraz brak sk onno ci do poni ania godno ci ludzkiej w cian.
Ka dy spo ecznik ziemia ski powinien zwraca baczn uwag na
podejmowanie zada , tak e w sferze kulturalno-o wiatowej. Powo ywano si
przy tym w tre ci broszury na przyk ad Deskura, przywi zuj cego du wag do
krzewienia, szeroko rozumianej edukacji. Przyczyni si do niej tworz c du
bibliotek w sancygniowskim pa acu, licz
ok. sze tys. tomów34. Mia a ona
27

28

29
30
31
32
33
34

B. Ga ka, Dzia alno dobroczynna Radziwi ów w Nieborowie w latach 1918–1945, w: Wie
a dwór na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. W. Caban i M. B. Markowski, Kielce 1999,
s. 346.
W swym testamencie zapisa : 10 tys. rb. dla Akademii Umiej tno ci w Krakowie na stypendium
im. Deskurów; 2 tys. rb. na ko ció parafialny w Sancygniowie, 160 rb. na sprz t ga niczy dla
miejscowej stra y ogniowej, 100 rb. na szko handlow w Kielcach oraz legaty dla s by
i biednych. J. Wi niewski, dz. cyt., s. 369.
Pami tka…, s. 11.
D. Olszewski, Dzieje chrze cija stwa w zarysie, Katowice 1983, s. 236–237.
S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 5.
Pami tka…, s. 27.
Tam e, s. 9.
„Czas” 1903, nr 203, s. 6.
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oddzia ywa przez „wzmocnienie ducha polsko ci”35. Zamiarem fundatora by o
udost pnianie wszystkim zainteresowanym zgromadzonych w niej ksi ek
historycznych, pami tników, encyklopedii, ilustrowanych albumów, literatury
pi knej, publikacji z dziedziny agronomicznej oraz materia ów z zakresu kultury
i sztuki. Wskazany cel zosta osi gni ty, gdy do jego rezydencji przybywali
ksi a i obywatele ziemscy, by korzysta ze zgromadzonego ksi gozbioru.
Z biblioteki sancygniowskiej wypo yczano ksi ki tak e w cianom.
Zw aszcza, o co dba Deskur, powie ci historyczne H. Sienkiewicza36.
Reasumuj c dotychczasowe rozwa ania warto wskaza na kilka kwestii.
Pami tka po p. Andrzeju Deskurze… stanowi przyk ad publikacji, która nios a
w sobie tre ci wychowawcze. Wp ywaj ce na zwi kszenie aktywno ci publicznej
i patriotyczn postaw m odego pokolenia ziemia skiego. Na ziemiach polskich
pod zaborami, tak e w Królestwie Polskim w drugiej po owie XIX w.,
przywi zywano do tych kwestii szczególne znaczenie. Uwa ano, i dzi ki
wychowaniu patriotycznemu m odzie zachowa to samo narodow , w wieku
dojrza ym b dzie si anga owa do dzia alno ci publicznej. Wyra ono nadziej ,
e oddzia ywa b dzie mobilizuj co w szerzeniu o wiaty i innych sfer, zw aszcza
na rodowisko ch opskie37.
Z tego wzgl du w procesie wychowania domowego popularyzowano
wzorzec osobowy ziemianina-obywatela. By on budowany w oparciu o warto ci
uznawane w tym elitarnym rodowisku, które uto samiano z rodzin , ziemi ,
krajem ojczystym i etyk chrze cija sk . Definiowa y one rodzaj i zakres
powinno ci, do jakich by zobowi zany obywatel ziemski, z tytu u pe nienia
okre lonych ról spo ecznych: osoby aktywnej w dzia alno ci publicznej,
posiadaj cej pozycj lokalnego autorytetu i patrona ludno ci ch opskiej.
Pami tka po p. Andrzeju Deskurze… ukazuje tak e godny na ladowania dom
ziemia ski, w którym formowa si ma przysz y ziemianin-obywatel. Aby
osi gn
ten cel, rodzice winni podj
trud wychowawczy wobec swego
potomstwa. Pogl dy te by y ugruntowane w rodowisku ziemia skim Królestwa
Polskiego ju w pierwszej po owie XIX w. Upowszechnia y je osoby, ciesz ce
si du ym autorytetem, co pozwala o „wytworzy w gospodarstwie domowym
porz dek, w którym mo na nale ycie wychowa potomstwo, buduj c wspólnot
ludzk opart na mi ci i wzajemnym szacunku”38. Tworzy y one atmosfer
sprzyjaj
zaanga owaniu w sprawy publiczne kraju. Tylko autorytet rodziny
35
36
37

38

S. Iwaniak, Akcja zabezpieczania dóbr podworskich na Kielecczy nie w latach 1944–1946,
„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1977, t. 10, s. 184–186.
APK, ADzS, sygn. 89, s. 7–8; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Sprawozdania
i materia y za rok 2004, nr 17, Kielce 2005, s. 8.
U schy ku XIX w., celnie definiowa potrzeb aktywizacji ziemia stwa brat Andrzeja, Bronis aw
Deskur, twierdz c: „Niech wi c Was nie wbij w pych zas ugi i zaszczyty przodków Waszych,
bo te nale do historii, nie do Was, Wy macie je zdoby dopiero swym yciem…”. K.
Karolczak, Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka, Kraków 2000, s. 9.
P. Skrzydlewski, Rady dla córki, Lublin 2002, s. 30.
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„zaszczepia w m odociane serca synów swoich cnoty, które z nich uczyni istoty
po yteczne Bogu, Ojczy nie i ludzko ci”39. Pami tka po p. Andrzeju
Deskurze… stanowi tak e przejaw stopniowego odchodzenia, na prze omie XIX
i XX w., w warstwie ziemia skiej od dotychczasowego, patrymonialnego modelu
rodziny. By to proces przebiegaj cy ponad zaborowymi kordonami, tak e
w Królestwie Polskim40.
Wp yw na zmiany w procesie wychowania wywiera y przeobra enia
spo eczno-ekonomiczne w Królestwie Polskim (trudno ci z adaptacj do nowych
warunków na wsi doby pouw aszczeniowej). Tragiczne konsekwencje dla
warstwy ziemia skiej kolejnych zrywów niepodleg ciowych, tj. mier wielu
ojców-g ów rodzin, ich przymusowa emigracja, zsy ki, powodowa y
wzmocnienie roli ony i matki jako osoby wspó odpowiedzialnej za kierowanie
sprawami rodziny. W efekcie „prze om XIX i XX w. by okresem przej ciowym,
w którym wyst powa y elementy charakterystyczne dla rodziny patriarchalnej
i jej wspó czesnego, partnerskiego modelu”41. Podobne przeobra enia
dokonywa y si tak e w obr bie pedagogiki rodzinnej.
Skutkowa y one wzrostem wiadomo ci i odpowiedzialno ci za
wychowanie potomstwa oraz sprecyzowaniem ról opieku czo-wychowawczych,
zw aszcza rodziców. W efekcie w rodzinie ziemia skiej formowano dzieci
i m odzie w sposób kompletny, tj. by „ich wyobra enia, poj cia o stosunkach
mi dzyludzkich, a ciep o rodzicielskie dawa o mo liwo
rozwoju uczu ,
cych podstaw kontaktów z szerokim wiatem”42. Przyk ad nowego
podej cia do kwestii obowi zków rodziny wobec potomstwa dostarcza Pami tka
po p. Andrzeju Deskurze… Wskazuje ona, i partnerskie, bliskie relacje
w rodzinie ziemia skiej powinny by przenoszone na harmonijne stosunki
z s siednimi dworami i okolicznymi w cianami43. Charakteryzowano je takimi
cechami, tj. „go cinno , uczciwo , uczynno w stosunku do s siadów”44.
Sposób ycia zgodnego z wzorcem ziemianina-obywatela mia si spe nia
w yciu codziennym, poprzez zaanga owanie w zarz dzanie maj tkiem i
39
40

41
42

43
44

Tam e.
Ujawnia si on tak e w sferze wychowawczej i edukacyjnej, gdzie ojciec-g owa rodziny
ziemia skiej nie zadawa a sobie trudu anga owania si w te kwestie, oddaj c swe pociechy w
ce, specjalnie zatrudnionych bon i nauczycieli domowych. K. Adamczyk, „Do wychowania
synów moich. Uwagi genera a W adys awa Zamoyskiego” – przyk ad pogl dów na wychowanie
i kszta cenie dzieci arystokratów polskich w drugiej po owie XIX wieku, w: Rodzina jako
rodowisko wychowawcze w czasach nowo ytnych, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 1995, s. 81–82.
K. Szafer, Ziemia stwo jako elita spo ecze stwa polskiego w Wielkopolsce na prze omie XIX
i XX wieku, Zielona Góra 2005, s. 143.
K. Kabzi ski, Uwarunkowania spo eczno-wychowawczych ról cz onków rodziny wiejskiej
w okresie mi dzywojennym, w: Historia wychowania w XX w. Dorobek i perspektywy, red. T.
Gumu a, J. Krasuski, S. Majewski, Kielce 1998, s. 473.
A. Pachocka, Obrazy dzieci stwa. Wspomnienia Marii z Rojowskich Przanowskiej, w: Studia
z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku, red. A. Koprukowniak, Lublin 2002, s. 352.
P. Skrzydlewski, dz. cyt., s. 99.
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w przewodzeniu lokalnemu rodowisku wiejskiemu. Czynnikiem, który mia
spaja t wspólnot by paternalizm oraz podtrzymywanie dziedzictwa
kulturowego przodków, gdy „sta o za nim tak e poj cie obowi zku
patriotycznego, wynikaj ce z przekonania o pozytywnej roli, jak ma do
spe nienia ziemia stwo dla dobra kraju oraz polsko ci”45. Dosy du ym
uznaniem w ród ziemian cieszy si idea po wi cenia jednostki dla dobra
ogó u46. Do tej kwestii nawi zywa a tak e Pami tka po p. Andrzeju Deskurze…,
wskazuj c, i „cnoty obywatelskie /…/ s najdro sz spu cizn dla Was
szacowne i zacne dzieci i wnuki. Szanujcie t wi spu cizn i zachowujcie j
w ca ci, owszem powi kszy j nowym dorobkiem i znowu w ca ci
nast pnym pokoleniom przekaza jest waszym wi tym obowi zkiem”47.
Wzorzec obywatela – ziemianina posiada charakter uniwersalny, czy
w sobie po dane spo ecznie cechy osobowe, wynikaj ce z tradycji rodziny
szlacheckiej. Analizowana broszura wspiera a i upowszechnianie ten wzorzec,
zarazem radz c m odemu pokoleniu: „aby cie tych murów, które r ce Ojca
zbudowa y, zagonów prze niego uprawianych, nigdy ze swoich r k w obce
i nieswojskie nie wypuszczali /…/ aby cie kochali t ziemi i a dla ludu
braterskie serce mieli /…/ aby cie si trzymali zawsze Ko cio a katolickiego,
jako jedynej skarbnicy prawdziwej wiary” 48. Ludno ci yj cej w Królestwie
Polskim na prze omie XIX i XX wieku, autorzy Pami tki po p. Andrzeju
Deskurze… wskazali, i propagowanie postaw spo ecznych w ramach
wychowania domowego realizowa o wiele rodzin ziemia skich. Dowodzili t
publikacj mimo ucisku zaborcy, e „umys y nasze nie sta y si niewolnicze”,
a zatem „wszelkie zapewnienia o lojalno ci s daremne /…/ i historia
uniwersytetów, gimnazjów, seminariów, rozporz dze Murawiewowskich
powtarza si ci gle b dzie”49.
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Ten e, Ziemianie polscy na Kresach 1864–1914. wiat warto ci i postaw, Kraków 2006, s. 218.
Jadwiga ks. Sapie yna, pisa a do swego nastoletniego syna, Adama: „nigdy nie my l o sobie
/…/, zawsze o wype nieniu obowi zków, a gdy je wype nisz… b dziesz szcz liwy”.
S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 7.
Pami tka…, s. 14.
Tam e.
Tam e. s. 30.
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Mariusz Nowak
„Pami tka po p. Andrzeju Deskurze ofiarowana dzieciom, wnukom
i przyjacio om” jako ród o do bada nad formowaniem postaw patriotycznoreligijnych w wychowaniu domowym ziemia stwa Królestwa Polskiego
w okresie popowstaniowym (na prze omie XIX i XX w.)
„Pami tka po p. Andrzeju Deskurze ofiarowana dzieciom, wnukom
i przyjacio om” as a source for the study of the formation of patriotic and
religious attitudes in the education of the gentry in the Polish Kingdom in the
after insurrection period (at the turn of the 19th and 20th centuries)
owa kluczowe: Andrzej Deskur, Ko ció katolicki, religia, wychowanie,
Królestwo Polskie
Key words: Andrzej Deskur, Catholic Church, religion, education, Polish
Kingdom
Streszczenie
Autor omawia wydawnictwo Pami tka po p. Andrzeju Deskurze ofiarowana
dzieciom, wnukom i przyjacio om, wskazuj c na jej rol w budowaniu
patriotycznej postawy w ród m odzie y w Królestwie Polskim.
Summary
The author discusses the album Pami tka po p. Andrzeju Deskurze ofiarowana
dzieciom, wnukom i przyjacio om, pointing to its role in building patriotic
attitudes among the youth in the Polish Kingdom.
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Pawe Olszewski
ROLA POLAKÓW W PRZEOBRA ENIACH ROSYJSKIEGO
AZERBEJD ANU NA PRZE OMIE XIX I XX WIEKU
U schy ku XIX w. obszary wschodniej cz ci Kaukazu Po udniowego
znajduj ce si pod panowaniem Rosji carskiej – tzw. „rosyjski Azerbejd an” –
zacz y bardzo szybko rozwija si pod wzgl dem gospodarczym, spo ecznym
i politycznym. Dotyczy o to szczególnie Baku i jego okolic. Przemiany
cywilizacyjne wynika y w du ym stopniu z odkrycia zasobów ropy naftowej
w okolicach Baku powoduj c, i region ten zacz odgrywa ogromne znaczenie
ekonomiczne w Imperium Romanowych. Szybki rozwój przemys u naftowego
i innych ga zi azerbejd skiej gospodarki sprawi , i do Baku zacz y
nap ywa rzesze wysoko wykwalifikowanej si y roboczej z ca ej Rosji. Region
ten sta si dla przybyszy swoist „ziemi obiecan ”, gdzie mo na by o zrobi
karier zawodow , a czasami tak e dorobi si znacznego maj tku.
ród ludno ci nap ywowej znalaz a si tak e pewna liczba Polaków,
którzy przyczynili si w znacznym stopniu do przeobra
cywilizacyjnych
w Azerbejd anie u schy ku XIX i na pocz tku XX w. Dzia ania gospodarcze,
a tak e aktywno kulturalna ludno ci polskiej w Azerbejd anie, szczególnie
w jego stolicy Baku, od schy ku lat 70. XIX w. do 1914 r. s zasadniczym
tematem artyku u. Jednocze nie ze wzgl du na wielow tkowo tej problematyki
przedstawiono jedynie jej wybrane zagadnienia.
Skupienie si na dzia alno ci zawodowej Polaków w Azerbejd anie od
schy ku lat 70. XIX w. nie oznacza, i wcze niej nie by o tam ludno ci polskiej.
Podobnie jak w przypadku innych regionów Kaukazu, Polacy przybywali do
Azerbejd anu ju od pocz tku XIX w. W przeciwie stwie do pó niejszej,
dobrowolnej emigracji zarobkowej inny charakter mia a obecno Polaków
w tym kraju w pierwszej po owie XIX w. Pewn cz
tej imigracji stanowili
zes cy, którzy za antycarsk dzia alno polityczn zostali przymusowo zes ani
na do ywotni
lub wieloletni
s
w oddzia ach armii rosyjskiej
stacjonuj cych w Azerbejd anie. W ród Polaków-wojskowych w tym regionie
wyst powa a tak e grupa poborowych z zaboru rosyjskiego oraz Polaków –
zawodowych oficerów, którzy dostali przydzia s bowy do azerbejd skich
garnizonów1.
1

A.J. Chodubski, Polacy w Azerbejd anie, Toru 2003, s. 87–91; A. Furier, Polacy w Gruzji,
Warszawa 2009, s. 109–115; P. Olszewski, Polacy na Kaukazie w wiekach XIX–XXI, w: Polski
Misjonarz na Ziemi Argenty skiej. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany ojcu

Spo ród polskich zes ców, którzy znale li si na Kaukazie, pewna ich
grupa zaj a si dzia alno ci literack , tworz c tzw. „kaukask grup poetów”2.
Niektórzy z nich, m.in. Hipolit Jaworski oraz Mateusz Gralewski, sp dzili cz
kaukaskiego zes ania w garnizonach azerbejd skich. Efektem ich pobytu
w Azerbejd anie by y prace o charakterze pami tnikarskim, zawieraj ce czasami
interesuj ce materia y etnograficzne. Publikacja tych wspomnie i pami tników
w drugiej po owie XIX w. przyczyni a si do poszerzenia wiedzy na temat
Azerbejd anu i Kaukazu w ród polskiej opinii publicznej wszystkich zaborów3.
Przyk adem Polaka na s bie dyplomacji carskiej, który przyczyni si
do rozwoju bada nad literatur azerbejd sk w pierwszej po owie XIX w., by
Aleksander Chod ko4. Z kolei jego brat Józef Chod ko by wybitnym
topografem s
cym w armii rosyjskiej. W latach 40. i 50. XIX w. dokona on
dok adnych pomiarów triangulacyjnych Kaukazu Po udniowego, w tym cz ci
Azerbejd anu. Na ich podstawie sporz dzono szczegó owe mapy tego obszaru.
Józef Chod ko prowadzi tak e badania naukowe dotycz ce m.in. geologii,
hydrografii i balneologii Kaukazu. Wysoka ocena jego dzia alno ci zawodowej
i naukowej przez w adze rosyjskie spowodowa a, i dos
si on stopnia
genera a porucznika w armii carskiej5.
Ostateczne podporz dkowanie Kaukazu Rosji w wyniku st umienia
antycarskiego powstania Szamila w 1859 r. oraz zwyci skiej wojny z Turcj
zako czonej w 1878 r. spowodowa o, i zmieni a si sytuacja wewn trzna w tym
regonie6. Uleg a tak e zmianie specyfika obecno ci polskiej ludno ci
w Azerbejd anie i na Kaukazie. Nadal wi kszo w ród polskiej populacji
w Azerbejd anie stanowili
nierze i oficerowie armii rosyjskiej oraz carscy
urz dnicy. Jednak na skutek gwa townego rozwoju gospodarczego Azerbejd anu

2

3

4
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6

doktorowi Antoniemu Herkulanowi Wróblowi OFM, pod redakcj M. Szczerbi skiego
i K. Wasilewskiego, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 217–219.
A.J. Chodubski, Aktywno kulturalna Polaków w Azerbejd anie w XIX i na pocz tku XX wieku,
Gda sk 1986, s. 153–156; L. Pi tkowski, Dzia alno
spo eczno-gospodarcza i kulturalna
Polaków na Zakaukaziu w XIX i na pocz tku XX wieku, w: Polacy w kulturze i yciu spo ecznym
Zakaukazia do 1918 roku, pod red. M. Zakrzewskiej-Dubasowej, Lublin 1990, s. 54–56;
A. Furier, Józef Chod ko1800–1881. Polski badacz Kaukazu, Warszawa 2001, s. 70–80, s. 88.
A. Furier, Polacy…,s. 119–120.
B. Baranowski, Polsko-azerbejd skie stosunki kulturalne w pierwszej po owie XIX wieku,
ód 1979, s. 30–34; L. Pi tkowski, dz. cyt., s. 57–58; A.J. Chodubski, Polacy…, s. 143–144,
P. Olszewski, Polacy…, s. 221–222.
B. Baranowski, Polsko…, s. 47–51; L. Pi tkowski, dz. cyt., s. 59.
Z. ukawski, Ludno polska w Rosji 1863–1914, Wroc aw 1970, s. 191; A. Furier, Polacy…,
s. 156–159; A.J. Chodubski, Polacy…, s. 157–162.
T. Wituch, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878–1923, Warszawa 1980, s. 46–48;
P. Olszewski, Rz dy Rosji carskiej na Kaukazie do 1914 roku, „Studia S owianoznawcze” T.8,
Piotrków Trybunalski 2009, s. 279–282.
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coraz wi ksz rol zacz a odgrywa polska inteligencja techniczna
i wykwalifikowani robotnicy7.
Spowodowane
to
zosta o
rozwojem
przemys u
naftowego
w Azerbejd anie. Wynika on z kilku przyczyn, do których nale y zaliczy m.in.
zmian polityki w adz carskich, które od 1872 r. zacz y udziela wieloletnich
koncesji na wydobycie ropy naftowej, udoskonalenie technik w tej dziedzinie
oraz odkrycie nowych jej zasobów. Równie wa ne okaza o si tak e pojawienie
si kapita ów zagranicznych inwestuj cych w rozwój azerbejd skiego
przemys u naftowego, a szczególnie rosn ce zapotrzebowanie gospodarki
wiatowej w latach 80. i 90. XIX w. na bakijsk rop naftow 8.
Wszystkie te uwarunkowania sprawi y, i azerbejd ska gospodarka
zacz a potrzebowa wykwalifikowanej si y roboczej dla przemys u naftowego,
której nie by a w stanie zapewni lokalna ludno azerbejd ska. Do Baku
zacz a przybywa kadra in ynieryjno-techniczna z ca ej Rosji oraz z zagranicy.
ród niej pewn rol odgrywali polscy in ynierowie, technicy i robotnicy.
Polacy wed ug danych carskiego spisu powszechnego z 1897 r. stanowili
stosunkowo nieliczn grup ludno ci, bo zaledwie niewiele ponad dwa tys. osób
wobec ogólnej liczby 1,8 mln mieszka ców rosyjskiego Azerbejd anu.
Natomiast w 112 tysi cznym Baku mieszka o 835 Polaków, co stanowi o 0,75%
populacji tego miasta9. Jednak ze wzgl du na wysokie ich wykszta cenie odegrali
wa
rol w rozwoju gospodarczym tego regionu.
Szczególn rol odegrali Polacy w rozwoju bakijskiego przemys u
naftowego, w planowaniu i rozbudowie architektonicznej Baku i innych miast
Azerbejd anu. W przedsi biorstwach naftowych na Pó wyspie Apszero skim
u schy ku XIX w. i na pocz tku XX w. pracowa o ponad stu polskich in ynierów
i techników. W ród nich najwa niejsz rol w rozwoju przemys u naftowego
odegra geolog in ynier Witold Zglenicki10. W 1891 r. rozpocz on prac
najpierw jako urz dnik, a nast pnie naczelnik Urz du Probierczego w Baku.
W tym samym czasie in . Zglenicki rozpocz badania geologiczne w okolicach
Baku. W ich wyniku zlokalizowa nowe bogate z a ropy naftowej na
Pó wyspie Apszero skim, a tak e na terenach wzd
kaukaskiego wybrze a

7

8

9
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L. Pi tkowski, dz. cyt., s. 26; A.J. Chodubski, Polacy…, s. 115–118; G. Piwnicki, Polacy
wojskowi i zes cy w carskiej armii na Kaukazie w XIX i na pocz tku XX wieku, Toru 2001,
s. 185–187.
A.L. Altstadt, The Azerbaijani Turks. Power and Identity under Russian Rule, Stanford 1992,
s. 20–23; T. wi tochowski, Azerbejd an i Rosja. Kolonializm, islam i narodowo
w podzielonym kraju, Warszawa 1998, s. 29–30; P. Olszewski, Rz dy…, s. 282–283;
A.J. Chodubski, Górnik, geolog. Witold Zglenicki (1850–1904) „Polski Nobel”, P ock 2012,
s. 60–61.
A.J. Chodubski, „Dom Polski” w Baku, „Przegl d Polonijny” 1984, R. X, z. 4, s. 97; Ten e,
Aktywno …, s. 111–113; G. Piwnicki, dz. cyt., s. 110.
Szerzej na temat jego wcze niejszych losów zob.: A.J. Chodubski, Górnik…, s. 22–40, s. 47–59.
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Morza Kaspijskiego11. W stosunkowo krótkim czasie sta si wybitnym
ekspertem w zakresie poszukiwania nowych z ropy naftowej.
Na podstawie bada doszed do wniosku, i tereny po one bli ej
Morza Kaspijskiego by y o wiele bogatsze w z a ropy ni obszary w g bi l du.
Dlatego rozpocz badania geologiczne w Zatoce Bibi-Ejbatskiej oraz na
wyspach Morza Kaspijskiego. Ich efektem by y projekty rozpocz cia wydobycia
ropy naftowej spod dna Morza Kaspijskiego. W 1896 r. zaproponowa
rozpocz cie tego typu dzia alno ci przy pomocy specjalnie wybudowanych wie
wiertniczych12.
W tym e roku zwróci si z pro
do w adz carskich o przydzielenie mu
dwóch dzia ek morskich w Zatoce Bibi-Ejbatskiej, aby rozpocz eksploatacj
podmorskich z
ropy naftowej. W adze rosyjskie odrzuci y t pro .
W 1897 r. Kaukaski Zarz d Górniczy ponownie odrzuci pro
Zglenickiego
w tej sprawie oraz wskaza na brak mo liwo budowy wie wiertniczych na
morzu13.
W 1900 r. Zglenicki wyda opracowanie, w którym, na podstawie swoich
wieloletnich bada geologicznych, wyznaczy 165 nowych dzia ek na Pó wyspie
Apszero skim, gdzie wyst powa y bogate zasoby ropy naftowej. W oparciu
o jego opracowanie w adze carskie rozpocz y sprzeda koncesji na u ytkowanie
terenów ropono nych prywatnym inwestorom14.
Starania Zglenickiego, dotycz ce eksploatacji z
naftowych
zalegaj cych pod dnem Morza Kaspijskiego, pomimo i by y odrzucane przez
adze rosyjskie, spowodowa y dyskusj na temat mo liwo ci wydobycia ropy
naftowej z tych zasobów. W jej efekcie w 1901 r. w adze rosyjskie postanowi y
zastosowa inn technik wydobycia ropy spod dna zatoki Bibi-Ejbatskiej.
Postanowiono zasypa jej cz
– oko o 330 hektarów15. Projekt ten zacz to
realizowa w 1909 r., ju po mierci Zglenickiego, która nast pi a w 1904 r.
Polski in ynier interesowa si tak e rozwojem technik wydobycia ropy
naftowej. Udoskonali mechanizm poruszaj cy wiert a oraz zbudowa aparat do
mierzenia krzywizn szybów naftowych. Jego wynalazki przyczyni y si do
zwi kszenia tempa wierce i wzrostu wydobycia ropy naftowej 16.
Oprócz bada geologicznych Zglenicki okaza si tak e dobrym
biznesmenem. W latach 1901–1902 zakupi dzia ki naftowe w pobli u
Suchanach, gdzie ju po jego mierci odkryto du e zasoby ropy naftowej17.
11
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L. Pi tkowski, dz. cyt., s. 33; A.J. Chodubski, Aktywno …, s. 196–197; Ten e, Górnik…, s. 73–
74.
A.J. Chodubski, Górnik…, s. 78–79.
B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków kaukaskie drogi,
ód 1985, s. 140–141;
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Tam e, s. 79–80.
Tam e, s. 75–76.
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W wyniku zapisów testamentowych Zglenickiego zyski z wydobycia ropy
naftowej z jego dzia ek zosta y przekazane na finansowanie dzia alno ci Kasy
imienia Mianowskiego w Warszawie. By o to towarzystwo wspieraj ce od
1881 r. dzia alno
naukow , artystyczn i literack w zaborze rosyjskim18.
W wyniku systematycznego wzrostu wydobycia ropy naftowej z dzia ek
Zglenickiego, Kasa imienia Mianowskiego otrzyma a w latach 1908–1915 oko o
0,7 mln dolarów w z ocie. Funduszy tych zarz d Kasy nie by w stanie w ca ci
wyda na dzia alno organizacji19.
W testamencie Zglenicki przeznaczy tak e znaczne kwoty na
finansowanie bakijskiego oddzia u Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa
Technicznego, którego by aktywnym cz onkiem20. Ponadto przeznaczy tak e
pewn kwot na dzia alno
Katolickiego Towarzystwa Dobroczynno ci
istniej cego w Baku21.
Po mierci Zglenickiego jego badania i prace dotycz ce eksploatacji
dowych i podmorskich zasobów ropy naftowej kontynuowa in . Pawe
Potocki. Kierowa on w latach 1910–1923 pracami przy zasypywaniu Zatoki
Bibi-Ejbatskiej. W wyniku tych prac w 1923 r. zacz to przemys owe wydobycie
ropy naftowej z tego regionu 22.
W pocz tku XX w. du
rol w badaniach ropono nych terenów
Azerbejd anu odegrali tak e dwaj inni geolodzy: Rudolf Zubert i jego syn
Stanis aw. Z kolei szczególne znaczenie w badaniach szemachy skiego regionu
ropono nego spe ni y badania przeprowadzone przez in . Karola
Bohdanowicza23.
Oprócz geologów, tak e architekci polskiego pochodzenia mieli wp yw
na przeobra enia cywilizacyjne w rosyjskim Azerbejd anie. Post p gospodarczy
tego regionu zwi zany by równie z rozwojem urbanizacyjnym miast
azerbejd skich, szczególnie Baku. Szybki wzrost liczby mieszka ców tego
miasta z zaledwie 14 tys. osób w 1863 r. do 206 tys. osób w 1903 r. 24
spowodowa , i ju od lat 80. XIX w. rozpocz y si tam zakrojone na szerok
skal prace inwestycyjne. Obejmowa y one zarówno budow nowych gmachów
yteczno ci publicznej, jak i budynków prywatnych. Przej cie przez Baku
funkcji stolicy rosyjskiego Azerbejd anu i baki skiej guberni od Szemachy
spowodowa o konieczno
wznoszenia nowych licznych budynków dla
25
administracji carskiej .
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Systematyczny wzrost zysków z wydobycia i sprzeda y ropy naftowej
sprawi , i w Baku osiedli a si liczna grupa zamo nych przedsi biorców
lokalnych oraz zagranicznych. Aby podkre li swoj wysok pozycj
ekonomiczn oraz uzyska presti w ród lokalnej spo eczno ci, zacz li budowa
wystawne kamienice i reprezentacyjne pa ace. Niektórzy z milionerów –
filantropów wzosili tak e budynki przeznaczone do u ytku powszechnego, jak
np. szko y, biblioteki czy szpitale. Ten swoisty „boom budowlany” w Baku
rozwijaj cy si szczególnie od lat 90. XIX w. spowodowa du e zapotrzebowanie
na us ugi projektowe lokalnych i nap ywowych architektów. W ród nich
znacz
rol odegrali architekci polskiego pochodzenia.
ród architektów projektuj cych budowle w Baku wyró ni si
Eugeniusz Skibi ski, który w latach 1886–1896 zaprojektowa ponad 250
domów mieszkalnych. W projektach wykorzystywa elementy lokalnej
architektury uwzgl dniaj cej specyfik klimatu tego regionu. Zastosowa m.in.
oszklone werandy sytuowane od strony podwórza oraz balkony na frontach
projektowanych budynków26.
Polscy architekci w latach 1892–1908 pe nili kolejno sprawowan
funkcj g ównego architekta Baku, tworz c plany rozbudowy miasta i nadzoruj c
budowy najwa niejszych budynków u yteczno ci publicznej. Jako pierwszy
stanowisko to obj w 1892 r. Józef Gos awski. Do jego najwa niejszych
projektów nale o stworzenie planu architektonicznego ulicy Niko ajewskiej –
jednej z g ównych arterii komunikacyjnych miasta. Zaprojektowa przy niej
liczne budowle – m.in. gmach muzu ma skiej szko y
skiej. W projekcie tym,
oprócz elementów architektury miejscowej, wykorzysta elementy architektury
maureta skiej. Stworzy tak e Gos awski projekt gmachu teatru oraz siedziby
dumy miejskiej Baku. Projektowa tak e liczne budynki prywatne. Jego
autorstwa by projekt pa acu baki skiego milionera Had i Zejna Adin Tagijewa.
W projektach Gos awski uwzgl dnia specyfik lokalnego klimatu Baku: silne
wiatry oraz wysokie temperatury wyst puj ce w okresie letnim27.
Po mierci Gos awskiego w 1904 r. obowi zki architekta miejskiego
przej Kazimierz Skórewicz. Przyby on do Baku ju w 1895 r. W trakcie swojej
dzia alno ci architektonicznej w mie cie zaprojektowa m.in. gmach Banku
Pa stwowego oraz siedzib firmy Rothschilda. Wa nym jego osi gni ciem by o
opracowanie projektu bulwaru nadmorskiego. Po rezygnacji Skórewicza
w 1907 r., jego stanowisko przej Józef P oszko28.
Zaprojektowa on m.in. w stylu w oskiego neogotyku siedzib
Muzu ma skiego Towarzystwa Dobroczynno ci „Ismaili” oraz liczne kamienice
26
27
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czynszowe w Baku. By tak e twórc projektu pa acu azerbejd skiego
milionera Murtuza Muchtarowa. O wysokiej ocenie umiej tno ci polskiego
architekta wiadczy fakt, i w 1909 r. zaprojektowa on meczet w Szemasze,
pomimo i zgodnie z tradycj muzu ma sk tego typu budowla powinna by
projektowana przez muzu manina29.
Rozwój gospodarczy Azerbejd anu i ca ego Kaukazu Po udniowego
u schy ku XIX w. u atwi a w znacznym stopniu poprawa infrastruktury
transportowej w tym regionie, tj. budowa i rozbudowa nowych dróg bitych oraz
sieci kolejowej. Z punktu widzenia wzrostu mo liwo ci wywozu produktów
naftowych z Azerbejd anu na wewn trzny rynek rosyjski oraz eksport za
granic , szczególn rol odgrywa a budowa linii kolejowej cz cej Baku
z Tyflisem (Tbilisi) i Batumi. Zosta a ona uko czona w 1883 r. Równie wa
by a nowa linia kolejowa Baku – Derbent.
Przy budowie po udniowokaukaskich linii kolejowych du rol odegrali
polscy in ynierowie. W ród nich na czo o wysun si in . Stanis aw Kierbed .
Od 1881 r. nadzorowa on budow kolei cz cej Kaukaz Po udniowy z Rosj
europejsk , biegn
wzd
kaspijskich wybrze y Kaukazu. In . Kierbed by
prekursorem zastosowania elementów betonowych i elbetonowych przy
budowie mostów kolejowych. Pod jego zwierzchnictwem pracowa jego
stryjeczny brat Micha Kierbed , który tak e nadzorowa budow linii kolejowej
z Derbentu do Baku 30. Natomiast przy budowie linii kolejowej Baku – Tyflis –
Batumi du rol odegra in . Boles aw Statkowski31.
Budowa linii kolejowych cz cych Baku z czarnomorskimi portami
Kaukazu Po udniowego, przede wszystkim Batumi i Poti oraz zastosowanie
cystern kolejowych do transportu produktów naftowych wp yn o na wzrost
wywozu tego surowca z Azerbejd anu. Cysterny wyprodukowano, a nast pnie
remontowano w Centralnych Warsztatach Kolei Zakaukaskiej w Tyflisie. Dzi ki
kolejnemu polskiemu in ynierowi Bronis awowi Strzemeskiemu, który obj
w 1889 r. funkcj naczelnika tych warsztatów, zosta y one zamienione
w nowoczesne
przedsi biorstwo
naprawczo-konstrukcyjne
wagonów
kolejowych. In . Strzemeski kierowa nim do 1905 r.32.
W Azerbejd anie, przede wszystkim w Baku, osiedli a si pewna grupa
polskich lekarzy. Szybki wzrost liczby ludno ci Baku u schy ku XIXw. i na
pocz tku XXw. spowodowa , i do miasta przybywali tak e lekarze, którzy
otwierali prywatne gabinety w zakresie ró nych specjalno ci33. Specyficzne
29
30
31
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warunki klimatyczne Azerbejd anu, do których nie by a przyzwyczajona ludno
nap ywaj ca z europejskiej cz ci Rosji, sprawia y, i przybysze z Europy byli
szczególnie nara eni na choroby skóry i oczu 34.
Polscy lekarze specjalizowali si w dermatologii, psychiatrii, neurologii,
okulistyce, stomatologii, pediatrii. Niektórzy z nich byli dawnym lekarzami
wojskowymi, którzy po przej ciu w stan spoczynku otwierali prywatn praktyk
lekarsk . Wed ug szacunkowych danych w 1913 r. przebywa o w Baku oko o 30
lekarzy polskiego pochodzenia. W ród najbardziej znanych mo na wymieni
okulist Jakuba Warszawskiego, psychiatr i neurologa Leopolda Bartolda,
internist Adama P oszko35. Niektórzy z nich, poza dzia alno ci komercyjn
udzielali tak e bezp atnych konsultacji lekarskich dla ubogich pacjentów. Lekarz
A. P oszko – brat architekta Józefa P oszko – przyjmowa bezp atnie pacjentów
w gabinecie lekarskim dzia aj cym przy Katolickim Towarzystwie
Dobroczynno ci w Baku36.
Polscy lekarze mieszkaj cy w Azerbejd anie zajmowali si tak e
badaniami naukowymi. Jeden z nich, Marian Rych owski prowadzi w Baku
badania dotycz ce zwalczania gru licy oraz malarii. Natomiast W adys aw
Smoli ski zajmowa si zwalczaniem duru plamistego i cholery37.
ród ludno ci polskiej w Azerbejd anie u schy ku XIX w. i na
pocz tku XX w. pewn grup stanowili tak e nauczyciele. Pracowali oni
w ró nych typach szkó oraz jako prywatni guwernerzy. W szkolnictwie
pracowa o 43 Polaków. Nauczali oni j zyka rosyjskiego, matematyki, geografii
oraz przedmiotów zawodowych: architektury, budownictwa, budowy okr tów38.
Du
popularno ci w Baku cieszy si pó niejszy znany polski prozaik
i publicysta Juliusz Kaden-Bandrowski, który w latach 1903–1904 naucza
w tym mie cie muzyki39.
Oprócz wojskowych, najwi ksz grup w ród przedstawicieli ludno ci
polskiej w Azerbejd anie u schy ku XIX w. stanowili urz dnicy rosyjskiej
administracji pa stwowej i municypalnej ró nych szczebli oraz kadra urz dnicza
prywatnych przedsi biorstw przemys owych. W tej grupie wyró ni si Stanis aw
Despot-Zenowicz, który w latach 1879–1900 pe ni funkcj przewodnicz cego
Dumy Miejskiej Baku. Sprawuj c to stanowisko przyczyni si w znacznym
stopniu do rozwoju ekonomicznego i urbanistycznego miasta oraz uzyska
popularno w ród jego mieszka ców40. Równie b yskotliw karier zrobi
adys aw Zalewski, który zosta zast pc gubernatora baki skiego. Urz dnicy
34
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polskiego pochodzenia zajmowali tak e stanowiska naczelników oddzia ów
w zarz dzie baki skiej guberni41.
U schy ku XIX w. wyró nia a si co prawda niezbyt liczna, ale wa na ze
wzgl du na wp ywy i pozycj ekonomiczn , grupa polskich przedsi biorców,
którym uda o si dorobi fortuny w tym regionie. Nale y o nich wspomnie ,
gdy niektórzy z nich okazali si tak e wybitnymi filantropami. Wspierali
finansowo dzia alno Katolickiego Towarzystwa Dobroczynno ci, a nast pnie
polskich organizacji kulturalno-o wiatowych dzia aj cych w ród bakijskiej
Polonii.
Do tej grupy mo na zaliczy in . Zglenickiego. Co prawda jego
ropono ne dzia ki przynios y olbrzymie dochody ju po jego mierci, jednak
jeszcze za
ycia Zglenicki wspiera finansowo polskie organizacje
w Azerbejd anie. Do polskich milionerów-filantropów nale a rodzina
Rylskich. Ich spó ka naftowa w Baku (Stefan, Onufry, Lew, Maria i Hipolit
Rylscy) przynios a im na pocz tku XX w. olbrzymi maj tek42. Tak e inni polscy
przedsi biorcy dzia aj cy w Azerbejd anie wspierali polskie organizacje
filantropijne i patriotyczne.
Najwa niejsze z tych organizacji dzia y w Baku, gdzie zamieszkiwa a
najwi ksza, najzamo niejsza, najlepiej wykszta cona i przede wszystkim
najbardziej aktywna pod wzgl dem organizacyjnym grupa Polaków. Jednym
z najwa niejszych czynników odró niaj cych ludno
polsk nie tylko
w Azerbejd anie, ale tak e i w innych cz ciach Kaukazu, od innych grup
narodowych by o wyznanie rzymskokatolickie43. Dlatego powstanie parafii
rzymskokatolickiej w Baku w 1882 r. spowodowa o, i wokó niej zacz li si
gromadzi Polacy przebywaj cy w tym mie cie. W 1894 r. za zgod w adz
carskich wzniesiono w Baku kaplic , natomiast ko ció wybudowano dopiero
w 1912 r.44.
Potrzeba wi kszej integracji rodowiska polskich katolików w Baku
spowodowa a, i 19 stycznia 1903 r. powsta o Katolickie Towarzystwo
Dobroczynno ci45. Inicjatorzy powo ania tej pierwszej polskiej organizacji
w Azerbejd anie wzorowali si
na Rzymskokatolickim Towarzystwie
Dobroczynno ci istniej cym od 1894 r. przy katolickiej parafii w Tyflisie. Na
41
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czele Katolickiego Towarzystwa Dobroczynno ci w Baku stan Stefan Rylski,
który tak e wspiera finansowo jego dzia alno 46.
Jego w adze zamierza y udziela pomocy materialnej najubo szym
cz onkom parafii. Katolickim Towarzystwem Dobroczynno ci kierowa
sze cioosobowy zarz d wybierany na czteroletni kadencj . Cz onków
towarzystwa w zale no ci od wysoko ci p aconych przez nich sk adek dzielono
na zwyczajnych i honorowych. Cz onkowie zwyczajni p acili corocznie sk adki
w wysoko ci dziesi
rubli. Natomiast cz onkiem honorowym towarzystwa
zostawa o si za szczególne zas ugi dla tej organizacji lub po op aceniu rocznej
sk adki w wysoko ci co najmniej stu rubli. Katolickie Towarzystwo
Dobroczynno ci utrzymywa o si tak e z ró nego rodzaju darowizn. Oprócz
udzielania pomocy materialnej prowadzi o polsk szko i bibliotek 47.
Pewne o ywienie w jego dzia alno ci nast pi o w 1907 r. w zwi zku
z generalnym wzrostem aktywno ci spo ecznej w Rosji w wyniku rewolucji
1905–1907 r.
Zainicjowano
wówczas
organizowanie
odczytów
popularnonaukowych, tworzenie kó ek piewu, muzyki, gimnastycznosportowego oraz literacko-scenicznego. Mia y one s
zwi kszeniu
intensywno ci ycia kulturalnego w ród bakijskiej Polonii. Planowano tak e
powo anie Biura Po rednictwa Pracy oraz utworzenie domu pomocy dla
seniorów i osób chorych aby poszerzy i wzmocni aspekty charytatywne
dzia alno ci organizacji. Wi kszo
tych projektów zosta a zrealizowana
w nast pnych latach. Zarazem jednak dzia alno
organizacji wykazywa a
ograniczony zakres z powodu niewielkich funduszy finansowych, którymi
dysponowa a 48.
Istotne z punktu widzenia pewnej integracji bakijskich Polaków by o
prowadzenie polskiej biblioteki, która w 1910 r. uzyska a w asny lokal. Do
wybuchu pierwszej wojny wiatowej biblioteka dysponowa a kilkutysi cznym
zbiorem sk adaj cym si z egzemplarzy literatury pi knej, fachowej oraz
polskoj zycznych czasopism. W ród nich znajdowa o si tak e jedyne polskie
czasopismo pt. „Fary . Miesi cznik Literacko-Naukowy”, wychodz ce na
Kaukazie Po udniowym w latach 1907–1908. Redaktorem miesi cznika by
Józef Wojni owicz49.
Dzia alno
biblioteki polskiej wspiera a tak e kolejna polska
organizacja powo ana w tym mie cie w 1909 r. – Stowarzyszenie „Dom Polski”
w Baku. Jej powstanie przypad o na o ywienie aktywno ci mniejszo ci polskiej
w Rosji w zwi zku z przeobra eniami spo eczno-politycznymi wywo anymi
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rewolucj 1905–1907 r.50. Polacy w Imperium Romanowych zacz li tworzy
w ró nych miastach organizacje kulturalno-o wiatowe o charakterze narodowym
nosz ce nazw Stowarzyszenie „Dom Polski”. Jako pierwsze tego rodzaju
stowarzyszenie powsta o na Kaukazie Po udniowym w Tyflisie ju w 1907 r.51.
Wzoruj c si na jego statucie i specyfice dzia alno ci liderzy rodowiska
polskiego w Baku postanowili tak e powo
w stolicy Azerbejd anu podobn
organizacj . Nie wykazywa a ona ju tak silnych zwi zków z parafi
rzymskokatolick w Baku jak Katolickie Towarzystwo Dobroczynno ci,
przyjmuj c bardziej wiecki charakter. Decyzja o powstaniu Stowarzyszenia
„Dom Polski” w Baku zosta a podj ta na pocz tku maja 1909 r. Inicjatorami jego
utworzenia byli m.in. prawnik Mieczys aw Krupowicz oraz urz dnicy Boles aw
Brulikowski i W adys aw Trompczy ski52. Po kilku miesi cach Stowarzyszenie
„Dom Polski” w Baku zosta o oficjalnie zarejestrowane przez w adze rosyjskie
17 sierpnia 1909 r.53.
Jeszcze przed oficjaln rejestracj odby o si pierwsze zebranie jego
cz onków w czerwcu 1909 r. Powo ano wówczas zarz d sk adaj cy si z:
przewodnicz cego (prezesa), jego zast pcy, pi ciu cz onków oraz trzech
zast pców cz onków zarz du. Prezesem stowarzyszenia zosta Jan ukrowski,
natomiast jego zast pc August Rych owski. Ten pierwszy kierowa organizacj
przez ca y okres jej dzia alno ci a do 1920 r., kiedy zosta a rozwi zana przez
adze radzieckiego Azerbejd anu54. W trakcie pierwszego zebrania zarz du
Stowarzyszenia „Dom Polski” w Baku powo ano równie komisje zajmuj ce si
ró nymi zakresami jego dzia alno ci. Powsta y komisje: gospodarcza, szkolna,
biblioteczna, widowisk i zabaw oraz komisja odczytowa55.
Dzia alno Stowarzyszenia „Dom Polski” w Baku cieszy a si du ym
poparciem Polaków mieszkaj cych w tym mie cie. wiadczy a o tym liczba
oko o siedmiuset cz onków na pocz tku jego dzia alno ci. Co prawda
w pó niejszych latach liczebno stowarzyszenia zmniejszy a si , jednak do
wybuchu pierwszej wojny wiatowej nadal skupia o oko o pó tysi ca cz onków.
Dane te mog wiadczy o poparciu organizacji przez miejscow Poloni .
Zw aszcza, gdy porówna si jego dzia ania do aktywno ci Stowarzyszenia „Dom
Polski” w Tyflisie, które liczy o oko o dwustu aktywnych cz onków przy o wiele
liczniejszej grupie Polaków zamieszkuj cej w tym mie cie. W 1913 r. w Baku
50
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mieszka o nieca e 1,8 tys. Polaków, podczas gdy w Tyflisie ju w 1910 r.
mieszka o prawie 7,4 tys. osób narodowo ci polskiej56.
Du y wp yw na dzia alno Stowarzyszenia „Dom Polski” w Baku
wywar przewodnicz cy jego zarz du J. ukrowski. Na czo o dzia alno ci
stowarzyszenia wysun a si aktywno
o wiatowo-kulturalna. Zacz to
organizowa kursy czytania i pisania dla doros ych, aby ograniczy analfabetyzm
cz sto wyst puj cy w ród niewykwalifikowanych robotników polskiego
pochodzenia. Stowarzyszenie rozpocz o tak e wspó prac z Katolickim
Towarzystwem Dobroczynno ci, wspieraj c finansowo dzia alno
szko y
polskiej, czytelni i biblioteki funkcjonuj cych przy tej organizacji57.
Zacz to tak e organizowa odczyty dla ludno ci polskiej w Baku. W ich
trakcie prezentowano twórczo pisarzy polskich: Henryka Sienkiewicza, Elizy
Orzeszkowej, Boles awa Prusa, Stefana eromskiego. Organizowano pogadanki
medyczne wyg aszane przez bakijskich lekarzy-Polaków oraz prezentowano
odczyty po wi cone bie cym problemom spo eczno-gospodarczym. Spotkania
te mia y charakter otwarty, by y skierowane nie tylko do cz onków
stowarzyszenia i ludno ci polskiej, ale tak e dla osób innych narodowo ci
zamieszkuj cych wieloetniczne Baku. Spotkania cieszy y si popularno ci
ród bakijczyków58.
Zainteresowanie nie tylko miejscowych Polaków wzbudza y równie
przedstawienia teatru amatorskiego dzia aj cego przy Stowarzyszeniu „Dom
Polski” w Baku. Wystawiano przede wszystkim l ejszy repertuar – m.in.
popularne wówczas komedie i farsy Stanis awa Dobrza skiego i Zygmunta
Przybylskiego, prezentowano równie repertuar klasyczny, sztuki Szekspira
i Moliera59.
Dzia alno odczytowo-teatralna organizacji przyczyni a si do integracji
polskiego rodowiska w Baku, by a tak e wa nym elementem ycia kulturalnego
stolicy rosyjskiego Azerbejd anu. Podobne znaczenie odgrywa y bale
organizowane szczególnie w okresie karnawa u przez zarz d stowarzyszenia.
Uczestniczyli w nich nie tylko reprezentanci bakijskiej Polonii, ale tak e
urz dnicy wy szego szczebla administracji carskiej oraz reprezentanci elity
przemys owej Baku. Bale te by y wa nymi wydarzeniami towarzyskimi,
stanowi cymi istotny element ycia spo ecznego stolicy bakijskiej guberni60.
Dzia acze Stowarzyszenia „Dom Polski” w Baku tworzyli tak e nowe
organizacje powi zane ze stowarzyszeniem, których celem mia o by
rozszerzenie jego wp ywów w ród ró nych grup bakijskiej Polonii. Przyk adem
takiej organizacji by Zwi zek M odzie y Polskiej kierowany przez Stanis awa
56
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Zuberta. Jego celem mia o by krzewienie postaw patriotycznych w ród
odzie y polskiej zamieszkuj cej w Baku, aby uchroni
j
przed
61
wynarodowieniem .
Wybuch pierwszej wojny wiatowej spowodowa zmian sytuacji
w Azerbejd anie. Wp yn równie na ycie ludno ci polskiej w tym regionie,
powoduj c
zmiany
charakteru
dzia alno ci
polskich
organizacji
w Azerbejd anie62. Musia y one przystosowa si do realiów tocz cej si wojny,
a pó niej do gwa townych zmian spo eczno-politycznych spowodowanych przez
rewolucj lutow i pa dziernikow w Rosji w 1917 r.
Wybuch pierwszej wojny wiatowej by umown cezur zamykaj
zmiany wewn trzne w Azerbejd anie rosyjskim u schy ku XIX w. i na pocz tku
XX w.
Reasumuj c omawianie roli Polaków w przeobra eniach rosyjskiego
Azerbejd anu na prze omie XIX w. i XX w. nale y podkre li , i pomimo
stosunkowo niewielkiej ich liczby przebywaj cych w tym regionie, odegrali oni
znacz
rol
w jego przeobra eniach cywilizacyjnych. Polska kadra
in ynieryjno-techniczna przyczyni a si do rozwoju przemys u naftowego,
a tak e i innych ga zi gospodarki Azerbejd anu. W ród polskich przybyszy
szczególn rol odegrali geolodzy, poszukuj cy nowych z
ropy naftowej,
in ynierowie buduj cy linie kolejowe i drogi oraz architekci, nadzoruj cy
rozbudow Baku i innych miast Azerbejd anu. Pewn rol odegrali równie
polscy lekarze i nauczyciele, przyczyniaj cy si do poprawy poziomu opieki
zdrowotnej i edukacji w ród mieszka ców regionu.
ród nap ywowej ludno ci polskiej do Azerbejd anu u schy ku XIX w.
przewa ali m czy ni. Niektórzy z nich zak adali tam rodziny, eni c si
z przedstawicielkami lokalnej ludno ci azerbejd skiej, rosyjskiej, ormia skiej
i wtapiaj c si w wieloetniczne rodowisko. Jednak nie wszyscy z nich ulegli
asymilacji. wiadczy a o tym aktywna dzia alno organizacji skupiaj cych
Polaków zamieszkuj cych zw aszcza Baku. Dzia ania Katolickiego Towarzystwa
Dobroczynno ci oraz Stowarzyszenia „Dom Polski” w Baku przyczyni y si do
integracji polskiego rodowiska w rosyjskim Azerbejd anie, umo liwi y
zachowanie poczucia to samo ci i odr bno ci narodowej w ród cz ci
azerbejd skiej Polonii. Dzia alno odczytowa, popularyzatorska, teatralna
i rozrywkowa tych organizacji nie tylko w ród Polonii, ale tak e w ród ogó u
mieszka ców Baku sprawi a, i mia y one tak e pewien wp yw na rozwój ycia
spo ecznego w ród mieszka ców stolicy rosyjskiego Azerbejd anu na pocz tku
XX w.
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Pawe Olszewski
Rola Polaków w przeobra eniach rosyjskiego Azerbejd anu na prze omie XIX
i XX wieku
The role of Poles in the transformation of Russian Azerbaijan in the late 19th
and early 20th century
owa kluczowe: Azerbejd an, Imperium Rosyjskie, imigracja
Key words: Azerbaijan, Russian Empire, immigration
Streszczenie
Artyku przedstawia dzieje polskich imigrantów i ich udzia u w rozwoju
Azerbejd anu. Autor wskazuje, e obok dzia alno ci kultywuj cej polsk
tradycj i histori , dzia ali oni na rzecz rozwoju swojej nowej ojczyzny.
Summary
The article presents the history of Polish immigrants and their
participation in the development of Azarbaijan. The author points out that in
addition to their activities cultivating Polish tradition and history, they worked
for the development of their new homeland
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Marlena Karpi ska
ORGANIZACJE POLONIJNE W SANKT PETERSBURGU1
„Polacy byli w Petersburgu od zawsze”2 to s yszana najcz ciej opinia
petersburskich dzia aczy polonijnych, odpowiadaj cych na pytanie o pocz tki
polskiej diaspory w mie cie nad New . Polscy in ynierowie i robotnicy
uczestniczyli w budowie miasta, polska m odzie studiowa a w petersburskich
uczelniach, bior c nast pnie czynny udzia
w rozwoju spo ecznym,
gospodarczym, a tak e kulturalnym Petersburga – Piotrogrodu – Leningradu.
Miasto nad New przyci ga o od wieków polskich emigrantów szukaj cych
pracy, nowych mo liwo ci rozwoju czy kszta cenia. Dla wielu by o jednak e
miejscem, do którego przybywali z powodów politycznych, na skutek represji
czy przymusowych wysiedle . Dzi ki wspólnemu j zykowi, kulturze
i obyczajom ludno polska i polskiego pochodzenia nie uleg a rozproszeniu,
podejmowano dzia ania jednocz ce mniejszo narodow , organizowano polskie
kluby i stowarzyszenia, wydawano polskoj zyczn pras , zak adano polskie
szko y.
Koniec lat osiemdziesi tych XX w. przynosz c zmiany w sytuacji
spo eczno-politycznej w ZSRR oraz bloku pa stw komunistycznych da pierwszy
bodziec ku przebudzeniu si rodowiska polonijnego w Petersburgu. Odrodzenie
si polskiej diaspory, os abionej po rewolucji bolszewickiej i prawie zmia onej
represjami lat trzydziestych, by oby zadaniem nierealnym, gdyby nie
determinacja osób gotowych do walki o prawo do zrzeszania si , spotykania
i wspólnego dzia ania w imi okre lonych idei. Polacy, przybywaj cy do miasta
nad New g ównie w celu kszta cenia w petersburskich uczelniach, tworzyli
zamkni te grupy zwi zane z o rodkiem akademickim. cznikiem mi dzy nimi
by Konsulat Generalny PRL, istniej cy od 1972 r., b cy miejscem wspólnych
spotka , podczas których zrodzi y si pierwsze idee za enia polskiego
stowarzyszenia narodowo ciowego3. Pocz tkowo ma o realne pomys y
1
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W latach 1914–1924 – Piotrogród, w latach 1924–1991 – Leningrad, od 1991 r. – Sankt
Petersburg. Artyku opracowano na podstawie pracy magisterskiej pt. „Ruch polonijny
w Leningradzie / Sankt-Petersburgu w latach 1988–2012. Dzieje, organizacja i dzia alno ”,
napisanej pod kierunkiem dr hab. Miros awa Golona, prof. UMK w Zak adzie Historii
Powszechnej i Polski po 1945 r. Instytutu Historii i Archiwistyki na Uniwersytecie Miko aja
Kopernika w Toruniu.
T. Konopielko, Prze yjmy to jeszcze raz…, w: Polacy w Sankt Petersburgu, pod red. T.
Konopielko, Lublin 2012, s. 11.
Kartki z historii. Polska dyplomatyczna misja nad New 1926–1989, t . M. Kowalkowa,
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i marzenia, powoli zaczyna y si urzeczywistnia , pomimo licznych problemów
i trudno ci, jakie napotyka y na swojej drodze.
W listopadzie 1988 r. wbrew zaleceniom ówczesnego konsula
generalnego PRL – Boles awa Kapitana, pracownik konsulatu Teresa
Konopielko razem z Wies aw Sawinow i Alin Dze za
y pierwsze
w Leningradzie niezale ne stowarzyszenie – Klub Polski. Do tej pory w mie cie
istnia y ró ne ma e kluby osób zainteresowanych polsk kultur , takie jak
kolekcjonerów znaczków, pocztówek polskich, mi ników polskich pie ni czy
filmów4. Powstanie Klubu Polskiego jako organizacji skupiaj cej polsk ludno
Leningradu by o odwa nym wydarzeniem, pomimo nadchodz cych nastrojów
zwi zanych z gorbaczowsk pierestrojk . Pierwszym szefem Klubu zosta na
krótko Werner Gajda, natomiast szczególn aktywno ci odznacza si
Bronis aw Dze . Dla przysz ci Klubu Polskiego posiada o znaczenie
zmobilizowanie miejscowych Polaków do aktywnego udzia u w nowopowsta ej
organizacji narodowo ciowej. Po pierwszych spotkaniach z leningradzkimi
Polakami ustalono now nazw polskiej organizacji: Stowarzyszenie Kulturalnowiatowe „Polonia” (SKO „Polonia”)5. Pierwsze wzmianki na jego temat
pojawi y si w wile skim polskoj zycznym „Czerwonym Sztandarze” oraz
w organie partyjnym „Leningradzka Prawda” z 27 kwietnia 1989 r. Rozpocz
si stopniowy proces ujawniania si leningradzkich Polaków, którzy
dowiadywali si o powstaj cej „Polonii” za po rednictwem znajomych, prasy czy
te wzmianek w audycjach radiowych lub telewizyjnych.
Pierwszymi pracami podejmowanymi przez dzia aczy by o
organizowanie nauki j zyka polskiego dla dzieci i m odzie y, jak i osób
doros ych. Mo liwo nauczania sta a si bod cem do rozwoju organizacji
poprzez nap yw nowych cz onków, spragnionych kontaktów z ojczyst mow .
Trudno ci ujawni y si w zwi zku z zamiarem legalnego zarejestrowania
polskiej organizacji narodowo ciowej. Autorem pierwszego statutu oraz tre ci
poda o nadanie stowarzyszeniu stanu prawnego, skierowanych do Prezydium
Lensowietu, by Bronis aw Dze , major Armii ZSRR. Jego starania,
zaanga owanie i autorytet przynios y pozytywne rezultaty. Po niemal rocznych
zabiegach, w listopadzie 1989 r. SKO „Polonia” zosta o zarejestrowane przez
Prezydium Komitetu Wykonawczego Rady Deputowanych Ludowych
w Leningradzie. Od tego momentu liczone s jubileusze stowarzyszenia,
obchodzone uroczy cie ze szczególnym zaanga owaniem6.
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Pocz tki odrodzenia polonijnego w mie cie nad New . Wspomnienia Jadwigi Szyma skiej,
„Gazeta Petersburska” 2011, nr 2, s. 26.
W 1998 r. w zwi zku z dwusetnym jubileuszem urodzin Adama Mickiewicza oraz obchodami
dziesi ciolecia istnienia SKO „Polonia”, nadano stowarzyszeniu jego imi .
Informacje uzyskane podczas wywiadu z prezesem SKO „Polonia” Czes awem B asikiem.
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SKO „Polonia” by o pierwsz organizacj polonijn , dzia aj ca na
terenie pó niejszej Federacji Rosyjskiej, która uzyska a przez oficjaln
rejestracj status prawny. Jej pierwszym prezesem zosta prof. Rajmund
Piotrowski. Nast pi szybki wzrost liczby cz onków stowarzyszenia, które
bezpo rednio po legalizacji skupia o zaledwie ok. dwudziestu osób, natomiast po
roku funkcjonowania ok. pó tysi ca7.
ówne zadanie SKO „Polonia” w pierwszych latach jego istnienia
polega o na „repolonizacji petersburczyków polskiego pochodzenia, animacji
kultury polskiej i polskich obyczajów na terenie miasta”8. Cel „repolonizacji”
realizowano na trzech p aszczyznach. Pierwsz z nich stanowi o tzw.
„przygotowanie j zykowe”, poprzez które rozumiano nie tylko nauczanie j zyka
polskiego, ale równie organizacj wyjazdów do Polski.
Kolejna forma repolonizacji, to „dzia alno polityczno-patriotyczna”,
skierowana na aktywne uczestnictwo Polaków w przemianach spo ecznopolitycznych w ZSRR. W sierpniu 1991 r. podczas puczu Gienadija Janajewa,
Polonia opowiedzia a si po stronie m odej rosyjskiej demokracji, bior c m.in.
aktywny udzia w wiecach na Placu Pa acowym oraz udzielaj c poparcia merowi
Leningradu Anatolijowi Sobczakowi. Ponadto SKO „Polonia” bra a udzia
w akcjach solidarno ci z rodakami na Wile szczy nie w zwi zku z bezprawn
i antydemokratyczn
uchwa
Rady Najwy szej Republiki Litewskiej
o rozwi zaniu samorz dów polskich w rejonach solecznickim i wile skim.
Zarz d stowarzyszenia wys list protestacyjny do przewodnicz cego Rady prof.
V. Landsbergisa oraz list otwarty do H. Kohla, A. Sobczaka, E. Szewardnadze
i redakcji gazet zachodnich9.
Trzeci form repolonizacji by o „wychowanie kulturowe i reedukacja
duchowa”. Prace wychowawcze rozumiano jako „wpojenie, wszczepienie
i umasowienie w umys ach i duszach polonusów i polonofilów polskiej
mentalno ci oraz patriotycznego i europejskiego tolerancyjno-katolickiego
zachowania”. Zadanie to uwa ano za najtrudniejsze z uwagi na to, i wi kszo
cz onków SKO „Polonia” wyrasta a i dojrzewa a w sowieckich warunkach,
kszta ci a si w sowieckich szko ach, udziela a si w organizacji komsomolskiej
i partyjnej. Je li chodzi o podej cie do religii katolickiej, postulowano odrodzenie
duchowo ci Polaków oraz podj cie walki o odbudow parafii katolickich,
zamkni tych w latach trzydziestych XX stulecia10. W dniu 22 stycznia 1991 r.
wystosowano list do przewodnicz cego Lensowietu A. Sobczaka oraz nuncjusza
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papieskiego w Moskwie F. Collasuono z pro
o zwrot budynków ko cielnych
polskim katolikom, zamieszka ym w Leningradzie11.
Z biegiem czasu zadania, jakie pocz tkowo stawia o przed sob SKO
„Polonia” ulega y niewielkim zmianom, g ównie z uwagi na konieczno
dostosowania si do nowych warunków spo eczno-politycznych.
Program oparty na trzech filarach: j zyk, kultura, wiara realizowany jest
przez ca y okres dzia ania stowarzyszenia a do wspó czesno ci. Szczególny
nacisk k adziony jest na nauczanie j zyka polskiego. W ramach zaj uczniowie
zapoznaj si równie z polsk kultur , sztuk i obyczajowo ci . Propagowanie
polskiej kultury odbywa si nie tylko w gronie cz onków stowarzyszenia,
przenika równie do kr gów wielokulturowego spo ecze stwa miasta poprzez
m.in. organizacj festiwali polskiej kultury i sztuki12. Religia katolicka, pe ni ca
rol
cznika i spoiwa dla Polaków polskiego pochodzenia stawiana jest na
wa nym miejscu. Podtrzymywanie wiary to nie tylko wspólne obchody wi t
katolickich, ale równie spotkania po nabo stwach, rozmowy i pogadanki
w j zyku polskim13.
Obowi zuj cy statut SKO „Polonia”, zredagowany w 2008 r. definiuje
trzy podstawowe jego cele:
1. „Formowanie
kultury
wielonarodowo ciowego
spo ecze stwa,
odrodzenie polskiej kultury, duchowo ci i narodowej godno ci,
wzmocnienie pokoju i przyja ni mi dzy narodami Polski i Rosji;
2. Aktywne obcowanie cz onków organizacji z histori i tradycjami narodu
polskiego, nauka j zyka polskiego, kultywowanie wiary i polskich
tradycji, popularyzacja historii i kultury Polski;
3. Nawi zanie kontaktów cz onków organizacji z ojczyzn
swych
przodków oraz innymi organizacjami polskiej diaspory, sprzyjanie
wielop aszczyznowej wspó pracy Rosji i Polski”14.
Pierwszym prezesem SKO „Polonia” zosta Rajmund Piotrowski, który
pe ni sw funkcj do 1994 r. Bezpo rednio po odej ciu z kierownictwa „Polonii”
nadano mu tytu honorowego prezesa stowarzyszenia. Od 1994 r. funkcj prezesa
sprawuje Czes aw B asik, pozostaj c nadal na swym stanowisku (czerwiec
2012 r.)15.
Wed ug obowi zuj cego statutu „cz onkiem stowarzyszenia mo e zosta
osoba polskiego pochodzenia lub jej potomkowie, osoby prawne tj. spo eczne
11
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organizacje i osoby, które w sposób istotny poprzez swoj dzia alno spe niaj
cele, stoj ce przed SKO »Polonia«. Do organizacji przyjmowani s obywatele
Federacji Rosyjskiej oraz innych pa stw, które uko czy y 18 rok ycia i na sta e
lub czasowo mieszkaj na terenie Sankt-Petersburga”16.
Jak wy ej wspomniano, o mo liwo ci wst pienia do stowarzyszenia
decyduje polskie pochodzenie, które jest warunkiem obligatoryjnym. Zdarzaj
si jednak e przypadki, gdy udowodnienie polskich korzeni jest trudne, a czasem
nawet niemo liwe. Gdy brak jakichkolwiek zachowanych dokumentów
po wiadczaj cych polskie pochodzenie, podczas rozmowy weryfikowana jest
prawdomówno osoby zainteresowanej przynale no ci do stowarzyszenia.
SKO „Polonia” jest organizacj otwart dla mi ników polskiej kultury, osób
szczerze oddanych dzia alno ci polonijnej. Stara si podej indywidualnie do
ka dego ch tnego, nie zamyka przed nim drogi, maj c na uwadze
skomplikowanie ludzkich losów. Najwa niejsze jest poczucie wiadomo ci
narodowej, ch aktywnego udzia u w yciu polonijnym, wszak e dokumenty
w aden sposób nie oddaj warto ci charakteru cz owieka17.
Je li chodzi o liczb cz onków SKO „Polonia”, to jest ona trudna do
konkretnego sprecyzowania. Wed ug rejestru przewy sza ona minimalnie tysi c
osób. Liczba ta nie przedstawia jednak e stanu faktycznego, gdy dane te nie s
weryfikowane i w wielu przypadkach osoby widniej ce w spisie ju od dawna
nie bior udzia u w dzia alno ci stowarzyszenia. Przypuszczalnie ok. pi ciuset
osób aktywnie uczestniczy w yciu polonijnym, natomiast ok. 230 w miar
regularnie op aca sk adki cz onkowskie. Warto zaznaczy , i oko o 80% z nich
nie zna j zyka polskiego18.
Maj tek i rodki finansowe SKO „Polonia” tworz
„sk adki
cz onkowskie, dobrowolne ofiary i dofinansowania od obywateli i osób
prawnych, wp ywy pieni ne za przeprowadzone wyk ady, wystawy czy loterie,
dochody wynikaj ce z prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, prawnych
transakcji i innych róde ”19. W praktyce dzia alno
stowarzyszenia jest
finansowana poprzez wspó prac z polskimi fundacjami, tj. Stowarzyszeniem
„Wspólnota Polska”, Fundacj „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacj
„Semper Polonia”, które do 2012 r. otrzymywa y rodki finansowe z Senatu RP.
Ponadto SKO „Polonia” otrzymuje wsparcie finansowe ze strony
Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu oraz Instytutu Polskiego. Pomoc
udzielana jest poprzez wyst powanie stowarzyszenia o dofinansowanie po
przedstawieniu gotowego projektu przedsi wzi cia czy imprezy, na organizacj

16
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Tam e, s. 8–9.
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której rodki te maj zosta przeznaczone20. SKO „Polonia” corocznie sk ada
sprawozdania z dzia alno ci i plany polskim fundacjom, Konsulatowi
Generalnemu RP, a tak e w ciwym organom w adz miasta.
Je li chodzi o wsparcie finansowe ze strony lokalnej administracji, to
stowarzyszenie dotychczas nie korzysta o z tej formy zdobywania rodków oraz
nie sk ada o w tym celu stosownych wniosków, g ównie z uwagi na trudno ci
wynikaj ce z rozbudowanej miejscowej biurokracji. Jednak e w przysz ci
niewykluczona jest taka droga pozyskiwania funduszy na prowadzenie
dzia alno ci.
Znacz cym o rodkiem pomocy jest Sankt-Petersburski Dom
Narodowo ci, b cy miejscem wspó pracy mniejszo ci narodowych
wielokulturowego miasta. Wsparcie polega przede wszystkim na wynajmowaniu
sal do organizacji wystaw, spotka , konferencji. Dzi ki zaprzyja nionym
kontaktom z innymi organizacjami (np. Domem Aktora) stowarzyszenie, z uwagi
na swój spo eczny charakter otrzymuje pod wynajem lokale czy sale bankietowe
za ni sz cen , co niew tpliwe u atwia jego funkcjonowanie21.
SKO „Polonia” korzysta równie
z dotacji rosyjsko-polskich
przedsi biorstw. W pierwszych latach funkcjonowania stowarzyszenia jednymi
z najwa niejszy sponsorów byli biznesmen S awomir Lisowski, Tadeusz
Browarek (polska firma „Lumena”), Aleksy Gor cy (przedstawiciel firmy
„Budimex”), Georgij i Galina Krutikowie (firma „Lenwars”)22.
Ponadto znaczenie dla rozwoju i aktywno ci SKO „Polonia” stanowi
wk ad pracy jej cz onków, po wi caj cych swój wolny czas i energi dla
spo ecznej dzia alno ci polonijnej23.
Wa ne znaczenie dla rozwoju stowarzyszenia ju od pierwszych dni jej
funkcjonowania odgrywa y kwestie zwi zane z pozyskaniem zaplecza
lokalowego, tj. miejsca, w którym SKO „Polonia” mog oby rozpocz w ciw
dzia alno . Nowopowsta e stowarzyszenie znalaz o si w korzystnej sytuacji,
dzi ki pomocy Konsulatu Generalnego RP, który bezp atnie udost pni w asne
pomieszczenia klubowe na rzecz pracy polonijnej. W ten sposób siedzib SKO
„Polonia” przez d ugie lata by y sale w budynku konsulatu przy ul. Sowieckiej.
Sytuacja uleg a diametralnej zmianie w styczniu 2002 r., gdy odmówiono
polonijnym organizacjom dalszego korzystania z pomieszcze konsulatu od
nowego sezonu kulturalnego, w zwi zku z konieczno ci przekszta cenia ich
w dzia wizowy dyplomatycznej placówki24. SKO „Polonia” wraz z innymi
organizacjami pozosta a bez zaplecza lokalowego, co doprowadzi o do „kryzysu
20
21
22
23
24

Informacje uzyskane podczas wywiadu z Lucyn Morawska-Uhryn, Konsulem do spraw
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bezdomno ci ruchu polonijnego”25. W ci gu ponad pi ciu lat stowarzyszenie
kilkakrotnie zmienia o swoj siedzib , znajduj c dla siebie miejsce kolejno
w szkole nr 216 im. A. Mickiewicza z rozszerzonym j zykiem polskim,
w piwnicach Ko cio a Nawiedzenia Naj wi tszej Marii Panny przy ul.
Krasnoarmiejskiej, na krótki okres czasu wynajmowano równie lokal w Domu
Kultury przy Placu Troickim26.
Okres od 2002 r. do 2007 r. by najtrudniejszym w dziejach SKO
„Polonia”. Nast pi rozpad „Ma ej Polonii”, aktywno stowarzyszenia zacz a
powoli zamiera , zaprzestano podejmowania niektórych form dotychczasowej
dzia alno ci. Z powodu cz stych zmian lokalowych (ci ych przeprowadzek)
stopniowo uleg rozproszeniu zasób biblioteki i archiwum polonijnego, utracono
cz
mienia organizacji. Jak odnotowano w miejscowej prasie: „SKO »Polonia«
zdo o zachowa najwa niejsze – swoich cz onków”. Nadal organizowano
obchody polskich wi t, odbywa y si wyjazdy do Polski, nie zaprzestano
nauczania j zyka polskiego27.
W 2007 r. po wielu zabiegach nast pi o otwarcie Domu Polskiego przy
ul. Sapiorny Zau ek 10, zakupionego za fundusze Senatu RP. Budynek stanowi
asno
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, znajduje si w nim jego
Przedstawicielstwo, natomiast pomieszczenia zosta y przeznaczone na rzecz
organizacji polonijnych, w tym równie SKO „Polonia”. Otrzymanie siedziby
wp yn o w sposób znacz cy na rozwój dzia alno ci organizacji oraz integracj
ruchu polonijnego w Petersburgu.
Wraz z rozwojem SKO „Polonia” pod jego opiek zacz y rodzi si
mniejsze organizacje, natomiast pod koniec 1991 r. wy oni si Zwi zek
Polaków, który w toku dzia alno ci tak e zak ada kluby, zespo y i inne
jednostki, skupiaj ce swych cz onków. W ten sposób w Petersburgu stopniowo
zacz kszta towa si ró norodny ruch polonijny.
Je li chodzi o SKO „Polonia”, to od samego pocz tku dzia a przy nim
Klub Polski (Klub „Polonia”). Jego pierwszym kierownikiem by a Walentyna
Perkowska-Gnatyszyna, natomiast obecnie prowadzi go Helena Wo oszenko.
W pierwszych latach kszta towania si ruchu polonijnego spotkania Klubu
odbywa y si regularnie, w ka
niedziel , przyci gaj c liczn grup osób,
zarówno w m odym wieku, jak i starszych. Organizowano wyk ady z historii
i kultury
polskiej,
koncerty
polskich
muzyków
i kompozytorów.
W przewa aj cej mierze by y to wyst pienia amatorskie, jednak e czasem
zapraszano równie zawodowych artystów. Aktywnie w yciu polonijnym bra
udzia rosyjski artysta i recytator Sergiusz Nowo ow, pianistka Helena KarolBorodiuk i inni. Podczas spotka Klubu znajdowano równie czas na pogaw dki
w mniejszym gronie, dyskutowano w rodzinnej atmosferze. Oprócz dzia alno ci
25
26
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kulturalno-o wiatowej i rozrywkowej zadaniem Klubu by a tak e opieka nad
lud mi starszymi, ubogimi, potrzebuj cymi pomocy. Z tych wzgl dów przy
klubie zorganizowano przychodni lekarsk , któr kierowa a Walentyna
Zagolska. Z inicjatywy Teresy Konopielko raz w tygodniu urz dzano kolacje
humanitarne dla osób najbardziej potrzebuj cych, a szczególnie rencistów. By y
one sponsorowane przez Konsulat Generalny RP oraz polskie firmy28. Przy
Klubie dzia o tak e tzw. centrum biznesu, w którym spotykali si
przedstawiciele wspó pracuj cych polsko-rosyjskich przedsi biorstw29.
SKO „Polonia” od za enia po dzie dzisiejszy ma pod swoj opiek
zespo y artystyczne, które na przestrzeni lat wy oni y si z jej g ównej struktury.
Najwi ksze znaczenie i tradycje posiada m odzie owy Zespó
Folklorystyczny „Gaik”. Zosta on za ony 25 pa dziernika 1990 r.
i funkcjonuje do wspó czesno ci. By on pierwszym zespo em polonijnym na
terytorium Federacji Rosyjskiej. Jego pierwszym kierownikiem artystycznym
zosta a Natalia Szykier, a obecnie zarz dza nim jej synowa – Anastazja Szykier.
W zespole pocz tkowo uczestniczy o tylko dziesi cioro dzieci, z biegiem czasu
liczba ta si zwi ksza a. Za ono dwie grupy: wokaln i taneczn , które
realizowa y w swoim repertuarze ta ce i pie ni, pochodz ce z ró nych regionów
Polski m.in. lubelskiego, kaszubskiego czy krakowskiego30.
Po ród zespo ów artystycznych dzia aj cych przy SKO „Polonia” wa ne
miejsce zajmuj chóry polonijne. Jednym z nich jest chór „Lauda”, którym
kieruje Maryna Kirijewa. Znacz
rol odgrywa tak e „Piosenka Biesiadna”,
której przewodzi Swiet ana Krasilnikowa.
Je li chodzi o organizacje dzia aj ce w SKO „Polonia” na rzecz rozwoju
i popularyzacji polskiej kultury i sztuki, to po ród nich nale y wymieni
powsta y w 1994 r. Teatr „Polonia”.
SKO „Polonia” od pocz tku istnienia by o w sposób szczególny otwarte
dla dzieci i m odzie y. Jeden z g ównych celów organizacji, czyli nauczanie
zyka polskiego zacz to realizowa poprzez utworzenie szko y dla dzieci tzw.
„Ma ej Polonii”. Kierowa a ni Wies awa Sawinowa. Po opuszczeniu konsulatu
pojawi o si wiele trudno ci z prowadzeniem zaj lekcyjnych z powodu braku
odpowiedniego lokalu. W 2007 r. wraz z otwarciem Domu Polskiego nast pi o
odrodzenie „Ma ej Polonii”, realizuj cej swe cele nie tylko poprzez lekcje j zyka
polskiego, ale równie odchodzenie polskich wi t narodowych i religijnych,
organizowane wyjazdy do kraju. Wy ej wymienione dzia ania to przejaw troski
o najm odsze polonijne pokolenie, jego wychowanie z zachowaniem polskich
tradycji i obyczajów31.
28
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Bezpo rednio po
za eniu
„Ma ej Polonii”
w strukturach
stowarzyszenia pojawi a si równie „M oda Polonia”, organizacja skierowana
szczególnie do m odzie y szkolnej oraz akademickiej. Jej odrodzenie nast pi o
w 2003 r., kiedy to m odzi ludzie zacz li aktywniej udziela si w dzia alno ci
SKO „Polonia”. Wysuni to, a nast pnie zrealizowano projekt za enia
odzie owego zespo u muzycznego „Akband”, skupiaj cego m odych
cz onków stowarzyszenia. Wykonuje on polsk muzyk ró nych stylów,
pocz wszy od folku, pie ni patriotycznych, po wspó czesne nurty. Inicjatorem
i jednocze nie kierownikiem artystycznym grupy jest uka Jezerskij, student
historii w Pa stwowym Uniwersytecie Petersburskim32.
W SKO „Polonia” odnajduj dla siebie miejsce równie kobiety,
polonijne cz onkinie, ch tne do samoorganizowania si . Od 1993 r.
w stowarzyszeniu dzia a Klub „Gosposia”, skupiaj cy cz onków szczególnie
zainteresowanych polsk tradycyjn kuchni , r cznymi robótkami, technikami
szycia i innymi pracami domowymi33.
W kwietniu 1992 r. z inicjatywy Teresy Konopielko powo ano pierwszy
w Federacji Rosyjskiej Klub Kobiet Aktywnych Zawodowo, b cy cz ci
sk adow
Mi dzynarodowej Federacji Kobiet Aktywnych Zawodowo
(International Federation Of Business and Professional Women)34.
SKO „Polonia” pozwala równie na rozwijanie zainteresowa cz onków,
zwi zanych przede wszystkim z polsk kultur , nauk i sztuk . W ramach
stowarzyszenia funkcjonuj kluby i ko a zainteresowa , po ród których mo emy
wymieni m.in. Kó ko Mi ników Historii Polski, Kó ko Amatorów
Polszczyzny (nast pnie Klub Polskiego J zyka i Literatury), Klub Mi ników
Polskiego Kina, Klub Szachowy i inne. Spotkania poszczególnych mniejszych
klubów i kó integruj cz onków polonijnych oraz stwarzaj mo liwo ci dla
wspólnego rozwoju ich pasji35.
Znacz ce miejsce po ród organizacji, skierowanych do osób
zainteresowanych polsk poezj i literatur zajmuje Klub Mi ników Polskiej
Ksi ki, który od stycznia 2009 r. nosi imi poetki Agnieszki Osieckiej.
Aktywnie prowadzi on swoj dzia alno , która obecnie skoncentrowana jest na
popularyzacji twórczo ci jego patronki. Klubem kieruje poeta i t umacz Anatolij
Niechaj36.
Na pocz tku lat dziewi dziesi tych XX w. wraz z rozwojem
petersburskiego ruchu polonijnego, skupiaj cego z roku na rok coraz wi ksz
32
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liczb osób polskiego pochodzenia i mi ników polskiej kultury, zacz y
pojawia si nowe koncepcje i idee, co do obierania kierunków dzia , zasad
przyjmowania nowych cz onków, zarz dzania rodkami finansowymi i innych
spraw zwi zanych ze struktur i dzia alno ci SKO „Polonia”.
Od 1991 r. grupa dzia aczy stowarzyszenia podj a kroki ku utworzeniu
odr bnej organizacji polonijnej, która w sposób pe niejszy spe nia aby ich
potrzeby i oczekiwania. G ównym postulatem by o za enie nowego
stowarzyszenia, którego cz onkami mog yby zosta tylko i wy cznie osoby,
ce w stanie udowodni i udokumentowa swoje polskie pochodzenie, tzw.
„prawdziwi Polacy”37.
Inicjatorami powo ania nowej organizacji polonijnej byli m.in. Leon
Piskorski, Regina Szyszko, Ernest Walkowicz, Jadwiga Szyma ska, Józefa
Nikiforowa. W lipcu 1992 r. po wielu pracach organizacyjnych zarejestrowano
Regionaln Spo eczn Organizacj „Sankt-Petersburski Zwi zek Polaków”,
nadaj c organizacji spo ecznej status prawny.
W 1998 r. Zwi zkowi Polaków nadano imi ksi dza biskupa Antoniego
Maleckiego. Inicjatorem wybrania tego patrona by Leon Piskorski, który przez
wiele lat kompletowa materia y archiwalne o Polakach w Petersburgu, w tym
równie o Antonim Maleckim38.
Pocz tki funkcjonowania organizacji by y trudne, g ównie z uwagi na
okoliczno ci, w jakich ona powsta a. Du e znaczenie dla unormowania
i ustabilizowania sytuacji po roz amie w szeregach polonijnych mia o wsparcie
i dzia ania ówczesnego konsula generalnego RP – Zdzis awa Nowickiego. Jego
odpowiednie podej cie, d ce do integracji rodowiska polonijnego pozwoli o
Zwi zkowi Polaków przetrwa najtrudniejsze pierwsze lata jego formowania si ,
jednoczenia cz onków i wypracowywania programu dzia alno ci.
Za yciele nowej organizacji polonijnej okre lili jej podstawowe cele
i zadania, do których zaliczono przede wszystkim zachowanie i rozwój polskiej
kultury, j zyka oraz religijnych tradycji, stworzenie odpowiednich warunków dla
twórczego rozwoju jego cz onków, zorganizowanie wspó pracy petersburskich
Polaków ze rodowiskami polonijnymi w innych pa stwach, zachowanie i trosk
o narodowe miejsca pami ci39.
ówne za enia Zwi zku Polaków, sformu owane na pocz tku lat
dziewi dziesi tych ub. stulecia zachowa y sw aktualno do wspó czesno ci.
Najnowszy statut organizacji z 2011 r. okre la je w sposób nast puj cy:
37
38

39

E. Chikadze, Polacy w Sankt Petersburgu – problemy to samo ci, „Przegl d Zachodni”, vol. 4,
1998, s. 46–48.
L. Szyszko, Sovremiennoie poloniynoie dvizhenie i Soiuz Poliakov v Sankt-Peterburgie, w:
Rosiia i Polsha: Polonika v etnokul’turnom prastranstvie. Sbornik materialov mezhdunarodnoy
zaochnoy naguchno-prakticheskoy konferencji, red. V. L. I. Ibragimova, M. B. Vinogradova,
M. O. Lisovskaya, Ufa 2007, s. 152.
Tam e, s. 152–153.

150
.

1. „Zachowanie i rozwój polskiej kultury, religijnych tradycji
i etnicznego
ycia Polaków i osób polskiego pochodzenia,
zachowanie i nauczanie j zyka polskiego, rozwój narodowej
i zawodowej twórczo ci;
2. Organizacja kulturowego kontaktu mi dzy cz onkami Zwi zku
i Polakami innych regionów Federacji Rosyjskiej oraz innych
pa stw;
3. Zaspokojenie
kulturowych
i duchowych
potrzeb
polskiej
spo eczno ci, uczestnictwo w dobroczynnej dzia alno ci;
4. Pomoc w odbudowaniu systemu polskiego kszta cenia (na
podstawowym, rednim i specjalistycznym poziomie), rozwój
polskoj zycznych rodków masowego przekazu;
5. Wspieranie pracy naukowo-badawczej w dziedzinie zg biania
polskiej historii i kultury”40.
Warto zauwa , i podstawowe zadania Zwi zku Polaków oraz jego
organizacji macierzystej – SKO „Polonia” s podobne, niemal analogiczne.
usznym wydaje si stwierdzenie, i obu organizacjom przy wiecaj jednakowe
cele i za enia. Na pierwszym miejscu stawiane s trzy najwa niejsze warto ci,
tj. polski j zyk, kultura i religia katolicka, których rozwój nale y zachowywa ,
wspiera i popularyzowa w kr gach polonijnej spo eczno ci. Co do metod
i rodków realizacji okre lonych za
, podobne formy dzia ania s
podejmowane zarówno przez Zwi zek Polaków jak i SKO „Polonia”. Obie
organizacje inicjuj zbli one przedsi wzi cia, pocz wszy od koncertów,
festiwali, wystaw, obchodów wi t katolickich i narodowych po spotkania
bardziej kameralne, przypominaj ce atmosfer wi ta rodzinne. Jedyna ró nica
to kwestie zwi zane z organizacyjnym przygotowywaniem imprez oraz czas ich
przeprowadzania41. Ponadto cz sto SKO „Polonia”, Zwi zek Polaków i inne
organizacje polonijne podejmuj si realizacji wspólnych projektów, konkursów.
Wspó uczestnicz tak e w tych samych imprezach organizowanych pod
patronatem Konsulatu Generalnego RP, Instytutu Polskiego czy w adz miasta.
Je li chodzi o kulturalne cele Zwi zku Polaków, to realizuj je przede
wszystkim zespo y artystyczne, funkcjonuj ce pod jego opiek . Chór „Polskie
Kwiaty” rozpoczyna swoj dzia alno
pod kierownictwem Ma gorzaty
Zalewskiej jeszcze przed roz amem w ruchu polonijnym w ko cu 1991 r42. Po
wy onieniu si Zwi zku Polaków przeszed on pod jego patronat. Podstaw
40
41
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Kronika SKO „Polonia”.
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repertuaru zespo u jest folklor, polskie pie ni patriotyczne i ko cielne. Obecnie
jego kierownikiem jest Aleksiej Popow. Popularyzacj folkloru zajmuje si
równie Zespó Polskiej Pie ni i Ta ca „Korale”, na czele którego stoi Maria
Arefiewa43.
W listopadzie 2007 r. narodzi a si nowa grupa – Zespó M odzie owy
„Newska Fala”, prezentuj cy szeroki wachlarz utworów, nie tylko
folklorystycznych, ale równie reprezentuj cych wspó czesne nurty muzyki
polskiej. Za ycielami zespo u byli Zoja Masliennikowa, Denis Borszczew
i Maria Arefiewa. Obecnie obowi zki kierownika artystycznego chóru pe ni
Denis Borszczew. Wspólnie z zespo em bra on udzia w festiwalach miejskich
oraz regionalnych, reprezentuj c tradycyjn kultur polsk . „Newska Fala” jest
aktywnym uczestnikiem Programu Federalnego FR „Tolerancja”. W 2008 r.
grupa odby a kurs nauki i wyst pów w ramach Warsztatów Chórów Polonijnych„Lato Polonijne” w Koszalinie44.
Przy Zwi zku Polaków funkcjonuje równie Klub M odzie owy
„Newski agiel”. Wokó niego jednoczy si polonijna m odzie poprzez ró nego
rodzaju spotkania, których g ównym celem jest pog bianie wiedzy o polskich
tradycjach i obyczajach poprzez wspólne uczestnictwo w imprezach tj.
„Andrzejki”, „Walentynki”, „Sobótka”, „Kulig”. M odzi ludzie co roku
organizuj
mi dzynarodowe konferencje m odzie owe, pozwalaj ce na
nawi zywanie kontaktów z polonijnymi rodowiskami z innych regionów Rosji.
W Zwi zku Polaków dzia aj ponadto ko a zainteresowa , m.in. klub
mi ników historii, kultury i krajoznawstwa. W maju 2011 r. utworzono Klub
„Kino”, na czele którego stoi Aleksander Granowiecki. W ka
sobot
odbywaj si pokazy filmów, g ównie polskich re yserów lub zagranicznych,
z udzia em polskich aktorów. Prezentacjom towarzysz dyskusje i pogadanki45.
Wa ne znaczenie w petersburskim ruchu polonijnym spe niaj
organizacje jednocz ce starsze pokolenia Polaków oraz osób polskiego
pochodzenia, które do wiadczy y tragicznych wydarze drugiej wojny wiatowej
oraz represji stalinowskich lat trzydziestych XX w. Naoczni wiadkowie blokady
Leningradu, weterani wojenni, osoby prze ladowane i represjonowane s
otoczone szczególn uwag , opiek i wsparciem zarówno materialnym, jak
i duchowym. Funkcjonuj dwie organizacje polonijne tj. Zjednoczenie
Mieszka ców Obl onego Leningradu i Weteranów drugiej wojny wiatowej,
ce pod opiek SKO „Polonia” oraz Zjednoczenie Represjonowanych,
dzia aj ce przy Zwi zku Polaków. Zrzeszenia te maj charakter ponad
organizacyjny, to znaczy do ka dej z nich nale cz onkowie SKO „Polonia”
i Zwi zku Polaków.
43
44
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L. Szyszko, Sovremiennoie poloniynoie dvizhenie…, s. 154.
Informacje uzyskane podczas wywiadu z prezesem Zwi zku Polaków Lili Szyszko. (SanktPetersburg, 15 lutego 2012).
Informacje uzyskane podczas wywiadu z prezesem Zwi zku Polaków Lili Szyszko.
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Zjednoczenie Mieszka ców Obl onego Leningradu i Weteranów
drugiej wojny wiatowej utworzono ju we wrze niu 1993 r. z inicjatywy m.in.
Jadwigi Ostroumowej i Walentyny Grabowskiej. Wówczas liczy o ono 130 osób,
natomiast spis z 2005 r. wykaza ju tylko 80 cz onków. Z roku na rok liczba
maleje z uwagi na wiek osób przynale cych do Zjednoczenia. Obecnie kieruje
nim pami taj ca lata blokady miasta Helena Nagórska-Rybalczenko. W 2003 r.
dzi ki wsparciu Konsulatu Generalnego RP i Instytutowi Polskiemu w Sankt
Petersburgu w serii „Polonica Petropolitana” wydano wspomnienia Polaków
i osób polskiego pochodzenia, b cych mieszka cami obleganego Leningradu.
Wspomnieniow prac zbiorow zredagowa a Maria Budkiewicz46.
Wraz z pojawieniem si Zjednoczenia blokadników i weteranów
wojennych wy oni o si tak e Zjednoczenie Represjonowanych. Inicjatorem jego
za enia by Leon Piskorski. Obecnie funkcj prezesa pe ni Stanis aw
Krasnodembski.
ówne cele obu organizacji skupiaj cych wiadków drugiej wojny
wiatowej i represji stalinowskich – to jak sama ich nazwa wskazuje –
zjednoczenie,
czenie si
w bólu i prze yciach, jakich do wiadczono
w wojennym Leningradzie. Tragiczne wspomnienia minionych wydarze ,
o których nie sposób zapomnie , pozosta y w ka dym z cz onków organizacji.
Wspólne zmagania z przesz ci , spotkania i szczere rozmowy pomagaj
w codziennym yciu. Dzia alno
zjednocze koncentruje si równie na
zachowaniu pami ci i oddawaniu czci ofiarom tragicznych zdarze , których sami
byli wiadkami47.
Mimo podesz ego ju wieku oraz cz stych chorób cz onkowie zrzesze
bardzo aktywni, uczestnicz w imprezach rocznicowych, jubileuszach i innych
momentach wa nych dla ruchu polonijnego Petersburga. Dla blokadników
najwa niejszym wi tem jest rocznica 27 stycznia 1944 r., kiedy to zosta a
przerwana blokada Leningradu. Co roku tego dnia organizowane jest uroczyste
spotkanie wraz z programem artystycznym, cz sto przygotowywanym przez
dzieci polonijne. Imprezy otrzymuj wsparcie nie tylko rodowisk polonijnych,
ale równie Konsulatu Generalnego RP48.
Dzia alno Zwi zku Polaków to nie tylko promocja polskiej kultury, ale
przede wszystkim nauka j zyka polskiego, jednoczenie m odego i dojrza ego
pokolenia Polaków i osób polskiego pochodzenia w Sankt Petersburgu,
upami tnianie polskich miejsc pami ci i wiele innych inicjatyw dbaj cych
o zachowanie i przetrwanie polskiego ducha w mie cie nad New .
Pierwszym prezesem organizacji bezpo rednio po jej zarejestrowaniu
w lipcu 1992 r. zosta Ernest Walkowicz. Funkcj t sprawowa on do 1995 r.,
46
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Wspomnienia o blokadzie, „Polonica Petropolitana”, vol. 5, Petersburg 2003.
Informacje uzyskane podczas wywiadu z prezesem Zwi zku Polaków Lili Szyszko.
H. Nagórska-Rybalczenko, Dla leningradzki Polaków najwi ksze wi to w yciu, „Gazeta
Petersburska” 2005, nr 2, s. 22.
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kiedy to zast pi a go na tym stanowisku Anna Siewaszewicz. Kolejny kierownik
Zwi zku Polaków – prywatny przedsi biorca Leon Chról, zosta wybrany
w wyniku g osowania Zgromadzenia Ogólnego w 2001 r. Obecnym, czwartym
z kolei prezesem organizacji jest Lilia Szyszko, która rozpocz a swoj prac na
tym stanowisko od 2005 r.49.
Je li chodzi o wst powanie do organizacji, to „cz onkiem Zwi zku
Polaków mo e zosta ka dy pe noletni mieszkaniec Sankt-Petersburga, polskiej
narodowo ci lub polskiego pochodzenia, potwierdzonego za pomoc
dokumentów lub z pomoc wiadków, niezale nie od posiadanego obywatelstwa.
Do Zwi zku mog równie zosta przyj ci cz onkowie jego rodziny (tj. m lub
ona)”50. W ten sposób sformu owane przepisy statutowe kategorycznie stanowi
o tym, i cz onkami Zwi zku Polaków nie mog zosta mi nicy polskiej
kultury czy sztuki, znaj cy j zyk polski, ch tni do podejmowania dzia alno ci
polonijnej w przypadku, gdy nie maj polskich korzeni lub nie s w stanie
udokumentowa polskiego pochodzenia.
Z uwagi na spo eczny charakter organizacji osoby do niej wst puj ce s
zobowi zane do uiszczenia op aty wst pnej oraz do regularnego op acania
sk adek cz onkowskich51.
Na rodki finansowe instytucji spo ecznej sk adaj si przede wszystkim
„sk adki cz onkowskie, dobrowolne dofinansowanie od mi dzynarodowych
i zagranicznych organizacji, wsparcie materialne od rosyjskich i zagranicznych
obywateli, dochody wynikaj ce z prowadzenia dzia alno ci gospodarczej
i wydawniczej, wp ywy pieni ne za przeprowadzone wyk ady, wystawy czy
loterie”52.
Zwi zek Polaków pozyskuje fundusze na prowadzenie dzia alno ci
z tych samych róde , co SKO „Polonia”. Otrzymuje dofinansowanie od polskich
organizacji pozarz dowych, w przewa aj cej wi kszo ci przypadków korzysta
z pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ponadto wsparcie dla organizacji
przedsi wzi polonijnych uzyskuje si ze strony Konsulatu Generalnego RP,
Instytutu Polskiego, miejscowych organizacji, instytucji skupiaj cych
mniejszo ci narodowe (m.in. Domu Narodowo ci, Domu Narodowych Kultur).
Obowi zkowe jest równie podkre lenie znaczenia wk adu, rodków w asnych
cz onków Zwi zku, ich spo ecznej pracy i zaanga owaniu na rzecz rozwoju
petersburskiego ruchu polonijnego53.
Po wy onieniu si z SKO „Polonia”, Zwi zek Polaków potrzebowa
zaplecza lokalowego, by w pe ni rozpocz prowadzenie w asnej dzia alno ci.
49
50
51
52
53

Informacje uzyskane podczas wywiadu z prezesem Zwi zku Polaków Lili Szyszko.
Ustav Regionalnoy Obschestviennoy Organizacii „Sankt-Peterburgskiy Soiuz Poliakov imieni
episkopa Antoniia Maleckogo”, s. 3.
Tam e, s. 3.
Tam e, s. 4–5.
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W tym celu otrzyma on wsparcie ze strony Konsulatu Generalnego RP, który
bezp atnie udost pnia mu swoje pomieszczenia. Jednak e Zwi zek Polaków
móg korzysta z sal tylko w jedn niedziel w miesi cu (w pozosta e zajmowa o
je SKO „Polonia”). W 2002 r. w zwi zku z rozszerzeniem dzia u wizowego
Konsulatu organizacja utraci a swoj dotychczasow siedzib 54. Przez pierwsze
lata spotkania i imprezy by y organizowane w pomieszczeniach ko cio a
w. Katarzyny przy Newskim Prospekcie. Nast pnie nawi zano wspó prac
z Liceum Kultur S owia skich (obecnie ju
nieistniej cym) przy
ul. Kolomenskiej 6, znajduj c tymczasowy lokal w jego budynku. „Tu aczka”
Zwi zku Polaków zako czy a si po otwarciu Domu Polskiego w 2007 r., gdzie
ju na sta e przeniesiono siedzib organizacji.
Lata 2002–2007 zapisa y si w historii Zwi zku Polaków, tak jak
w dziejach SKO „Polonia” jako okres trudny dla aktywnego prowadzenia
dzia alno ci z uwagi na brak sta ego miejsca organizowania prac i spotka
cz onków. Otwarty Dom Polski, stanowi cy stabilne zaplecze lokalowe,
wzmocni i zintegrowa polonijne organizacje Petersburga55.
Roz am dokonany na pocz tku lat dziewi dziesi tych niew tpliwie
os abi i rozproszy petersburski ruch polonijny, jednak e z drugiej strony wniós
nowe mo liwo ci dzia ania, wp yn na ró norodno
rodowiska. Konkurencja,
jaka pojawi a si mi dzy dwoma najwa niejszymi organizacjami, wp yn a na
zwi kszenie ich aktywno ci, pobudzi a do dzia ania. Przyk adem jest wiele
sytuacji pokazuj cych, i w przypadku, gdy jedno ze zrzesze podejmowa o
now form aktywno ci, drugie za krótki okres czasu równie j propagowa o.
W wyniku konfliktu pozosta a jednak e przykra atmosfera, która mimo up ywu
czasu jest wci
ywa po ród cz onków b cych wiadkami roz amu. Obecnie
najwa niejsze jest to, i obie organizacje s zdolne do wspó pracy,
podejmowania wspólnych dzia , przygotowywania imprez i przedsi wzi
polonijnych. Przy wiecaj im bowiem te same cele i zadania. Dodatkowym
czynnikiem umacniaj cym jedno polonijnego rodowiska jest prowadzenie
dzia alno ci w jednym lokalu – Domu Polskim. Pozwala to snu wizje
zjednoczenia petersburskich Polaków, jednak e z zastrze eniem, i z ca
pewno ci nie nast pi ono z dnia na dzie , za pi czy dziesi lat.
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ycie polonijne. Komunikat, „Gazeta Petersburska” 2002, nr 2, s. 3.
Informacje uzyskane podczas wywiadu z prezesem Zwi zku Polaków Lili Szyszko.
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Marlena Karpi ska
Organizacje polonijne w Sankt Petersburgu
Polish organizations in Sankt Petersburg
owa kluczowe: Sankt Petersburg, organizacje polonijne, Rosja
Key words: Sankt Petersburg, Polish organizations, Russia
Streszczenie
Autorka opisuje powstanie i rozwój organizacji polskich w Sankt Petersburgu, po
rozpadzie Zwi zku Radzieckiego. Przedstawia uwarunkowania, w jakich
przysz o dzia Polakom, ich cele i mo liwo ci dzia ania.
Summary
The author describes the origin and development of Polish organizations
in Sankt Petersburg after the fall of the Soviet Union. She shows the conditions
under which Poles have to work, as well as their goals and capabilities.
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Katarzyna Seroka
STACJA NAUKOWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK W RZYMIE
Po wielu latach niepomy lnych prób za enia polskiego o rodka
naukowego w Rzymie, uda o si go zorganizowa dopiero Józefowi
Micha owskiemu na pocz tku XX w. W 1921 r. hrabia Micha owski przekaza
pa stwu polskiemu swój cenny skarb, czyli ksi gozbiór licz cy oko o o miu
tysi cy tomów, który mia u atwi prac polskim naukowcom przebywaj cym
w Rzymie w ramach reaktywowanej XIX. wiecznej Ekspedycji Rzymskiej.
Przekazana Polskiej Akademii Umiej tno ci w 1927 r. i zdeponowana
w Hospicjum w. Stanis awa, stanowi a biblioteka podwaliny do za enia Stacji
Naukowej PAU w Rzymie. Stacja ta, obecnie pe ni funkcj placówki
zagranicznej Polskiej Akademii Nauk.
Pierwsze naukowe kontakty polsko-w oskie
Powstanie Stacji Naukowej w Rzymie by o konsekwencj
utrzymywanych od kilku stuleci kontaktów naukowych z w oskimi o rodkami.
Na pierwszych uniwersytetach, w miastach takich jak Bolonia, Padwa czy Rzym,
studiowa o kilkuset Polaków. Dowodem na to mo e by cho by p askorze ba
z 1322 r. znajduj ca si w Santa Maria della Pace w Bolonii, ukazuj ca
Jaros awa Bogori Skotnickiego jako syndyka prawników bolo skich.
Zachowa y si te dokumenty po wiadczaj ce, e Jan Zamojski w latach 1563–
1564 pe ni funkcj rektora Uniwersytetu w Padwie, a w archiwach trzech
wspomnianych wy ej uniwersytetów mo na odnale
nazwiska polskich
profesorów (m.in. Marcina Króla czy Jana Strusienka)1. We W oszech studiowali
mi dzy innymi wybitni polscy my liciele, jak Miko aj Kopernik, który
przebywa na Uniwersytecie Bolo skim w latach 1495–1499, czy Jan
Kochanowski, który na Uniwersytecie w Padwie zosta konsyliarzem nacji
polskiej, tocz c z akami niemieckimi spór o samodzielno .
Nie bez znaczenia dla powstania Stacji by y równie XIX. wieczne idee
cz ce Polaków i W ochów. Polska walka o niepodleg
i trwaj ce w tym
samym czasie ruchy jednocz ce W ochy zbli y oba narody. Sprawa polska
spotka a si z przychylno ci w ród w oskich intelektualistów, uczonych
i niektórych polityków. W ród nich znale li si : Domenic Santagat, Domenic
1

B. Bili ski, 50-lecie Stacji Naukowej PAN w Rzymie, „Nauka Polska” 1978, nr 11–12, s. 79.

Beriego, Cesare Corretingo, Attilio Begey, Angelo de Gubernatis czy Umberto
Zanotti Bianco. To w nie wtedy za ono w Rzymie Muzeum Kopernika,
w Bolonii Akademi Historii i Literatury Polskiej i S owia skiej im. Adama
Mickiewicza (Accademia di Storia e Letteratura Polacca e Slava „Adamo
Mickiewicz”), Henryk Sienkiewicz napisa Quo Vadis, a Henryk Siemiradzki na
swych obrazach odwo ywa si do wiata antycznego2.
Polaków zainteresowa y równie materia y o Polsce znajduj ce si
w zbiorach watyka skich. Ju w XVI w., na zlecenie Stefana Batorego, badali
materia y, które mog y by pomocne w opracowywaniu dziejów Polski i W gier.
Równie ostatni król Polski, Stanis aw August Poniatowski, wys do Archiwum
Watyka skiego swojego bliskiego wspó pracownika, Adama Naruszewicza,
z poleceniem zebrania materia ów w celu napisania historii Rzeczypospolitej3.
Niespe na pó wieku pó niej, wraz z rozrastaj
si dzia alno ci
Wielkiej Emigracji, zak adane we Francji towarzystwa wysy y swoich badaczy
do innych europejskich miast, równie do Rzymu. Na szczególne wyró nienie
zas uguje Wydzia Historyczny dzia aj cy w ramach struktury Towarzystwa
Literackiego, którego celem by o zbieranie materia ów dotycz cych historii
Polski. Cz onkowie wydzia u niejednokrotnie prowadzili w Wiecznym Mie cie
kwerendy.
Jak mo na wywnioskowa z przytoczonych wy ej przyk adów, prace
nad materia ami dotycz cymi Polski nie by y prowadzone intensywnie, ani
regularnie, ale w miar mo liwo ci starano si gromadzi i opracowywa
dost pny w Rzymie i Watykanie materia ród owy. Dlatego te z niezwyk ym
entuzjazmem w ród polskich elit intelektualnych spotka a si decyzja Leona
XIII, który w 1881 r. otworzy zbiory Archiwum Watyka skiego. Od tego
momentu mo na by o oficjalnie prowadzi badania w papieskich zbiorach,
o których Bronis aw Bieli ski pisa „/…/ bezcenne materia y i dokumenty,
dotycz ce historii wielu narodów i pa stw europejskich. Otwiera o si nowe,
niezmierzone pole nowych bada dla historii i kultury. Otwiera y si i dla nauki
polskiej nowe mo liwo ci prac i poszukiwa ”4.
Ekspedycja rzymska
Po otwarciu Archiwum Watyka skiego uczeni z krakowskiej Akademii
Umiej tno ci rozpocz li starania, aby podj prac nad znajduj cymi si tam
polonikami. Inicjatorem prowadzenia bada by Stanis aw Smolka, profesor
historii na Uniwersytecie Jagiello skim i – co nie by o bez znaczenia – syn
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158

wybitnego adwokata i polityka Franciszka Smolki5. W 1885 r. podda on pod
dyskusj na posiedzeniu Komisji Historycznej Akademii Umiej tno ci kwesti
mo liwo ci wys ania do watyka skich archiwów dwóch profesorów:
adys awa Abrahama oraz Bronis awa Dembi skiego, w celu przeprowadzenia
w tych zbiorach wst pnej kwerendy. Abraham mia odpowiada za badania nad
czasami redniowiecznymi, natomiast Dembi ski, jako znawca czasów
nowo ytnych, zajmowa si tym w nie okresem dziejów Polski. Po powrocie
z Rzymu profesorowie Abraham i Dembi ski przygotowali obszerne
sprawozdania ze swoich poszukiwa , z których dowiedzie si by o mo na
o niezwyk ym bogactwie dost pnych w Archivio Segreto Vaticano materia ów
dotycz cych historii Polski.
W celu zdobycia funduszy na kolejn , tym razem wi ksz ekspedycj ,
wiosn 1886 r. Stanis aw Smolka wystosowa memoria z programem wyprawy,
w którym zobowi za si do utworzenia pod swoim kierownictwem grupy
naukowców gotowych do podj cia prac w Archiwum. Apel przyj ty zosta
z du ym entuzjazmem. W ci gu kilku tygodni uda o si zdoby odpowiednie
fundusze. Koszty wyjazdu pokryte zosta y m.in. przez hr. Artura Potockiego,
sejm galicyjski i rz d austriacki6. Expeditio Romana rozpocz a si ju
w pa dzierniku 1886 r. w nast puj cym sk adzie: historycy Józef Kalembach,
Stanis aw Windakiewicz, Stanis aw Krzy anowski, Ludwik Grossé, historyk
ko cio a Józef Korzeniowski, prawnik i historyk filozofii Witold Rubczy ski.
Dzi ki wcze niejszym zabiegom i kontaktom ojca, Stanis aw Smolka po
przybyciu do Rzymu zosta osobi cie przyj ty przez papie a Leona XIII,
któremu przedstawi program polskich bada . Polacy uzyskali nieograniczony
dost p do archiwów, niemniej jednak du y problem stanowi o tylko cz ciowe
uporz dkowanie zbiorów. W ogromnej sali znajdowa y si setki tomów bez
jakichkolwiek obja nie , pomocy nie uzyskano równie od archiwisty
opiekuj cego si zbiorem, poniewa wiedzia , co jest w nich zawarte. Polscy
historycy zmuszeni byli podj prace bez adnych wskazówek. Przegl dali wi c
wybiórczo i weryfikowali materia y tam si znajduj ce7. Rezultaty poszukiwa
przesy ali do Komisji Historycznej Akademii Umiej tno ci w licznych
sprawozdaniach, regestach, odpisach, kopiach i wyci gach, które sk adano
w tzw. Thecae Romana (Tekach Rzymskich)8. Po roku prac z ono 14 takich
teczek, w 1893 r. zbiór rozrós si do 80 tomów.
Ka da ekspedycja trwa a dziesi miesi cy (od wrze nia do czerwca), co
miesi c stypendy ci byli zobowi zani do przedk adania sprawozda , w których
informowali o post pach prac. Sk ad ekspedycji ulega zmianom, nie zawsze
mo na by o znale odpowiedniego i ch tnego kandydata. W roku 1888/1889 do
5
6
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8
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Rzymu wys ani zostali Stanis aw Windakiewicz i Witold Rubczy ski, którym
pomaga przebywaj cy na miejscu ksi dz Jan Fija ek. W latach nast pnych,
1889/1890 i 1890/1891, kwerend przeprowadzali Stanis aw Windakiewicz
i Feliks Koneczny, w roku 1891/1892 – Wiktor Czermak, któremu pomaga
ksi dz Jan Biela, a w roku 1892/1893 w Rzymie przebywali Ludwik Boraty ski
i Aleksander Czuczy ski9.
W 1894 r. nast pi a zmiana prawno-organizacyjna. Fundusz wyp acany
przez Sejm Krajowy, z którego utrzymywana by a ekspedycja, przekazany zosta
pod zarz d Akademii Umiej tno ci. Od tego momentu wyznaczaniem
uczestników Expeditio Romana zajmowa si nie Smolka, a Wydzia Historyczny
AU. Badania w dalszym ci gu by y jednak kontynuowane.
W trakcie kwerend prowadzono badania nad ró nymi zagadnieniami,
niemniej skupiono si przede wszystkim na czasach nowo ytnych. Pierwsza
wyprawa pomog a zebra materia do opracowania epoki batoria skiej.
Nast pnie badania rozszerzone zosta y o nuncjatury z okresu nast pców
Batorego. Zbierane by y równie materia y do czasów Jana III Sobieskiego, a
w roku 1895/1896 do Rzymu pojecha Bronis aw Gubrynowicz, który zaj si
opracowaniem okresu panowania Jana Kazimierza10. Równolegle do bada
prowadzonych w Archivio Segreto Vaticano polscy historycy uzupe niali
informacje poprzez prowadzenie kwerend w innych bibliotekach, archiwach
i domach rodów rzymskich, m.in. u Chigich, Barberinich czy w archiwach
ksi cia Boncompagni.
Z powodu braku rodków na aktywn dzia alno wydawnicz uda o si
Smolce opublikowa zaledwie niewielki fragment opracowanych wtedy
materia ów. Katalog obejmuj cy swym zakresem pierwsze 40 Tek Rzymskich
wydany zosta w 1894 r. Krakowie przez Józefa Korzeniowskiego jako Analecta
Romana quaehistoriam Poloniaesaec. XVI illustrant ex archivis et
bibliothecisexcerpta11.
Podsumowuj c, w ci gu dekady powsta kompletny materia od czasów
wst pienia na tron Stefana Batorego do czasów panowania Jana III Sobieskiego.
Dlatego te w 1896 r. postanowiono wys
profesora W adys awa Abrahama
wraz z dwójk jego uczniów z Uniwersytetu Lwowskiego, Alojzym Winiarzem
oraz Henrykiem Kadenem, w celu opracowania okresu redniowiecza. Profesor
Abraham razem ze swoim zespo em rozpocz prace w Rzymie w 1897 r.
Przyst pi do uzupe niania materia ów do XIV w., a tak e do opracowania planu
9
10
11

D. Rederowa, art. cyt., s. 194–195.
Tam e, s. 196.
Publikacja dost pna jest w Dolno skiej Bibliotece Cyfrowej dzi ki dofinansowaniu w ramach
projektu „System upowszechniania pi mienniczych zbiorów specjalnych Ossolineum we
Wroc awiu poprzez digitalizacj i publikacj internetow jako promocja i popularyzacja
dziedzictwa kulturowego”. Adres publikacji: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?
id=6792&from=publication.
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bada nad wiekami XV i XVI12. Do Archiwum pojecha równie Smolka i zaj
si ród ami od schy ku XVI w. do ko ca XVII w. Rok 1898 by niezwykle
intensywny dla ekspedycji, w tym czasie przebywa o w Rzymie a pi ciu
wys anników.
W 1897 r. zdecydowano si równie na powo anie sta ego delegata
w Rzymie, który koordynowa prace na miejscu, w nadziei na nadrobienie
opó nie wydawniczych. Akademia Umiej tno ci nie posiada a wystarczaj cych
rodków na pokrycie kosztów pobytu sta ego przedstawiciela. Smolka
postanowi wi c nawi za kontakt z Adamem Darowskim, mieszkaj cym na
sta e od 1894 r. w Rzymie, historykiem i publicyst 13. Darowski otrzymywa
sta pensj i zajmowa si kwestiami administracyjnymi (m.in. wyp aca
stypendia i inne nale no ci), a tak e opracowywaniem materia u historycznego.
Zainspirowany dzia alno ci innych narodów w Rzymie, które powo y
swoje placówki w celu prowadzenia bada (m.in. Academie Nationale de France,
British Academy, Osterreichisches Historisches Institut czy cho by za on
w 1893 r. Stacj Naukow przy Bibliotece Polskiej w Pary u), Stanis aw Smolka
napisa w 1898 r. memoria W sprawie za enia Stacji Naukowej polskiej
w Rzymie14, postuluj c za enie w stolicy W och polskiego o rodka.
Zaprezentowa swoj ide kierownictwu Akademii Umiej tno ci w Krakowie.
Pomys zosta zaaprobowany przez Zebranie Ogóle AU, a nast pnie przekazany
do Wiednia. Zabezpieczeniem finansowym potencjalnej rzymskiej placówki
zobowi za si zaj Konstanty Wo odkiewicz, wyp acaj c na ten cel 800
guldenów austro-w gierskich rocznie.
Rozpatruj ce t spraw , Ministerstwo Wyzna i O wiecenia poprosi o
o opini dyrektora Instytutu Austriackiego w Rzymie, Teodora Sickla. By on
jednak przeciwny powstaniu polskiej Stacji Naukowej w Rzymie. Zdaniem
historyka autonomia, jak szczyci a si w tym czasie Galicja, nie powinna by a
by przenoszona na grunt mi dzynarodowy15. Pocz tkowo wynegocjowano do
niezadawalaj ce dla strony polskiej rozwi zanie tymczasowe. Stanis aw Smolka
wst pi do Instytutu Austriackiego i zarówno on, jak i pozosta a grupa cz onków
ekspedycji otrzymali na rok legitymacje Instytutu Austriackiego uprawniaj ce do
wst pu do Archiwum Watyka skiego16. Ale jak pisze Danuta Rederowa, „sta a
przynale no do Instytutu by a sprzeczna z za eniami, jakie przyj Smolka,
który chcia nada ekspedycji charakter samodzielnej misji naukowej polskiej” 17.
Dlatego te w roku nast pnym prace by y kontynuowane w ramach
dzia alno ci Wydzia u Historycznego AU. Kolejne próby utworzenia Stacji
12
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D. Rederowa, art. cyt., s. 199.
K. Lewicki, Darowski Weryha Adam, PSB t. IV, s. 438–439.
B. Bili ski, art. cyt., s. 83.
Tam e.
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Naukowej w Rzymie stan y pod znakiem zapytania. Ponadto w 1893 r. Smolka
ci ko zachorowa . Zmuszony by do ust pienia ze stanowiska sekretarza
generalnego Akademii Umiej tno ci, a tym samym przerwania wieloletnich
stara o powo anie do ycia polskiego o rodka we W oszech.
Odsuni cie na bok g ównego inicjatora Expeditio Romana nie przerwa o
jednak jej prac. Kierownictwo przej wspó pracuj cy ze Smolk W adys aw
Abraham. Ponadto w 1901 r. nast pi a zmiana w relacjach z Instytutem
Austriackim, gdy jej szefem mianowano Ludwika Pastora. Ju dwa lata pó niej
podpisany zosta uk ad, dzi ki któremu polskich stypendystów przyjmowano do
Instytutu jako cz onków nadzwyczajnych, dzi ki czemu mogli dzia
autonomicznie, cho oczywi cie musieli informowa o swoich pracach Pastora.
Polacy korzystali z lokalu Instituto Austriaco, cz sto wspó dzia aj c
z austriackimi badaczami. Wspó praca przez kolejne dziesi lat uk ada a si
bardzo dobrze, a w 1911 r. Abraham wyst pi z projektem za enia przy
Instytucie biblioteki podr cznej przeznaczonej dla polskiej ekspedycji. Zmieni
si te zakres obowi zków wyprawy, przerwano dalsze poszukiwania archiwalne
i zaj to si przede wszystkim przygotowywaniem materia ów do druku18. Tym
sposobem ju w 1913 r. Jan Pta nik wyda w Krakowie dwa tomy Monumenta
Poloniae Varicana. Rok pó niej ukaza si tom trzeci, a czwarty ju w czasie
wojny, w 1915 r.
Dzia alno

Józefa Micha owskiego

Mimo wielu wcze niejszych niepowodze , wraz z odbudowaniem
pa stwa polskiego na nowo odrodzi si pomys za enia polskiej Stacji
Naukowej w Rzymie. Nowym bod cem do wcielenia go w ycie by o
powierzenie swojej biblioteki Polskiej Akademii Umiej tno ci przez Józefa
Micha owskiego19. Przeznaczy
j
na u ytek naukowców polskich
przebywaj cych w Rzymie w ramach bada prowadzonych w Archiwach
Watyka skich. Ksi gozbiór ten sk ada si ze s owników, encyklopedii, ksi ek
o historii powszechnej, prawie, sztuce, a tak e wydawnictw ród owych
dotycz cych historii Polski. Oficjalne przekazanie nast pi o 19 czerwca 1921 r.
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B. Bili ski, art. cyt., s. 83.
Hrabia Józef Micha owski (1870–1956) wywodzi si z arystokratycznej rodziny z Ma opolski.
Wykszta cenie zdobywa mi dzy innymi w Heidelbergu, Oxfordzie, Pary u i Krakowie. Przed
wybuchem I wojny wiatowej wywióz bibliotek rodow Micha owskich z rodzinnego
Dobrzechowa do Florencji, a nast pnie do Rzymu, gdzie osiedli si na sta e w 1916 r. Podczas
wojny Micha owski pracowa w organizacjach charytatywnych, w 1919 r. zosta sekretarzem
Poselstwa Polskiego przy Stolicy Apostolskiej, za: D. Wronikowska, Hr. Józef Micha owski –
sylwetka za yciela rzymskiej stacji PAN, [online], [dost p: 1 pa dziernika 2012]. Dost pny
w Internecie: http://storico.radiovaticana.va/pol/storico/2006-10/100142_hr_jozef_michalowski_
sylwetka_zalozyciela_rzymskiej_stacji_pan.html.
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Powsta a wi c baza pod przysz y polski instytut naukowy w Rzymie.
Biblioteka pocz tkowo zdeponowana zosta a w Hospicjum w. Stanis awa na Via
delle Botteghe Oscure 15. Przez kolejne sze lat prowadzone by y rozmowy
mi dzy w adzami polskimi, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Akademi
a tak e w adzami ko cielnymi w Krakowie i Rzymie oraz administracj
Hospicjum w celu znalezienia dla niej odpowiedniego lokalu20. W adze
Hospicjum chcia y zachowa jedynie religijny charakter tego miejsca,
niekoniecznie skupiaj c si na promowaniu i rozwijaniu nauki czy kultury.
Równie
pomieszczenia nie by y odpowiednio przystosowane do
przechowywania ksi gozbioru, warunki do pracy naukowej by y niezwykle
trudne21.
Dopiero w 1927 r. sytuacja uleg a zmianie. W dniu 27 wrze nia tego
roku podpisana zosta a umowa z metropolit krakowskim Adamem Stefanem
Sapieh , dzi ki której Akademia Umiej tno ci „uzyskiwa a w najem 12 pokoi na
drugim pi trze za symboliczn z otówk rocznie, z tym e Ministerstwo WRiOP
zastrzeg o sobie dwa pokoje dla swych stypendystów”22. Tym sposobem
biblioteka i stypendy ci po wielu latach zdobyli lokum i zi ci si sen Stanis awa
Smolki o powo aniu polskiej Stacji Naukowej w Rzymie.
Stacja Naukowa Akademii Umiej tno ci w Rzymie
Nieformalnym dyrektorem Stacji PAU i bibliotekarzem zosta Józef
Micha owski, pe ni t rol nieprzerwalnie do 1946 r. W latach 1927–1939 do
intensywnie rozszerza si ksi gozbiór Stacji dzi ki wydawnictwom AU, kupnu
oraz darom; m.in. Karol hr. Lanckoro ski ofiarowa Stacji zbiór reprodukcji
zabytków sztuki (60 tys. fotografii), Stanis aw Henryk hr. Badeni wspomóg
Stacj finansowo, odkupiona zosta a równie biblioteka po profesorze Maksie
Dvo áku, wzbogaci a si
ona tak e o cz
biblioteki Bronis awa
Gubrynowicza 23. Ponadto uda o si wynaj kolejne pokoje w Hospicjum i tym
samym poprawi warunki lokalowe. Nawi zywane zosta y te kontakty
z naukowcami w oskimi.
W Stacji zainagurowany zosta cykl wyk adów i odczytów. Miejsce to
sta o si ywym o rodkiem studiów. Z pokoi go cinnych korzystali nie tylko
naukowcy, ale te arty ci. Niestety, w czasach swojej niezwykle intensywnej
dzia alno ci zosta y na one na Stacj pewne ograniczenia, przerywaj c
jednocze nie jej aktywne funkcjonowanie.
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B. Bili ski, art. cyt., s. 85.
Cz onkowie ekspedycji skar yli si mi dzy innymi na brak ogrzewania, odpowiedniego
wietlenia i ciasnot , za: D. Rederowa, art. cyt., s. 220.
B. Bili ski, art. cyt., s. 86.
Tam e.
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Administracja Hospicjum wymog a na Micha owskim, by spotkania
w budynku przy Via delle Botteghe Oscure nie przekracza y liczby 20 osób
(warto wspomnie , e na niektóre odczyty przychodzi o nawet 120 osób).
adze Hospicjum swoje wymogi t umaczy y nisk wytrzyma ci murów
budynku, m.in. obci eniem stropów przez rozrastaj cy si ksi gozbiór, oraz
koniecznymi remontami24. Ponadto z powodu k opotów finansowych Akademii
równie ekspedycje rzymskie nie odbywa y si ju regularnie. Okoliczno ci
polityczne tak e nie by y sprzyjaj ce, poniewa by to okres poprzedzaj cy
wybuch wojny.
Micha owski stan
wi c przed konieczno ci zapewnienia Stacji
i Bibliotece nowego lokalu. Pocz tkowo rozwa
dwa rozwi zania: budowa
asnej siedziby w valle Giulia (mie ci y si ju tam inne zagraniczne akademie,
rz d w oski przekazywa ten teren pod budow instytucjom naukowym za
darmo) lub przeniesienie si do innego budynku w centrum Rzymu. Wybrany
zosta wariant drugi i ju 9 stycznia 1939 r. uroczy cie otwarta zosta a nowa
siedziba w Palazzo Doria na vicolo Doria 2, w której Stacja i biblioteka mieszcz
si do dzisiaj25. W zwi zku ze zbli aj
si wojn , do maja 1939 r. w nowej
siedzibie zosta y wyg oszone zaledwie trzy wyk ady. Od wrze nia 1939 r. Stacja
mocno ograniczy a swoj aktywno , by w lutym 1941 r. ca kowicie j zawiesi .
W okresie wojennym o rodek unikn strat dzi ki staraniom i kontaktom
Micha owskiego. Najcenniejsze ksi ki zosta y oddane w depozyt Akademii
Ameryka skiej i Bibliotece Watyka skiej. Pocz tkowo w siedzibie Instytucji
schronili si uchod cy. W 1940 r., po przyst pieniu W och do wojny, musieli oni
jednak opu ci Stacj 26.
W dniu 4 czerwca 1944 r., wraz z wej ciem do Rzymu wojsk alianckich,
Stacja natychmiast uaktywni a si na nowo. Sta a si miejscem spotka Polaków,
ochów i przedstawicieli innych, maj cych sw siedzib w Rzymie instytutów
zagranicznych. Do biblioteki wróci depozyt watyka ski. Niemniej jednak
w dalszym ci gu Stacja boryka a si z powa nymi problemami finansowymi,
które uniemo liwia y normalne jej funkcjonowanie. W zaistnia ej sytuacji
w sierpniu 1945 r. Micha owski zdecydowa si odda bibliotek pod protektorat
brytyjskiego „Interim Treasury Commission” 27. Biblioteka zosta a wówczas
otwarta dla ogó u czytelników, chocia w szczególno ci korzystali z niej byli
nierze II Korpusu Polskiego studiuj cy na uniwersytetach rzymskich.
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Zaniepokojony polski rz d wraz z Akademi Umiej tno ci zdecydowali
si na wys anie do Rzymu profesora Jana D browskiego, który razem
z ambasadorem polskim we W oszech prof. Stanis awem Kotem mia
doprowadzi do zrzeczenia si opieki nad Stacj przez rz d angielski.
Polska Akademia Umiej tno ci, prowadz c nie atwe dyplomatyczne
negocjacje, odzyska a zwierzchnictwo nad Stacj . Oficjalne przekazanie
nast pi o 4 listopada 1946 r.28 W tej sytuacji Józef Micha owski zdecydowa si
odej ze Stacji, a jej tymczasowym kierownikiem zosta a M. Kostrowicabrowina. W sierpniu 1947 r. nowym dyrektorem zosta natomiast, prowadz cy
wcze niej negocjacje z rz dem brytyjskim, profesor Jan D browski.
Accademia Polacca
W 1951 r., wobec powo ania Polskiej Akademii Nauki, rozwi zania
Polskiej Akademii Umiej tno ci, Stacja PAU w Rzymie przej ta zosta a
faktycznie przez Ambasad PRL. W 1956 r. jej dyrektorem zosta prof.
Bronis aw Bieli ski, który funkcj t pe ni przez nast pne 28 lat29. Bibliotek
wzbogacono g ównie wydawnictwami krajowymi, a Stacja w dalszym ci gu
aktywnie rozwija a dzia alno odczytow . Prof. Bili ski doprowadzi równie
do podpisania w 1967 r. d ugoterminowej umowy mi dzy PAN a CNR
(Consiglio Nazionaledelle Ricerche).
Wa nym krokiem w rozwoju dzia alno ci Stacji by o rozpocz cie
publikowania serii wydawniczej „Conferenze” w j zyku w oskim. Artyku y
obejmowa y swym zakresem rozszerzone wersje wybranych, wyg oszonych
w Stacji wyk adów oraz materia y ze zjazdów. Seria, której tomy licz od
kilkudziesi ciu do kilkuset stron, dotyczy przede wszystkim historii Polski,
historii sztuki polskiej i stosunków polsko-w oskich. Publikacja kontynuowana
jest do dnia dzisiejszego. W 2011 r. ukaza si numer 126.
W latach 70. i 80. ub. stulecia dzia alno Stacji znacznie os ab a.
W latach 1972–1976 du a cz
zbiorów dawnych zosta a przekazana do
Biblioteki Kórnickiej.
cznie, w trzech wys anych do Polski paczkach,
znajdowa o si oko o 15 tys. pozycji ksi kowych i broszur, a tak e oko o 45 tys.
fotografii ze wspomnianej ju wcze niej fototeki hr. K. Lackoro skiego30. Stacja
bardzo cz sto boryka a si ponadto z problemami finansowymi i nast pi a
znaczna redukcja personelu31.
Dopiero w latach 90. XX w., wraz z demokratyzacj pa stwa polskiego
i powolnym odpolitycznianiem instytucji naukowych Stacja mog a rozpocz
28
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B. Bili ski, art. cyt., s. 90.
K. aboklicki, 75-lecie Stacji Naukowej PAN w Rzymie, „Nauka” 2003, nr 2, s. 153.
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110.
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pog bianie wspó pracy naukowej oraz promocj nauki polskiej we W oszech.
W 1991 r., dzi ki staraniom Stacji, zawarto umow o wspó pracy PAN z jej
oskim odpowiednikiem, Accademia Nazionale dei Lincei. Umowa ta
doprowadzi a do zintensyfikowania wspó pracy mi dzy polskimi a w oskimi
naukowcami. Po dzi dzie rzymski o rodek cz sto po redniczy w organizacji
pobytów i sta y we W oszech i w Polsce, a tak e u atwia nawi zywanie
kontaktów pomi dzy naukowcami z obu krajów. Ponadto od lat 90. Stacja jest
cz onkiem Mi dzynarodowej Unii Instytutów Archeologii, Historii i Historii
Sztuki w Rzymie, zrzeszaj cej obecnie 34 placówki naukowe w oskie
i zagraniczne32.
W kolejnych latach o rodek przy vicolo Doria 2 kontynuowa czynno ci
promocyjne i popularyzatorskie, organizuj c szereg spotka naukowych
i popularnonaukowych. Odczytow dzia alno Stacji rozszerzono o prezentacje
ksi ek i sympozja. rednio spotkania o charakterze naukowym odbywaj si
dwa razy w miesi cu i skierowane s przede wszystkim do w oskich naukowców
i intelektualistów, cho cz sto w wydarzeniach uczestniczy miejscowa Polonia 33.
Prelegentami byli zarówno uczeni polscy, jak i w oscy. Tematyka wyst pie jest
niezwykle szeroka, warto wyeksponowa cho by kilka wydarze z ostatnich lat,
np. wyk ady „Przechodzenie do gospodarki rynkowej w Europie
rodkowowschodniej” prof. Leszka Balcerowicza (1993), „W adys aw
Kulczycki, polski uchod ca mi dzy Piusem IX a Wiktorem Emanuelem II” dr. C.
Fiorentino (1997) czy prezentacj ksi ki Groby polskie na cmentarzach Rzymu
M. I. Kwiatkowej.
Biblioteka w du ej mierze nadal stanowi podstaw dzia alno ci Stacji.
Jest jedn z najwi kszych polskich bibliotek poza granicami kraju. Z jej zasobów
korzystaj przede wszystkim w oscy poloni ci i slawi ci (naukowcy, studenci).
Obecnie w sk ad biblioteki wchodzi oko o 33 tys. woluminów ksi ek i ok. 500
tytu ów czasopism34. Ksi gozbiór to przede wszystkim pozycje dotycz ce
polskiej historii i kultury (m.in. historii Polski, j zyka polskiego, literatury
polskiej, historii sztuki polskiej i kwestii politologicznych) oraz wiedzy
o staro ytno ci, archeologii, filozofii, prawie, historii religii i historii Ko cio a.
Podsumowanie
Sama idea powo ania Stacji Naukowej w Rzymie jako osobnej instytucji
zrodzi a si w XIX w. z inicjatywy Stanis awa Smolki. Cho jej ostateczny
kszta t nadany zosta dopiero w XX w., to powo ana oficjalnie, maj ca zaledwie
32
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85 lat instytucja, powsta a na podwalinach dawnej, wielowiekowej tradycji.
Polacy od zawsze nawi zywali kontakty ze znakomitymi w oskimi o rodkami
naukowymi. Tak wi c za enie Stacji Naukowej w Rzymie by o nieuniknione.
Obecnie Stacja Naukowa w Rzymie jest jednym z sze ciu pomocniczych
rodków naukowych Polskiej Akademii Nauk za granic . Dzia alno ci Stacji
kieruje jej dyrektor, dr hab. Leszek Kuk. Rola Stacji polega przede wszystkim na
rozwijaniu wspó pracy naukowej oraz kulturalnej pomi dzy Polsk a W ochami.
Stacja reprezentuje Polsk Akademi Nauk i realizuje porozumienia z jej
ramienia z w oskimi odpowiednikami tych placówek. Ponadto Stacja utrzymuje
kontakty z mi dzynarodowymi organizacjami naukowymi maj cymi siedzib na
terenie W och.
Dzi ki jej dzia alno ci, ale te sprawnie funkcjonuj cej bibliotece, kilka
tysi cy osób rocznie ma mo liwo zapoznania si z polsk histori , kultur
i osi gni ciami naukowymi. Bez Stacji dost p do tych materia ów by by
znacznie utrudniony, a dla wielu osób prawdopodobnie w ogóle niemo liwy.
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Katarzyna Seroka
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Rzymie
The scientific Center of the Polish Academy of Sciences in Rome
owa kluczowe: Polska Akademia Nauk, Rzym, badania
Key words: Polish Scientific Academy, Rome, research
Streszczenie
Artyku podejmuje temat Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Pary u.
Bogata historia tej instytucji zaprezentowana jest na tle zmieniaj cych si
warunków zarówno w Polsce, jak i Francji. Autorka podkre la znaczenie Stacji
Naukowej dla polskiej nauki oraz dla jej popularyzacji we Francji.
Summary
The article takes the topic of the Scientific Station of the Polish Science
Academy in Rome. A rich history of this institution is presented at the
background of changing conditions both in Poland and in Italy. The author
underlines the role of the station for the Polish science and its popularization in
Italy.
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Lilla B. Paszkiewicz
PIERWSZA PODRÓ LIDII I ADAMA CIO KOSZÓW DO USA
(1953–1954)
Tytu owe ma
stwo czy y nie tylko wi zi rodzinne, ale tak e praca
zawodowa i spo eczna oraz dzia alno polityczna. Ju od czasów studiów na
Uniwersytecie Jagiello skim oboje zwi zani byli z ruchem socjalistycznym i do
ko ca ycia pozostali wierni jego idea om.
Kariera polityczna Adama Cio kosza rozwija a si bardziej dynamicznie,
ale nieustannie by on wspierany przez on Lidi 1. Niebywa a wi
cz ca
ma onków owocowa a wspóln prac , pogl dami, a tak e twórczo ci ,
szczególnie opus magnum: Zarys dziejów socjalizmu polskiego (t. 1 i 2).
Dorastaj c pod wp ywem rodzinnych tradycji niepodleg ciowych
i socjalistycznych Adam wykazywa si pracowito ci , talentem organizacyjnym
i patriotyzmem. Te cechy ujawni y si w okresie dzia alno ci skautingowoharcerskiej, a tak e walk o wolno Polski i jej kszta t terytorialny. Jako 17. letni
odzieniec sta najpierw na czele tarnowskich harcerzy, którzy w pa dzierniku
1918 r. rozbrajali austriackich zaborców, a nast pnie wraz z nimi uda si na
odsiecz Lwowa i uczestniczy w walkach polsko-ukrai skich. Ochotniczo zg osi
si (podobnie jak tysi ce starszych harcerzy) do udzia u w wojnie polskobolszewickiej w 1920 r., podczas której zosta ranny. Uczestniczy tak e
w trzecim powstaniu skim, w którym dowodzi poci giem pancernym2.
Do wiadczenie zdobyte w pocz tkach Drugiej Rzeczypospolitej
sprzyja y pó niejszym dzia aniom Cio kosza w strukturach Polskiej Partii
Socjalistycznej, do której wst pi w 1921 r., aktywizuj c swoje dzia ania w ród
akademickiej m odzie y socjalistycznej. Studia uniwersyteckie czy z prac
harcersk . By twórc Wolnego Harcerstwa i redaktorem jego pisma „P omienie”
(1921–1924). Na podkre lenie zas uguje fakt, i we wszystkich dzia aniach
wspiera a go ona. Oprócz walki politycznej czy a ich m.in. wspólna praca

1

2

Informacje biograficzne Lidii Ciolkoszowej zob. L. Cio koszowa, Spojrzenie wstecz, rozmow
przeprowadzi A. Friszke, Pary 1995; A. Friszke, W Krakowie i Londynie. Z Lidi Cio oszow
rozmawia Andrzej Friszke, „Wi ” 1990, nr 4; D.R. Potocki, Kto jest kim? Tomaszowianie ko ca
XX wieku, Tomaszów Mazowiecki 2000; M. Narutowicz – Kot, Cio koszowa z Kaha ów Lidia,
w: Tomaszowski S ownik Biograficzny, red. J. Wojni owicz, z. 5, Tomaszów Mazowiecki 2003.
Szerzej zob. Adam Cio kosz, Polityk, pisarz, historyk socjalizmu, red. J. migrodzki, Londyn
1972; A. Friszke, Adam Cio kosz. Portret polskiego socjalisty, Warszawa 2011.

w Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego (TUR) oraz wspieranie
najubo szych grup spo ecznych (szczególnie dzieci robotniczych) 3.
Pod koniec studiów Cio kosz pracowa jako sekretarz krakowskiego
pisma socjalistycznego „Naprzód”. Rozpocz aktywn dzia alno polityczn
zarówno w Krakowie, jak i Tarnowie, gdzie liderem PPS by jego ojciec Kacper.
Jako absolwent wydzia u prawa UJ i nauk politycznych by teoretycznie
przygotowany do roli, jak zacz pe ni wchodz c w dojrza e ycie polityczne
i publiczne. U progu swojej kariery pozna wielu wybitnych dzia aczy PPS (m.in.
Ignacego Daszy skiego, Zygmunta Marka, Kazimierza Czapi skiego), którzy
otoczyli go yczliw opiek i wsparciem.
Aktywna postawa polityczna Cio kosza zaowocowa a wyborem do
Sejmu RP w 1928 r. Nale
do grona najm odszych pos ów Drugiej
Rzeczypospolitej. Szybko da si pozna jako wspania y mówca i rzetelny
polityk, który dba o interesy swoich wyborców.
Walka polityczna, jak prowadzi a PPS – zwalczaj ca rz dy sanacji –
spowodowa a, i Cio kosz jako aktywny cz onek opozycyjnego bloku
(Centrolew) zosta aresztowany wraz z dwudziestoma pos ami (w ród nich
znale li si wybitni politycy, m.in. trzykrotny premier i lider PSL „Piast” –
Wincenty Witos czy adwokat, dzia acz PPS – Herman Lieberman) we wrze niu
1930 r. i uwi ziony w twierdzy brzeskiej. Nie przeszkodzi o to w wygraniu przez
niego wyborów do Sejmu trzeciej kadencji. Dobry wynik uzyska m.in. dzi ki
dotychczasowemu dzia aniu oraz zaanga owaniu jego ony, która prowadzi a
intensywn kampani wyborcz 4.
Od 1931 r. Cio kosz znajdowa si w cis ym kierownictwie PPS oraz
pe ni obowi zki pos a. Dzia alno ta zosta a przerwana po tzw. „procesie
brzeskim” dzia aczy opozycji antysanacyjnej, w którym zosta pozbawiony praw
obywatelskich na okres 10 lat i otrzyma wyrok pozbawienia wolno ci. Po
odbyciu niespe na po owy kary, ze wzgl dów zdrowotnych zosta zwolniony.
Nadal czynnie anga owa si nie tylko w dzia alno polityczn , ale tak e
zwi zkow i w TUR. Wykorzystywa swój talent krasomówczy na licznych
wiecach i zgromadzeniach oraz w okresie akcji strajkowych. Jednocze nie
kontynuowa prac
dziennikarsk
i publicystyczn
(g ównie w pismach
socjalistycznych: „Naprzód”, „Robotnik”, „ wiat o”, „Dziennik Ludowy”,
„Kwartalnik Socjalistyczny”.)5.
W dzia alno polityczn w latach trzydziestych zaanga owa a si tak e
jego ona, która w 1934 r. wesz a do Rady Miejskiej Tarnowa. Dwukrotnie
wybierano j do Rady Naczelnej PPS (1934, 1937).

3
4
5

ownik biograficzny dzia aczy ruchu robotniczego, t. A – D, M. liwa (oprac.), Warszawa 1978,
s. 438.
Tam e.
Tam e, s. 438–439.
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Wybuch drugiej wojny wiatowej na krótko rozdzieli ma
stwo
Cio koszów. Jemu uda o si przedosta przez Rumuni do Francji, a Lidia
dotar a tam wraz z synem z perypetiami nieco pó niej. Po przybycia do Francji
Cio kosz (jako przedstawiciel PPS w kraju) zosta w czony do Rady Narodowej
RP oraz Komitetu dla Spraw Kraju6. W czerwcu 1940 r. wraz z w adzami
polskimi i cz ci wojska polskiego Cio koszowie przedostali si do Wielkiej
Brytanii, gdzie kontynuowali dzia alno polityczn w Komitecie Zagranicznym
PPS. Adam utrzymywa sta e kontakty z podziemn PPS – WRN w kraju,
z politykami Labour Party oraz przedstawicielami partii socjalistycznych pa stw
okupowanej Europy. Podejmowa dzia ania zmierzaj ce do informowania opinii
publicznej o zbrodniach dokonywanych na Polakach przez hitlerowskiego
okupanta oraz walce z terrorem podejmowanym przez jego rodaków w kraju.
Zako czenie wojny nie przynios o Cio koszom rado ci, gdy zgodnie
z postanowieniami konferencji ja ta skiej Polska wraz z innymi krajami Europy
rodowo-Wschodniej znalaz a si w strefie wp ywów sowieckich, a w adz
przej li komuni ci.
Wobec zaistnia ej sytuacji podj li trudn decyzj o pozostaniu na
emigracji. W 1947 r. doprowadzili do odrodzenia PPS w ród emigracji
w Wielkiej Brytanii, której Adam by przez wiele lat niekwestionowanym
liderem. Redagowa jednocze nie ideowy organ partii – „Robotnik”7. Jego ona
tak e podj a aktywn dzia alno
w strukturach w adz emigracyjnych.
Wchodzi a do Rady Politycznej oraz Tymczasowej Rady Jedno ci Narodowej,
a tak e Rady Narodowej RP.
Wa nym atutem Cio koszów (a szczególnie dla Adama) by o
wykorzystanie rozleg ych kontaktów w mi dzynarodowym ruchu robotniczym
dla walki o wolno
Polski. Swoje zamierzenia Cio kosz realizowa jako
przedstawiciel Polski w Radzie Generalnej Mi dzynarodówki Socjalistycznej.
Przemawia na kongresach i zgromadzeniach socjalistycznych, na których
ukazywa sytuacj w Polsce pod rz dami komunistów zwracaj c g ównie uwag
na konieczno przywrócenie niepodleg ci Polsce i pozosta ym krajom zza
elaznej kurtyny”.
Dzia ania
te
wzmacnia
poprzez
cz onkostwo
w Wydziale
Wykonawczym Rady Politycznej (quasi rz du), w którym pe ni funkcj
kierownika spraw zagranicznych. W tym czasie jego ona nale ca do liderów
PPS na emigracji, dzieli a trudy i prac swego ma onka prowadz c z nim
wspóln dzia alno w „imi Niepodleg ci Polski, Demokracji i prawdziwego
Socjalizmu”8.

6
7
8

Szerzej zob. L.B. Paszkiewicz, Komitet dla Spraw Kraju. Zarys dzia alno ci Adama Cio kosza
w latach 1940–1942, „Archiwum Emigracji”, Toru 2010, z. 12–13, s. 158–173.
Tam e.
Witamy Adama i Lidj Cio koszów, „Robotnik Polski” (New York), 13 wrze nia 1953, s. 1.
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Realizacji tego zadania nie u atwia zapewne kryzys w polskich
adzach emigracyjnych, który nast pi w 1954 r. Fiaskiem zako czy y si
kilkakrotne próby zjednoczenia obozu niepodleg ciowego polskiej emigracji,
które podejmowali: gen. Marian Kukiel, gen. W adys aw Anders, gen. Kazimierz
Sosnkowski, prof. Gustaw Paszkiewicz, a tak e Kongres Polonii Ameryka skiej.
nie w rodowisku Polonii ameryka skiej Cio kosz szuka wsparcia
dla realizacji nadrz dnego celu, jakim by o odzyskanie przez Polsk
niepodleg ci. Skorzysta z zaproszenia organizacji polonijnych w USA
i 8 wrze nia 1953 r. wraz z ma onk uda si z pierwsz wizyt do Stanów
Zjednoczonych9.
Pobyt Cio koszów w USA odbywa si w okresie powa nych zmian na
arenie mi dzynarodowej. Zako czenie drugiej wojny wiatowej i rozpad koalicji
antyhitlerowskiej rozpocz konfrontacj mi dzy pa stwami zachodnimi a ZSRR
(„zimna wojna”). USA i kraje Europy Zachodniej d
y do powstrzymania
ekspansji komunizmu, co zako czy o si sukcesem w przypadku Grecji i Turcji.
Szczytowym punktem „zimnej wojny” by konflikt korea ski (1950–1953).
Wojna w Korei pozbawi a USA jakichkolwiek z udze , co do intencji
komunizmu.
Prezydent USA Dwight D. Eisenhower wybrany w 1952 r. krytykowa
ZSRR za pogwa cenie „jasnych intencji Ja ty i ujarzmienie wolnych narodów”10.
Wzrost napi cia spowodowany konfliktem korea skim, przyczyni si do tego, i
wiat stan na kraw dzi trzeciej wojny wiatowej. Mia o to istotny wp yw na
polityk ameryka sk zmierzaj
do powstrzymania komunizmu w skali
globalnej. W USA zacz to przywi zywa wi ksz uwag do przeciwstawiania
si zniewalaniu Europy rodkowo-Wschodniej przez ZSRR. W tym celu m.in.
finansowano rozg nie radiowe („G os Ameryki” i „Radio Wolna Europa”),
pras i organizacje, które propagandowo dzia y przeciwko ZSRR i krajom tzw.
„demokracji ludowej”11. Przedstawiciele pa stw zza „ elaznej kurtyny”, którzy
znale li si na emigracji podejmowali wspólne dzia ania zmierzaj ce do
uzyskania ameryka skiego poparcia dla sprawy odzyskania niepodleg ci dla
ich narodów zniewolonych przez ZSRR.
Temu celowi s
a wizyta Cio koszów w USA. Przed ich przyjazdem
na amach prasy emigracyjnej (ameryka skiej i kanadyjskiej) zamieszczano
informacje promuj ce szczególnie osob Cio kosza. Podkre lano, i nale y on do
najwybitniejszych przywódców polskiego ruchu robotniczego i jest
kontynuatorem dzie a wybitnych socjalistów, do których nale eli m.in.: Boles aw
Limanowski, Ignacy Daszy ski, J drzej Moraczewski, Mieczys aw
9

10
11

Cio koszowie zostali zaproszeni przez polsko-ameryka skie organizacje: Zwi zek Socjalistów
Polskich oraz Polsko-Ameryka sk Rady Pracy, a tak e wydawnictwo najstarszego tygodnika
polskiego w USA „Robotnika Polskiego” i Polskiej Robotniczej Kasy Pomocy.
F. Ambrose, Eisenhower, Warszawa 1993, s. 375.
Szerzej zob. A. Czubi ski, W. Olszewski, Historia Powszechna 1939–1997, Pozna 1999.
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Niedzia kowski, Kazimierz Pu ak, Tomasz Arciszewski, dla których
najwa niejsz spraw by a niepodleg a i demokratyczna Polska rz dzona przez
robotników i ch opów12.
Wizyta Cio kosza mia a dostarczy wa nych informacji i wyja ni wiele
skomplikowanych zagadnie nie tylko polskim robotnikom mieszkaj cym
w Ameryce, ale tak e robotnikom ameryka skim. W zapowiedziach jego
przyjazdu akcentowano fakt, i nale y do osób o najwy szych do tego
kwalifikacjach, a jako doskona y mówca potrafi wyja ni precyzyjnie istot idei
socjalizmu demokratycznego, wyeliminowa
b dne w spo ecze stwie
ameryka skim uto samianie socjalistów z komunistami. Podkre lano, i
Cio kosz znany jest w rodowiskach emigracyjnych jako patriota i obro ca
polskiej racji stanu, a na forum mi dzynarodowym jego wyst pienia
nacechowane s g bok trosk nie tylko o przysz
Polski i uznanie jej praw
do wolno ci i suwerenno ci, ale tak e wszystkich narodów ujarzmionych przez
ZSRR13.
W programie wizyty Cio koszów przewidziano pobyt w dziewi ciu
stanach: New York, Connecticut, Michigan, Ohio, Illinois, Massachussetts,
Pensylwanii, Rhode Island, (nadprogramowo) Kalifornii oraz w Kanadzie. Ich
przyjazd jako liderów PPS na emigracji wzbudzi w rodowiskach Polonii nie
tylko entuzjazm i zainteresowanie, ale tak e fal krytyki. Twierdzono m.in., i
PPS nie jest „monolitem partyjnym i e panuje w ród niej wrzenie i rozd wi k14.
Odpowiadaj c na te zarzuty Cio kosz replikowa , i adna partia demokratyczna
nie mo e by „monolitem”, gdy oparta jest na prawach cz owieka
i poszanowaniu jego godno ci (w przeciwie stwie do partii komunistycznych czy
faszystowskich)15. Podczas wyst pie w USA wielokrotnie wyja nia zasadnicze
ró nice mi dzy socjalizmem a komunizmem, artyku uj c wyra nie istot
socjalizmu demokratycznego.
Pierwsze spotkania publiczne Cio kosz odby si w Nowym Jorku
13 wrze nia 1953 r. w wielkiej, wype nionej s uchaczami sali Polskiego Domu
Narodowego16. G ówne tre ci jego pó toragodzinnego przemówienia dotyczy y
sytuacji Polski w obliczu aktualnych wydarze mi dzynarodowych. Nawi za
tak e do uk adu ja ta skiego, który popar S. Miko ajczyk oraz grupa dzia aczy
12
13
14

15
16

P.P. Yolles, Demokratyczny socjalizm, „Nowy wiat” (New York), 8 wrze nia 1953, s. 3.
Tam e.
PPS na emigracji podzielone by o na trzy grupy: zwolenników tzw. „nowego Centrolewu”,
w której znalaz si Zygmunt Zaremba i A. Cio kosz, Zwi zek Socjalistów Polskich na czele
z Adamem Pragierem (popieraj ca porozumienie z prezydentem A. Zaleskim i sprzeciwiaj ca si
wspó pracy z „ja ta czykami” na czele ze Stanis awem Miko ajczykiem) oraz grupa Jana
Kwapi skiego równie przeciwna porozumieniu z grup Miko ajczyka. Szerzej zob. A. Siwik,
PPS na emigracji w latach 1945–1956, Kraków 1998.
Adam Cio kosz o Totalistycznym Monolicie oraz PPS, „Nowy wiat”, 12 wrze nia 1953, s. 1.
Na estradzie miejsca zaj li przedstawiciele innych emigracyjnych ugrupowa
niepodleg ciowych: Stronnictwa Narodowego, NID-u i od amu Jedno ci Narodowej PSL.
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ludowych skupionych wokó niego. Wed ug Cio kosza lider ówczesnego ruchu
ludowego (PSL) „zdradzi interesy pa stwa polskiego, gdy wbrew woli Rz du
Polskiego pojecha na konferencj moskiewsk i tam przyj z r k Józefa Stalina
stanowisko wicepremiera re imu Boles awa Bieruta”17. Zdaniem Cio kosza
grupa Miko ajczyka realizowa a postanowienia Ja ty i „jad a zup z jednego kot a
razem z komunistami”18. Wypowied ta wzbudzi a protest dzia acza ludowego ze
Zwi zku Przyjació Wsi Polskiej w Ameryce – W adys awa Zaremby, który
potraktowa j jako oszczerstwo i zniewag . Stwierdzi , i nie by o adnej „grupy
Miko ajczyka”, a ca e PSL od sierpnia 1945 r. podj o nierówn walk
z komunistami. Poparcia stronnictwu udzieli o 10 mln Polaków, którzy uwa ali
PSL za jedyn efektywn opozycj . Podkre li , i walk z komunistami podj o
si nie tylko PSL, ale tak e Stronnictwo Pracy Karola Popiela oraz grupa
niezale nych socjalistów z PPS na czele z Zygmuntem
awskim. Wszystkie te
ugrupowania d
y do przej cia w adzy legaln , demokratyczn drog , za co
wielu ich cz onków zap aci o bardzo wysok cen . Na przyk ad Zaremba
przesiedzia osiem miesi cy w wi zieniu, a chc c unikn dalszych represji
zosta zmuszony (podobnie jak S. Miko ajczyk i jego najbli si wspó pracownicy)
do ucieczki z kraju. Te w nie wydarzenia spowodowa y, i Zaremba poczu si
dotkni ty s owami A. Cio kosza o „jedzeniu ze wspólnego kot a
z komunistami”19.
Do dyskusji w tej kwestii w czy si
emigracyjny dzia acz,
przedwojennej Narodowej Demokracji i wspó twórca M odzie y Wszechpolskiej
od 1949 r. przebywaj cy w Stanach Zjednoczonych – Klaudiusz Hrabyk.
W latach 1953–1955 by cz onkiem Rady Jedno ci Narodowej w USA.
W polemice z Zaremb stwierdzi , i Miko ajczyka by wietnie zorientowany
w po eniu Polski, zna sytuacj mi dzynarodow (w przeciwie stwie do
cz onków Rady Jedno ci Narodowej, która w okupowanym przez Sowietów
kraju by a odci ta od informacji z Londynu). Zdaniem Hrabyka zapewnia on
RJN o tym, i jest pe nomocnikiem Zachodu. By a to mistyfikacja, której ulegli
Polacy. Powo ywanie si na socjalist
awskiego by o zdaniem Hrabyka
„niesumienno ci ”, gdy nie wchodzi on do rz du komunistycznego, sta si
jedynie ofiar zapewnie Miko ajczyka, e w Polsce mo na przeprowadzi
wolne, nieskr powane wybory oraz legalnie przej w adz . W przeciwie stwie
do Miko ajczyka,
awski nie uciek z kraju, a pozosta do ko ca na posterunku.
Zmar w Krakowie w 1949 r. Wed ug Hrabyka by on jedn z wielu ofiar
17
18

19

Niespodziewana deklaracja p. Cio kosza, „Przewodnik Katolicki”, 23 wrze nia 1953, s. 2.
Tam e; Szerzej na temat polityki PSL i S. Miko ajczyka zob. R. Buczek, Na prze omie dziejów.
Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945–1947, Toronto 1983; R. Turkowski, Polskie
Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945–1949, Warszawa 1992; L.B. Paszkiewicz,
„Gazeta Ludowa”. Próba walki o wolno
my li i s owa 1945–1947, przedmowa
W. Bartoszewski, Toru 2007.
W. Zaremba, Nie jedli my z jednego kot a razem z komunistami, „Dziennik dla Wszystkich”,
25 wrze nia 1953, s. 7.
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Miko ajczyka, która zaufa a jego informacjom i zapewnieniom. Na zako czenie
swoich uwag na temat wypowiedzi Cio kosza i w ripo cie Zarembie, Hrabyk
potwierdzi , i w istocie Miko ajczyk „jad zup z komunistami pocz wszy od
Moskwy, kiedy to obok s dzono przywódców Polski Podziemnej”,
a sko czywszy na okresie jego wicepremierostwa w rz dzie Boles awa Bieruta20.
Podczas zgromadzenia w Nowym Jorku Cio kosz omówi po enie
Polski po mierci J. Stalina 21 oraz kwesti wyzwolenia Europy Wschodniej
w planach polityki ameryka skiej i brytyjskiej. Przedstawi przebieg rozruchów
za „ elazn kurtyn ” w szczególny sposób artyku uj c problem niemiecki22. Na
zako czenie swojego wyst pienia nakre li zadania, jakie stoj przed polsk
emigracj w Ameryce. Wiele miejsca po wi ci formom pomocy, które nale y
wprowadzi , aby skutecznie wspiera d enia rodaków w kraju do odzyskania
niepodleg ci23. W konkluzji podkre li , i „ komuni ci nie zdo aj z ama
ducha w narodzie polskim, Polska odzyska sw wolno i niepodleg
”24.
Pierwsza wizyta Cio koszów w Nowym Jorku obfitowa a w szereg
spotka z dzia aczami Zwi zku Socjalistów Polskich w Ameryce, którzy otoczyli
ich yczliw opiek i przyja ni . Dzi kuj c za go cin , na amach „Robotnika
Polskiego” Cio kosz wyrazi jednocze nie ubolewanie nad faktem, i idee
socjalizmu s tak ma o popularne w ród ameryka skich robotników, mimo ich
naturalnych pragnie do sprawiedliwo ci spo ecznej. Wed ug niego g ówn
przyczyn takiego stanu rzeczy nale y upatrywa w fakcie, i swoimi
dzia aniami
i propagand
„sowieccy
dygnitarze
skompromitowali
w ameryka skiej opinii publicznej poj cie socjalizmu, które uto samiano
z komunizmem”25. Ocenia , i spo ecze stwo polskie jest dobrze zorientowane
w kwestiach ró nic pomi dzy komunizmem a socjalizmem demokratycznym,
niepodleg ciowym. Nie uto samia socjalizmu z Bierutem, Cyrankiewiczem
czy Radkiewiczem a z przedwojennymi dzia aczami socjalistycznymi, których
cz
zosta a wymordowana przez hitlerowców, a cz
po wojnie by a
represjonowana przez komunistów i siedzia a w wi zieniach (m.in. znany
dzia acz socjalistyczny Kazimierz Pu ak). Ju od najazdu bolszewickiego na
Polsk w 1920 r. Polacy poznali prawdziwe oblicze komunizmu, a potwierdzi a
je okupacja sowiecka z lat 1939–1941 oraz po drugiej wojnie wiatowej.
20
21
22

23
24
25

K. Hrabyk, Czy jedli z jednego kot a?, „Przewodnik Katolicki”, 5 pa dziernika 1953, s. 4.
mier J. Stalina przynios a wbrew oczekiwaniom spo ecznym zaostrzenie przez B. Bieruta
polityki represji i przyspieszenie procesu stalinizacji kraju.
Dramatyczna sytuacja ekonomiczna w NRD oraz zaostrzaj ca si
polityka w adz
komunistycznych w tym pa stwie spowodowa a wybuch fali strajków robotniczych, które
ogarn y ca y kraj. W wyniku interwencji wojsk sowieckich stacjonuj cych w NRD mier
ponios o ponad trzystu manifestantów, a tysi ce zosta o rannych.
Podczas zgromadzenia przeprowadzono zbiórk funduszy na rzecz dalszej walki z komunizmem
w Polsce. Zebrano kwot w wysoko ci 400 dolarów.
Szerzej zob. „Nowy wiat”, 11 wrze nia 1953, s. 1–2.
A. Cio kosz, ciskam wam d onie”, „Robotnik Polski”, 20 wrze nia 1953, s. 2.
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Mimo tych tragicznych do wiadcze A. Cio kosz wyrazi po raz kolejny
nadziej na odzyskanie przez Polsk niepodleg ci, z któr nierozerwalnie
zwi zany jest program PPS. Podkre li jednocze nie, i „ca y naród polski widzi
dzi w Polonii Ameryka skiej sw ostoj , oczekuje od niej pomocy, wierzy, e
ona wypowie w wolnym wiecie to wszystko, czego zniewolony nasz naród
asnym ustami wypowiedzie nie mo e”26.
Pobyt Cio koszów w Nowym Jorku nie ogranicza si tylko do spotka
z Poloni Ameryka sk . Na zaproszenie ameryka skiej Partii Socjalistycznej,
Cio kosz uczestniczy w spotkaniach z robotnikami ameryka skimi, do których
przemawia w j zyku angielskim wyja niaj c im szereg nurtuj cych ich
problemów. Go ci tak e u Normana Thomasa, wielokrotnego kandydata na
prezydenta USA, stoj cego na czele Unii Demokratycznego Socjalizmu. Odby
szereg spotka
z przywódcami ameryka skich zwi zków zawodowych
(American Federation of Labor oraz Congress of Industrial Organizations).
Przeprowadzi tak e rozmowy z urz dnikami Komitetu Wolnej Europy (National
Committee for a free Europe)27, przede wszystkim z jego przewodnicz cym
W. Shephardsonem. Jako szef komisji spraw zagranicznych Wydzia u
Wykonawczego Rady Politycznej A. Cio kosz utrzymywa rozleg e kontakty
z KWE, które mia y na celu m.in. okre lenie polityki ameryka skiej wobec
Polski. Wspó praca z Komitetem dawa a tak e mo liwo ci bezpo redniego
oddzia ywania propagandowego na kraj poprzez audycje radiowe (RWE i „G os
Ameryki”). Dzi ki funduszom ameryka skim funkcjonowa y emigracyjne
stronnictwa polityczne, wydawano ich pras , broszury czy ksi ki28.
Cio koszowie spotkali si tak e z przywódcami emigracji politycznej
z Czechos owacji, W gier, Bu garii, Rumunii. Litwy otwy i Estonii oraz
z socjalistami
rosyjskimi
i ukrai skimi29.
Uczestniczyli
w zebraniach
ydowskiego ruchu robotniczego oraz w konferencjach prasowych. A. Cio kosz
przemawia przez radio w j zyku polskim i angielskim. Zamieszcza tak e swoje
artyku y w prasie polonijnej i ameryka skiej. Porusza w nich zagadnienia
26
27

28
29

Ibidem.
Komitet Wolnej Europy (w . Narodowy Komitet dla Wolnej Europy) powsta 1 czerwca 1949 r.
w Nowym Jorku. W ród za ycieli Komitetu znale li si politycy obu ameryka skich partii,
a tak e dzia acze spo eczni (m.in. gen. D. D. Eisenhower i ambasador USA w Warszawie Artur
Bliss Lane).KWE by niezale
organizacj pozarz dow , której g ównym celem by o obj cie
opiek i wsparciem polityków z Europy rodkowo-Wschodniej. Zale li si oni na emigracji
w konsekwencji ustale ja ta skich i podejmowali akcje zmierzaj ce do oddzia ywania na
asne spo ecze stwa, które znalaz y si w strefie wp ywów sowieckich. Bez instytucjonalnego
i finansowego wsparcia KWE dzia ania te nie by yby mo liwe. Z inicjatywy Komitetu
utworzono m.in. rozg ni radiow „Radio Wolna Europa”, która by a finansowana przez
adze ameryka skie. Szerzej zob. J. Lukacs, A New History of the Cold War, Garden City
1966.
A. Friszke, Adam Cio kosz…, s. 141.
Zob. kolekcja Lidii i Adama Cio koszów, w: Instytut Polski i Muzeum im. gen. W adys awa
Sikorskiego (dalej: IMPS), sygn. 133/28, k. 4.
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niezwykle wa ne dla bie cej polityki mi dzynarodowej w stosunkach Wschód –
Zachód. Nawi za m.in. do sytuacji w ZSRR po mierci J. Stalina (5 marca
1953 r.). Jego nast pcy z G. M. Malenkowem na czele zapowiadali potrzeb
zmian wewn trznych oraz w sferze polityki zagranicznej, podkre laj c przy tym
konieczno wprowadzenia z agodzonego kursu30. Przywódcy sowieccy g osili
has a pokojowego wspó istnienia. W odpowiedzi na nie prezydent USA
Eisenhower wysun
16 kwietnia 1953 r. propozycj podj cia rozmów
rozbrojeniowych, ale pod warunkiem, e w lad za deklaracjami przywódców
sowieckich pójd czyny31.
Nawi zuj c do tej inicjatywy Cio kosz (jako kierownik spraw
zagranicznych Rady Politycznej) przygotowa projekt memoria u adresowany do
prezydenta USA. Wyrazi w nim swoje stanowisko w kwestii sposobu „trwa ego
zapobie enia niebezpiecze stwu agresji ze strony ZSRR. „Jedynym sposobem –
wed ug Cio kosza – jest cofni cie si terytorialne Sowietów w Europie
Wschodniej, stworzenie mi dzy agresywno ci
Zwi zku Sowieckiego
a nacjonalizmem niemieckim silnej przegrody z Polsk jako jej podstawowym
cz onem i zbudowanie na jej podstawie jedno ci Europy /…/. Uwolnienie Polski
– akcentowa – musi by zatem jednym z g ównych elementów polityki ca ego
wolnego wiata w obecnym okresie”32.
Zwracaj c si do Prezydenta USA, zaznaczy , i tylko dzi ki nieugi tej
postawie pa stw zachodnich (g ównie USA) wobec konieczno ci odzyskania
przez Polsk wolno ci „istnieje prawdopodobie stwo, e ZSRR pod naciskiem
zewn trznym wycofa si z zaj tych przez siebie pozycji politycznych
i terytorialnych. Wycofanie si Zwi zku Sowieckiego z Polski, jak wszystko na
to wskazuje, b dzie mo liwe tylko wtedy jednak, je eli Zwi zek Sowiecki b dzie
mia pewno , i mocarstwa Zachodu, a przede wszystkim Stany Zjednoczone
Ameryki b
przeciwdzia y gro bie odrodzenia si niemieckich
da
33
imperialistycznych” .
Wielokrotnie zwraca uwag na kwesti ograniczonego zaufania wobec
pacyfistycznych deklaracji ZSRR. Na amach „Robotnika Polskiego”
przestrzega USA i Europ Zachodni przed fa szyw polityk propagandow
adz sowieckich, które wskazuj c konieczno pokojowego wspó istnienia
30

31

32
33

Po mierci Stalina g ówn rol we w adzach sowieckich odgrywa pocz tkowo triumwirat:
G. Malenkow, awrientij Beria i Nikita Chruszczow. Byli oni zgodni jedynie, co do tego,
ZSRR potrzebuje reform i odnowy. Nie by o w ród nich zgodno ci w kwestii metod, jakimi
nale y si pos
przy dokonywaniu tych zmian (zarówno w ZSRR, jak i krajach satelickich).
Szerzej zob. W. Roszkowski, Pó wiecze. Historia polityczna wiata po 1945 roku, Warszawa
1998.
Tam e, s. 88; Wbrew zapewnieniom premiera G. Malenkowa o pokojowych zamiarach
i rozbrojeniu, 12 sierpnia 1953 r. dokonano w ZSRR pierwszej próby eksplozji bomby
wodorowej.
Zob. tre memoria u, w: IMPS, sygn. 133/420, k. 1.
Tam e.
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jednocze nie wzmacnia y niebezpiecznie swój potencja zbrojeniowy.
Akcentowa fakt, i polityka wewn trzna ZSRR oparta jest na wymierzaniu
sprawiedliwo ci w „paj czej sieci agrów – ha by XX stulecia”34.
Podczas pobytu w Nowym Jorku Cio koszowie uczestniczyli
w corocznej polonijnej Paradzie Pu askiego, która wywar a na nich ogromne
wra enie. Z flagami polskimi i ameryka skimi 125 tys. osób maszerowa o przez
pi godzin przed trybun . Orkiestra Armii Ameryka skiej odegra a najpierw
hymn polski, a nast pnie ameryka ski. Sk adaj c relacj z tej uroczysto ci na
falach radiowych (RWE), Cio kosz powiedzia z dum , i Polonia Ameryka ska
korzystaj c z pe ni praw obywatelskich ma poczucie w asnej warto ci i si y,
któr zademonstrowa a podczas Parady Pu askiego. Polonia ma wiadomo
wk adu nie tylko w walce o wolno Stanów Zjednoczonych, ale tak e udzia u
Polaków w walce z hitlerowskim i sowieckim naje
. Powiedzia tak e, i
równie wa ny jest „dorobek Polski walcz cej w kraju bez Quislinga, narodu,
który pierwszy wszed na pola bitew drugiej wojny wiatowej i ostatni z niej
zszed ”35.
Po opuszczeniu Nowego Jorku, Cio koszowie udali si do Waszyngtonu,
gdzie przebywali od 17 – 23 wrze nia. Wa ne rozmowy Cio kosz przeprowadzi
w Departamencie Stanu i Departamencie Pracy. W Bia ym Domu odwiedzi
Ch.D. Jacksona, specjalnego doradc prezydenta Eisenhowera do spraw Europy
rodkowo-Wschodniej. Wiele uwagi skupi na kwestiach dotycz cych
funkcjonowania komunistycznej dyktatury wskazuj c jednocze nie, i tylko
pomoc z zewn trz, z Zachodu mo e oswobodzi Polsk , e „ nie mo emy na t
pomoc d ugo czeka , gdy ka dy dzie , ka da godzina przynosi nowe ciosy
i nowe szczerby” 36. W odpowiedzi us ysza zapewnienia polityków
ameryka skich o tym, i w rozwi zaniu zagadnie europejskich sprawa wolno ci
Polski i krajów za „ elazn kurtyn ” b dzie spraw podstawow .
Kolejnym punktem wizyty Cio koszów by o Detroit, dok d przybyli
15 pa dziernika. Tu tak e odbyli spotkania z robotnikami ameryka skimi oraz
przedstawicielami Polonii. Przy tej okazji zorganizowano konferencje prasow ,
na której Cio kosz omówi aktualn sytuacj w Polsce. Podkre li , i wbrew
oczekiwaniom po mierci J. Stalina uleg a ona znacznemu pogorszeniu, gdy
premier ZSRR G. Malenkow wywiera na polskie w adze komunistyczne wi ksz
presj , np. w kwestii zdecydowanego przy pieszenia procesu kolektywizacji

34
35
36

A. Cio kosz, Recepta dla Zachodu, „Robotnik Polski”, 11 pa dziernika 1953, s. 1, 5.
Maszynopis przemówienia Adama Cio kosza wyg oszonego w Radiu Wolna Europa w dniu
26 grudnia 1953 r., w: IMPS, sygn. 133/28, k. 2.
Tam e, k. 4.
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rolnictwa37. W Polsce istnia o ju 8,7 tys. ko chozów, a sytuacja materialna
zarówno ch opów, jak i robotników ulega znacznemu pogorszeniu. Wynika to
m.in. z faktu, i ZSRR traktuje Polsk jak swoj koloni , a nie suwerenne
pa stwo. Wyzysk gospodarczy wi e si z ograniczeniem swobód obywatelskich
i represjami skierowanymi w ostatnim czasie wobec Ko cio a katolickiego
(aresztowanie bp. Czes awa Karczmarka i Prymasa S. Wyszy skiego), który po
likwidacji legalnej i nielegalnej opozycji sta si jedynym obro
praw
Polaków. Wed ug Cio kosza sytuacja w kraju wiadczy a o tym, i ZSRR d
do zerwania w drastyczny sposób „jakichkolwiek nici
cz cych Polsk
z Zachodem oraz duchowie stwa z Watykanem”. Powojenna polityka
komunistów prowadz ca do zniewolenia ca ego spo ecze stwa polskiego
spowodowa a, i aktualnie jedynie jego 2 % udzieli oby poparcia w adzy
w przypadku wolnych wyborów. Jednocze nie Cio kosz powiedzia , i Polacy
nie zamierzaj dokonywa jawnie rewolucji czy powstania. Pami taj bowiem
zbyt dobrze, jakie reperkusje przynios o powstanie warszawskie. Naród polski
ma jedynie nadziej na wsparcie USA i Europy Zachodniej, ale przede
wszystkim Polonii (zw aszcza ameryka skiej) w walce o odzyskanie
niepodleg ci Polski, gdy bez jej pomocy marzenia o wolnej i suwerennej
Polsce nigdy nie nabior realnych kszta tów38.
Podczas konferencji prasowej Cio kosz odpowiada na pytania dotycz ce
kwestii zjednoczenia politycznego polskiej emigracji. Wyja ni , i tocz si
rozmowy mi dzy trzema grupami: Rad Polityczn z pi cioma najwa niejszymi
partiami, stronnictwami „mniejszo ci” obecnego rz du polskiego w Londynie
a grup S. Miko ajczyka 39. Podkre li , i sprawa pe nego zjednoczenia jest
niezwykle istotna dla skutecznej walki o polskie sprawy na Zachodzie.
Stronnictwa emigracyjne powinny – zdaniem Cio kosza – ponad interesy
partyjne postawi kwesti wspólnej pracy dla sprawy polskiej, gdy tylko
istnienie silnego rz du polskiego na uchod stwie w Londynie daje szans na
37

38
39

W adze komunistyczne w Polsce podejmowa y szereg dzia
represyjnych z w asnej inicjatywy
wykazuj c przy tym wr cz nadgorliwo (np. szykany wobec Ko cio a). Zarówno czystki
w wojsku, jak i nadzór partyjny nad UB mia y wzmocni w adz samego B. Bieruta. Dopiero na
IX plenum KC PZPR (29 – 30 wrze nia 1953 r.) „dokonano pewnych posuni w kierunku
zalecanym przez w adze radzieckie”. Nale y do nich m.in kwestie przy pieszania
kolektywizacji rolnictwa, a tak e sprawa aresztowania Prymasa Stefana Wyszy skiego
konsultowana w Moskwie we wrze niu 1953 r. Zob. A. Albert, Najnowsza historia Polski 1918–
1980, Londyn 1981, s. 672–680.
A. Cio kosz, Ja ta nie mo e by podstaw Polski ani jej rz du, „Dziennik Polski”,
17 pa dziernika 1953, s. 2.
Z inicjatywy S. Miko ajczyka i jego zwolenników 2 maja 1950 r. powsta w USA Polski
Narodowy Komitet Demokratyczny (PNKD). W jego sk adzie dzia ali obok przewodnicz cego
Miko ajczyka i cz onków PSL tak e reprezentanci Stronnictwa Pracy z grupy K. Popiela oraz
Stronnictwa Demokratycznego. PNKD uwa
si za jedyn reprezentacj polskiej emigracji
demokratycznej zarzucaj c prezydentowi, rz dowi RP na uchod stwie oraz Radzie Politycznej,
reprezentuj obóz sanacyjny i reakcyjny. Zob. A. Friszke, ycie polityczne…, dz. cyt., s.136.
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skuteczn walk o odzyskanie niepodleg ci Polski. W ostatniej cz ci
konferencji odniós si do udzia u Miko ajczyka i emigracyjnego ruchu
ludowego w procesie zjednoczenia. Stwierdzi , i „Miko ajczyk jest bardzo
twardy a w rozmowach niezwykle ci ki. S dwa warunki, jakie musi spe ni
chc c wej do zjednoczenia: 1/ Ja ta absolutnie nie mo e by podstaw do
rokowa , 2/ musi on uzna Rz d Polski na wygnaniu za legalny, a wtedy
powitamy Miko ajczyka w szeregach zjednoczenia”40.
Kolejnym etapem podró y Cio koszów by o Toledo, gdzie
19 pa dziernika spotkali si z Poloni w lokalu Weteranów Armii Polskiej
(Hallerczyków). Cio kosz wyg osi referat pt. „Stosunki mi dzynarodowe
a sprawa polska”. W jego pierwszej cz ci nakre li sytuacj Polski w okresie
wojny, akcentuj c jej wk ad w walk z faszyzmem oraz bohaterski udzia
polskich nierzy na wszystkich frontach drugiej wojny wiatowej. Przypomnia
o milionach ofiar obozów koncentracyjnych, wi zie oraz sowieckich agrów41.
W drugiej cz ci wyst pienia g ówn uwag skupi na „polityce
kolonialnej ZSRR wobec Polski nie tylko w sferze gospodarczej, ale tak e
i politycznej”. Poinformowa zebranych o tym, i w Wojsku Polskim oprócz
Konstantego Rokossowskiego „a roi si od rosyjskich pu kowników,
podpu kowników, majorów i w ogóle wy szych rang”, a jedynie ni sze rangi
zarezerwowane s dla Polaków42. W konkluzji podkre li , i wobec takiej
polityki w adz komunistycznych „tylko garstka zwyrodnialców mog aby
w Polsce g osowa na komunistów, gdyby w Polsce mo liwe by yby wolne
wybory”43. Tez t wielokrotnie lansowa podczas spotka w Ameryce.
Na wietli równie stosunki robotnicze w Polsce, gdzie zmusza si kobiety do
pracy w kopalniach, a zarobki robotników s nawet o po ow ni sze ni te sprzed
wojny. Za wyzyskiem pracowniczym post puje eksploatacja gospodarcza kraju.
Po owa w gla i cukru jest oddawana za darmo do ZSRR. W adza komunistyczna
narzucaj c ch opom wysokie podatki zmusza ich do przymusowego wst powania
do ko chozów. Na zako czenie wyst pienia Cio kosz zaakcentowa , i
najwa niejsz spraw jest odzyskanie przez Polsk niepodleg ci i zwi zanie jej
losów z demokracjami Zachodu44.
W dniu 21 pa dziernika Cio kosz wyg osi dwa odczyty w Wayne
University. Dzie pó niej odby spotkanie i konferencj w biurach fabryki Forda,
któr nast pnie zwiedzi . Wieczorem na zaproszenie cz onków Stronnictwa
Narodowego, Cio koszowie uczestniczyli w uroczystej kolacji, podczas której
wymieniano pogl dy na temat aktualnej sytuacji Polski45.
40
41
42
43
44
45

A. Cio kosz, Ja ta nie mo e…, art. cyt.
S. W oszczewski, Tura Cio kosza, „Gwiazda” („Polish Star”), 24 pa dziernika 1953, s. 2.
Tam e.
Tam e.
Tam e, s. 4.
Z pobytu tow.tow. Cio koszów w Detroit, Michigan, „Robotnik Polski”, 8 listopada 1953, s. 1.
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Wa nym etapem podró y Cio koszów by o Chicago, które uznawane
by o za stolic wietnie zorganizowanej Polonii Ameryka skiej. Tu znajdowa o
si najwi ksze skupisko Polaków i osób pochodzenia polskiego oraz mie ci a si
siedziba Kongresu Polonii Ameryka skiej. W jego sk ad wchodzi y wszystkie
organizacje polonijne, na zaproszenie których Cio koszowie przybyli do USA.
Kongres jako reprezentant sze ciomilionowej Polonii odgrywa istotn rol nie
tylko dla tej spo eczno ci, ale tak e w kwestiach dotycz cych rodaków w ich
kraju ojczystym46. Ponadto obs ugiwa pras polonijn , organizowa manifestacje
i zgromadzenia. Po cofni ciu uznania przez aliantów dla rz du T.
Arciszewskiego w lipcu 1945 r., Kongres sta si ambasadorem sprawy polskiej
w wolnym wiecie.
Podczas dwutygodniowego pobytu w Chicago Cio kosz odby wiele
spotka , zebra i konferencji z przywódcami Polonii i ameryka skich rodowisk
robotniczych. Rozpocz od wieczornicy, która odby a si 23 pa dziernika dzi ki
staraniom podj tym przez Wydzia Kongresu Polonii Ameryka skiej na stan
Illinois, Rady Politycznej oraz Polsko-Ameryka skiej Rady Pracy. Spotka si
z prezesem KPA Karolem Rozmarkiem, z którym odby d sz rozmow . Stara
si nakre li zarówno sytuacj polityczn w adz emigracyjnych, jak równie
po enie rodaków w kraju.
Wzruszaj cym prze yciem dla Cio koszów by udzia w akademii ku
czci Kazimierza Pu aka, która odby a si 25 pa dziernika przy udziale 700 osób.
Jej organizacj zaj a si Rada Pracy, w której grupowa y si polonijne
organizacje robotnicze, post powe, kulturalne i o wiatowe. Jednym z punktów
jej programu by o wyst pienie Cio kosza. Przedstawi w nim dzia ania w adz
komunistycznych zmierzaj ce do likwidacji niezale nej PPS, która by a
kontynuatork przedwojennej i konspiracyjnej (WRN)47. Przypomnia równie
mechanizm likwidacji opozycji antykomunistycznej, której spektakularnym
przyk adem by o porwanie, uwi zienie i bezprawne os dzenie w Moskwie
w czerwcu 1945 r. szesnastu przywódców Polski Podziemnej. W tym gronie
znalaz si tak e wybitny dzia acz socjalistyczny – Pu ak, który zosta skazany
na 1,5 roku wi zienia. Przytoczy jego s owa wypowiedziane w moskiewskim
46
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Kongres Polonii Ameryka skiej zosta powo any do ycia 28 maja 1944 r. w Buffalo (stan Nowy
Jork) przez zjazd, w którym uczestniczy o 2600 delegatów organizacji bratniej pomocy,
stowarzysze spo ecznych, o wiatowych, biznesowych, wspólnie z delegatami licznych parafii
oraz organizacji ko cielnych. Kongres sta si pierwsz powa
si a Polonii Ameryka skiej,
która wyst powa a w imieniu Polski na forum mi dzynarodowym, tam gdzie zabrak o
reprezentantów narodu polskiego. Szerzej zob. R. Ciskowski, W.A. Wierzewski, Misja Kongresu
Polonii Ameryka skiej w drugiej po owie XX stulecia, w: Emigracja polska wobec sowietyzacji
kraju, red. R. Sudzi ski, Toru 2007, s. 467–471.
Szerzej zob. R. Spa ek, Mi dzy pragmatyzmem a zdrad . Zaw aszczenie PPS w kraju (1944–
1948),w: Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego si nie uda o?, Warszawa 2010, ss. 145–243;
J. Marszalec, Procesy i prze ladowania przywódców PPS – WRN w latach czterdziestych
i pi dziesi tych XX wieku, tam e, s. 243–275.
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wi zieniu: „PPS nie prowadzi a i nie prowadzi dyskusji ideologicznych za
pomoc rewolwerów, wi zie i obozów. Te metody niegodne socjalistów,
zwalczamy i b dziemy zwalcza ”48.
Po powrocie do kraju Urz d Bezpiecze stwa zabroni Pu akowi
jakiejkolwiek dzia alno ci politycznej. Poddawano go ci ej inwigilacji,
nak aniano bezskutecznie do emigracji. Wobec nieugi tej postawy zosta
ponownie aresztowany w 1947 r. wraz z kilkoma niezale nymi socjalistami. Ich
proces odby si w listopadzie 1948 r., Pu ak zosta skazany na 10 lat wi zienia
49
. Po dwóch latach pobytu zmar w wi zieniu w Rawiczu w niewyja nionych
okoliczno ciach50. Jego pogrzeb odby si w tajemnicy w nocy na cmentarzu
pow zkowskim jedynie w obecno ci najbli szej rodziny51. Zarówno uwi zienie,
jak i mier Pu aka odbi a si g nym echem na ca ym wiecie. Relacje z tych
wydarze
zamie ci a prasa brytyjska, w oska, francuska, szwedzka,
ameryka ska, kuba ska i Ameryki Po udniowej
Podczas akademii w Chicago Cio kosz przypomnia zas ugi K. Pu aka
w obronie nie tylko demokracji w przedwojennej Polsce, ale tak e jego
bohaterski udzia w walce konspiracyjnej podczas drugiej wojny wiatowej oraz
dzia alno we w adzach Polskiego Pa stwa Podziemnego. Ko cowym i bardzo
dramatycznym etapem jego
ycia by a obrona niezale nego ruchu
socjalistycznego wobec komunistycznego terroru, który doprowadzi do
likwidacji a nast pnie zaw aszczenia PPS – WRN. Powiedzia , e Pu ak by
reprezentantem „prawdziwego socjalizmu polskiego, a przez sw nieugi
postaw i g boki patriotyzm, nale y dzi ju nie do PPS, lecz do ca ego narodu
polskiego”52.
W drugiej cz ci przemówienia Cio kosz omówi
stosunki
mi dzynarodowe, a na ich tle nakre li po enie Polski, jak równie rol USA
w wiecie. Pot pi wysuwane projekty „Locarna wschodniego” i kwestionowania
48
49
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A. Cio kosz, Kazimierz Pu ak, „Nowy wiat” (Nowy Jork), 14 maja 1960, s. 1–2.
Relacj z procesu zamie ci A. Cio kosz na amach „Robotnika Polskiego w Wielkiej Brytanii”,
nr 12 z grudnia 1948 r.; zob. te : R. Kraszewski, W. Tyzner, Proces Kazimierza Pu aka
Prezydenta Polskiego Pa stwa Podziemnego, Warszawa 1992; Rola PPS i K. Pu aka za
ostatnich sze dziesi ciu lat. Z przemówienia Adama Cio kosza na Akademii w Audytorium
Wy szej Szko y w Wells, „Dziennik Chicagoski”, 26 pa dziernika 1953, s. 2.
Wed ug oficjalnej wersji K. Pu ak zmar na zapalenie p uc lub atak serca. Wed ug relacji
niektórych zosta zepchni ty z metalowych schodów przez stra nika wi ziennego zw. „gruby
Janek”. Po tym wypadku Pu ak kona w celi przez dwa tygodnie bez jakiejkolwiek pomocy
lekarskiej. Szerzej zob. Z. Wo niczka, Procesy polityczne dzia aczy PPS – WRN w latach 1946–
1948, w: Rok 1948. Nadzieje i z udzenia polskich socjalistów, Rzeszów 2001; Krótka notka
biograficzna K. Pu aka zosta a zamieszczona w „Robotniku Polskim” wraz z relacj z Akademii
ku jego czci. Zob. Z pobytu tow.tow. Cio koszów w Chicago, Illinois, „Robotnik Polski”,
15 listopada 1953, s. 1, 5.
Zob. A. Friszke, A. Mancwel, K. Modzelewski, M. Szpakowska, M. Urba ski, Samotno
socjalisty, „Dialog” 1995, nr 10, ss. 115–126;
Z pobytu tow. tow. Cio koszów w Chicago…,art. cyt., s. 5.
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pozycji Polski na Ziemiach Odzyskanych, jak równie granicy na Odrze i Nysie
yckiej53. Wyst pi tak e zdecydowanie przeciwko prze ladowaniom Ko cio a
katolickiego w Polsce, które nasili y si w ostatnim czasie. Podkre li , i „jednym
z punktów programu jego partii jest zapewnienie ka demu cz owiekowi swobody
wiary w zgodzie z jego sumieniem i przekonaniami”54.
W bezpo rednich rozmowach z przedstawicielami Polonii wyra
swój
boki patriotyzm i podziela ich t sknot za ojczyzn : „Wszystkim nam ni si
Polska wci po nocach, kochamy j jednakow mi ci , tylko, e jedni z nas
wiedz , e ju do niej na sta e nie powróc i pozostan na zawsze w Ameryce,
inni za pragn powróci i powróc , gdy Polska b dzie znowu wolna, to jest, gdy
dobiegnie kresu moskiewska niewola i komunistyczna dyktatura”55.
Swoje pogl dy Cio kosz lansowa nie tylko na spotkaniach, odczytach,
ale tak e podczas konferencji prasowych i w audycjach radiowych umo liwiaj c
w ten sposób ich poznanie szerokiej opinii publicznej. Przy tej okazji wyra
swoj wdzi czno
za dotychczasowy trud i wysi ek Polonii w walce
o sprawiedliwo i wolno dla Polski. Prosi jednocze nie o to, aby nie ustawa a
w swoich d eniach do odzyskania suwerenno ci przez ich ojczysty kraj.
Z okazji pobytu Cio koszów w Chicago odby o si posiedzenie
stronnictw wchodz cych w sk ad Rady Politycznej, pod przewodnictwem
Bronis awa Przy uskiego. A. Cio kosz zapozna zebranych ze stanem jej prac
w Londynie. Podczas spotkania odby a si dyskusja, na której dokonano
wymiany pogl dów i spostrze , co do aktualnej sytuacji polskiej emigracji.
Cio koszowie wzi li tak e udzia w dwóch zebraniach oddzia u
„Naprzodu” – organu prasowego Zwi zku Socjalistów Polskich w Chicago.
Spotkali si równie z przedstawicielami ydowskich robotników skupionych
w Jewish Labor Committee.
W dniu 31 pa dziernika Cio koszowie byli obecni na uroczysto ci
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lotników Polskich w trzynast rocznic
bitwy o Angli . Odbyli ponadto szereg spotka o charakterze prywatnym
z dawnymi i nowymi przyjació mi.
Podczas ca ego pobytu w Ameryce Cio kosz na bie co ledzi relacje
z jego wizyty zamieszczane g ównie w prasie polonijnej, ale tak e
i ameryka skiej. Na amach „Dziennika Chicagoskiego” zosta zamieszczony list
jednego z czytelników, który stwierdzi , i „osoba Cio kosza nie zosta a
53
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A. Cio kosz nawi za do uk adu w Locarno z 1925 r. zawartego mi dzy Francj , Belgi , Wielk
Brytani , W ochami i Niemcami. Gwarantowa on nienaruszalno
granicy francuskoniemieckiej i belgijsko-niemieckiej. Uk ad nie zawiera gwarancji granicy z polsko-niemieckiej.
Polityka pa stw zachodnich otworzy a drog Niemcom do rewizji granicy z Polsk .
Z pobytu tow.tow …, art. cyt., s. 5.
Wyst pienie Adama Cio kosza w Chicago w dniu 31 pa dziernika 1953 r., w: IMPS, sygn.
133/28, k.1; Obszerne fragmenty przemówienia zamie ci „Dziennik Chicagoski”,
1 pa dziernika 1953, s. 1–2.
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odpowiednio wykorzystana”, gdy nie odpowiedzia on na kilka istotnych pyta .
Nale a do nich m.in. kwestia róde finansowania PPS na „swoj rozbijack
robot odno nie zjednoczenia Stronnictw Politycznych w Londynie oraz
wysoko sk adek cz onkowskich w PPS, a tak e sprawa rocznego bud etu
partii”. Czytelnik skierowa pod adresem Cio kosza nast puj ce pytanie:
„dlaczego opowiada si za niepodleg ci Polski, ca ci granic, jednocze nie
wci ga do Zjednoczenia Miko ajczyka, który popiera w dalszym ci gu Ja
i czwarty rozbiór Polski?” Kolejne pytanie dotyczy o braku poparcia protestu
przez PPS w Londynie dla obrony prze ladowanego Ko cio a w Polsce.
W ostatnim pytaniu czytelnik by zainteresowany tym, dlaczego Cio kosz
„walcz c o woln Polsk jednocze nie nie uznaje jej legalnego Prezydenta
i Rz du, mimo, e wi kszo emigracji i Kraj popiera ten legalizm?”56.
Odpowiadaj c na pytania czytelnika Cio kosz stwierdzi , i PPS niczego
nie rozbija, a wr cz przeciwnie przyczynia si w du ej mierze do zjednoczenia
stronnictw polskich wspó dzia aj c w tym celu przy tworzeniu Rady Politycznej
w Londynie, a nast pnie doprowadzaj c do „zespolenia si pi ciu stronnictw
i ugrupowa politycznych”. PPS nie poprzesta a na tych dzia aniach, nadal d y
do zjednoczenia wszystkich stronnictw i ugrupowa niepodleg ciowych
i demokratycznych. Odnosz c si do kwestii wysoko ci sk adek cz onkowskich
wyja ni , i ustalaj je poszczególne organizacje krajowe, np. PPS w Wielkiej
Brytanii, PPS we Francji, Belgii etc. Ich wysoko zale y od zarobków cz onków
PPS i wynosi np. w Wielkiej Brytanii od 6 pensów do 10 szylingów. Co do
kontroli funduszy PPS, to s one poddane w poszczególnych krajach okre lonym
rygorom na wszystkich szczeblach partyjnych, a nad formaln stron kontroli
czuwaj komisje rewizyjne powo ywane na drodze wyborów57.
Odpowiadaj c na pytanie dotycz ce popierania Miko ajczyka, stwierdzi ,
PPS nie prowadzi polityki personalnej „za” lub „przeciw” poszczególnym
osobom. Nie ulega w tpliwo ci, i PPS zwalcza konsekwentnie polityk
ja ta sk . Natomiast w kwestii uznania w adz emigracyjnych stoi na stanowisku,
obj cie funkcji prezydenta RP przez A. Zaleskiego w 1947 r. nie zosta o
dokonane w zgodzie z zasadami praworz dno ci, by o sprzeczne z konstytucj
kwietniow z 1935 r., porozumieniem paryskim z 30 listopada 1939 r., a tak e
wol kraju, gdzie zgodnie z uchwa podziemnej RJN nast pc prezydenta
adys awa Raczkiewicza mia zosta Tomasz Arciszewski. Zaprzeczy
stwierdzeniu czytelnika jakoby zarówno emigracja, jak i kraj udziela y poparcia
Zaleskiemu. Konieczno zmiany na stanowisku prezydenta zrozumia on sam
i 16 maja 1953 r. zapowiedzia , i ust pi ze stanowiska w dniu 9 czerwca 1954 r.
Odnosz c si do zarzutu dotycz cego braku protestu ze strony PPS
w sprawie prze ladowania Ko cio a w Polsce stwierdzi , i jest to niezgodne
56
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Kilka pyta pod adresem p. Cio kosza (Listy do redakcji), „Dziennik Chicagoski”, 30
pa dziernika 1953, s. 4.
Odpowied Adama Cio kosza (Listy do redakcji), „Dziennik Chicagoski”, 3 listopada 1953, s. 4.

184

z prawd 58, czego potwierdzeniem by y chocia by kolejne jego wyst pienia
i protesty w obronie Ko cio a.
Po zako czeniu owocnej wizyty w Chicago Cio koszowie odwiedzili
stan Massachussetts. W dniu 13 listopada Cio kosz przemawia w Harvard
University, a nast pnie odby zebranie w Domu Polskim w Rox Bury. Dzie
pó niej Cio koszowie uczestniczyli w uroczystej kolacji w Salem, gdzie spotkali
si z przedstawicielami Polonii. W dniu 15 listopada Cio kosz na zgromadzeniu
publicznym wyg osi przemówienie, w którym w wi kszo ci powtórzy tre ci
prezentowane w Chicago. W kolejnych dniach ma
stwo Cio koszów wzi o
udzia w oficjalnych i prywatnych spotkaniach z Poloni .
W dniu 22 listopada na zaproszenie Zwi zku Socjalistów Polskich
w Easthampton uczestniczyli w zgromadzeniu, na którym Cio kosz wyg osi
kolejne przemówienie. Przedstawi w nim wk ad Polski w zwyci stwo nad
faszyzmem i podkre li bohaterstwo
nierzy polskich w walce nie tylko
w okupowanym kraju, ale na wszystkich frontach drugiej wojny wiatowej.
Omówi tak e kulisy konferencji tehera skiej i ja ta skiej w kontek cie sprawy
polskiej. Zapozna zebranych z aktualn sytuacj Polski pod rz dami
komunistycznymi. W zako czeniu wyst pienia podkre li po raz kolejny
ogromn rol Polonii w walce o niepodleg
Polski i konieczno podnoszenia
tej kwestii na arenie mi dzynarodowej59.
W ci gu grudnia Cio koszowie odwiedzili kolejne ameryka skie
miejscowo ci, gdzie uczestniczyli w zgromadzeniach publicznych, spotkaniach
z przedstawicielami Polonii oraz ameryka skimi dzia aczami socjalistycznymi
i zwi zkowymi.
Od 2 stycznia 1954 r. przebywali w Kalifornii na zaproszenie
tamtejszego Wydzia u Kongresu Polonii Ameryka skiej. Dzie pó niej na
zgromadzeniu w Los Angeles Cio kosz wyg osili odczyt, w którym
zaprezentowa tre ci zwi zane z aktualn sytuacj w Polsce. Ponowne podniós
kwesti wsparcia, jakie Polonia mo e udzieli w walce o niepodleg
ojczyzny.
Zaakcentowa , i w ci gu ostatnich 15 lat do wiadczy a ona traumy dwóch
okupacji i eksterminacji na niespotykan dot d skal . Nie pomin tak e
rozczarowania i rozgoryczenia, jakie przynios y uchwa y konferencji ja ta skiej.
Pi tnowa polityk Sowietów, którzy traktowali Polsk jak pa stwo wasalne.
W konkluzji podkre li konieczno
nag niania sprawy jego zdaniem
najwa niejszej, a mianowicie odzyskanie niepodleg ci Polski i innych krajów
Europy Wschodniej, które znalaz y si po drugiej wojnie wiatowej w strefie
wp ywów sowieckich. Wyst pienie Cio kosza zosta o wysoko ocenione przez
uchaczy, którzy zgodnie podkre lali jego kunszt oratorski i bogaty zasób
wiedzy. „Pó tora godzinna mowa nie tylko nie znudzi a uczestników
58
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Tam e.
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zgromadzenia, ale wzbogaci a ich i od wie a w nich wiadomo ci nowych
i zapomnianych faktów, cz sto g sto i niejeden
uroni ”60.
Na wielu spotkaniach Cio kosz dostarcza swoim s uchaczom wzrusze ,
rozbudza ich t sknot za krajem ojczystym. Wszystkie jego tre ci przepe nione
by g bokim patriotyzmem i trosk o losy Polski i rodaków.
Oprócz bezpo rednich spotka i licznych rozmów oraz konferencji
prasowych, Cio kosz uczestniczy w audycjach radiowych, których tre ci
prezentowane w j zyku angielskim dociera y do szerszego odbiorcy zarówno
polskiego, jak i ameryka skiego. Trzykrotnie wyst powa w stacjach lokalnych
telewizji, gdzie w ramach m.in. programu American Federation of Labor,
przedstawia aktualn sytuacj w Polsce oraz odpowiada na zadawane
telefonicznie pytania61.
Pobyt Cio koszów wzbudzi ogromne zainteresowanie lokalnych
mediów, spo eczno ci ameryka skiej i Polonii. W drugim dniu pobytu w Los
Angeles Cio kosz uczestniczy w konferencji prasowej z udzia em dziennikarzy
wszystkich kalifornijskich dzienników. Relacj z jej przebiegu oraz wywiady
z Cio koszem zamie ci y: „Los Angeles Examiner”, „Daily News”, „Los Angeles
Times”, „Los Angeles Evening Herold Express”.
W dniu 6 stycznia Cio kosz przemawia na zebraniu w „Knights of
Columbus”, gdzie nakre li m.in. nasilaj ce si w ostatnim czasie represje
komunistów wobec Ko cio a katolickiego w Polsce. Dwa dni pó niej spotka si
z przedstawicielami socjalistów ameryka skich, z którymi rozmawia na temat
przysz ci socjalizmu demokratycznego w pa stwach zza „ elaznej kurtyny”.
Temu zagadnieniu po wi ci przemówienie radiowe wyg oszone dwa dni
pó niej62. Odby tak e wizyt w Jewish Labor Committetee, gdzie spotka si
z ydowskimi dzia aczami socjalistycznymi polskiego pochodzenia. Zwiedzi
robotnicze dzielnice Los Angeles, a tak e kalifornijskie pola naftowe63.
Pobyt w Kalifornii by równie owocny, jak w poprzednich stanach.
W skorygowanym programie podró y do USA Cio koszowie zaplanowali tak e
wizyt w Kanadzie. W drodze powrotnej z Kalifornii zatrzymali si
w Waszyngtonie, gdzie przebywali od 17 do 23 oraz 28 stycznia 1954 r.
Kontynuowali cykl spotka i rozmów zarówno z przedstawicielami Polonii, jak
i politykami ameryka skimi w Departamencie Stanu, gdzie Cio kosz przedstawi

60
61
62
63
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Kalifornijskie echa polskie, „Nowy wiat”, 25 lutego 1954, s. 5.
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polski punkt widzenia na konferencj czterech mocarstw w Berlinie64. Lansowa
pogl d dotycz cy konieczno ci przywrócenia pe niej niepodleg ci pa stwom,
które w wyniku ustale ja ta skich znalaz y si w strefie wp ywów sowieckich.
„Je li to nast pi, zniknie – zdaniem Cio kosza – potrzeba uzbrajania Niemiec
i Niemcy zjednoczone, ale rozbrojone znajd swoje miejsce w dobrze
zrównowa onej wspólnocie europejskiej, niestanowi cej gro by dla nikogo.
Natomiast bez wolnej Polski nie b dzie trwa ego pokoju w Europie”65.
W dniu 28 stycznia przed komisj spraw zagranicznych (podkomisja
europejska) Izby Reprezentantów Cio kosz przedstawi postulaty dotycz ce
polityki ameryka skiej w sprawach polskich oraz odpowiedzia na liczne pytania
kongresmanów. W tym dniu odby tak e konferencj w Departamencie Pracy
oraz w American Federation of Labor, gdzie spotka si z czo owymi
przywódcami tej pot nej organizacji robotniczej. Przedstawi po enie
robotników polskich pod rz dami komunistycznymi. Z
tak e wizyt
przewodnicz cemu National Committetee for a Free Europe.
Podczas pobytu w Waszyngtonie Cio koszowie zamieszkali u K.
Bagi skiego (dzia acza PSL, który podobnie jak Miko ajczyk w obawie przed
aresztowaniem uciek w pa dzierniku 1947 r. z Polski). W domu Bagi skich
spotkali si z dzia aczami polskiej emigracji wojennej i powojennej zarówno
polskiej, jak i czeskiej oraz bu garskiej66.
Od 30 stycznia Cio koszowie rozpocz li swój pobyt w Kanadzie, gdzie
przybyli na zaproszenie Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Ich wizyta zosta a
poprzedzona zapowiedziami w prasie polonijnej. Zamieszano tak e listy
protestacyjne czytelników, którzy byli krytycznie nastawieni do Cio kosza.
Zarzucano mu m.in., i utrzymuje sta e kontakty z cz onkami brytyjskiego
stronnictwa pracy, którzy powstrzymali w 1920 r. dostaw broni dla Polski
walcz cej z bolszewikami. Obecnie natomiast popieraj uk ad ja ta ski oraz
komunistyczny rz d Bieruta w Polsce, a zwalczaj gen. Franco, który nie uznaje
czwartego rozbioru Polski i popiera polski rz d w Londynie. Krytykowano
Cio kosza za bojkotowanie procesu zjednoczenia emigracji politycznej
i zwalczanie legalnego prezydenta RP na uchod stwie oraz za to, i „dla w asnej
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Konferencj czterech mocarstw: USA, Wielkiej Brytanii, Franci i ZSRR zaproponowa 11 maja
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aden rz d niemiecki nie uzna nigdy linii Odra – Nysa”. Zob. J. Lukacs, A New Historyk of the
Cold War, Garden City 1996, s. 112–113.
Tow. A. Cio kosz przeprowadzi wa ne rozmowy w Waszyngtonie, „Robotnik Polski”, 14 lutego
1954, s. 1.
Tam e, s. 5.
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korzy ci stawia wy ej swoj parti i mi dzynarodówk , jak w asn Ojczyzn ,
Polsk ”67.
Za stosowne uzna Cio kosz odnie si do niektórych zarzutów.
W odpowiedzi na kwestie dotycz ce 1920 r. nie skomentowa postawy
brytyjskiej Labour Party, ale podkre li , i sam czynnie uczestniczy wówczas
w walce z bolszewikami i jako podporucznik zajmowa si m.in. szkoleniem
nierzy w obs udze karabinów maszynowych. Bra udzia w walkach pod
Warszaw i w bitwie nad Niemnem, gdzie dowodzi pó batalionem, zosta rany
podczas zdobycia Grodna.
Odnosz c si do kwestii wspó pracy z Labour Party stwierdzi , i pod
uk adem ja ta skim podpisali si
dwaj politycy z brytyjskiej partii
konserwatywnej (W. Churchill i Anthony Eden) i to od nich powinien czytelnik
rozpocz swoj krytyk 68. W sprawie stosunku Labour Party wobec rz dów gen.
Francisco Franco w Hiszpanii, wyja ni , i doszed on do w adzy po dokonaniu
„krwawego rokoszu przeciwko prawowitym w adzom”, a w wyniku wojny
domowej mier ponios o pó miliona istnie ludzkich. Obj cie w adzy przez
gen. Franco jest zatem – zdaniem Cio kosza – zaprzeczeniem demokracji, co
umaczy stosunek do re imu gen. Franco prezentowany przez socjalistów –
demokratów w ca ym wolnym wiecie69.
Na g osy krytyki odpowiada nie tylko Cio kosz, ale tak e inni
czytelnicy, którzy staj c w jego obronie zamieszczali wyja nienia, co do
nie cis ci i k amstw, których dopu ci a si grupa przeciwników jego przyjazdu
do Kanady70.
Pobyt Cio koszów w Kanadzie rozpocz si od wizyty w Toronto. Ju
pierwszego dnia spotkali si z prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Jan
Kurosadem i jego ma onk , a nast pnie byli go mi w adz miasta. Wa nym
punktem programu wizyty by a konferencja prasowa z udzia em dziennikarzy
pism anglo-kanadyjskich i przedstawicielami prasy polskiej, ukrai skiej
i s owackiej. Podczas konferencji Cio kosz wykaza si gruntown znajomo ci
zagadnie nie tylko dotycz cych spraw polskich, ale równie polityki
mi dzynarodowej. Jego odpowiedzi na pytania dziennikarzy by y jasne,
rzeczowe, poparte danymi statystycznymi. wiadczy o to nie tylko o doskona ej
pami ci, ale tak e g bokim przemy leniu i pe nym opanowaniu tematu oraz
umiej tno ci dokonywania syntezy71. Podczas wszystkich swoich wyst pie
Cio kosz uwzgl dnia specyfik narodu polskiego, jego cechy wrodzone,
67
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S. Krysiak, Pan Cio kosz i KPK pod obstrza em czytelnika, „G os Polski – Gazeta Polska”, 15
pa dziernika 1953, s. 5; W podobnym tonie i w tpliwo ciami zosta zamieszczony list M. Figiel,
w: „Zwi zkowiec”, 1 listopada 1953, s..4; J. Krochmalnicki, Kwiaty dla Cio kosza, Tam e,
6 grudnia 1953, s. 5.
Listy do redakcji. Pan. A Cio kosz odpowiada swoim krytykom, tam e, 28 stycznia 1954, s. 6.
Szerzej zob. A. Friszke, ycie polityczne…, dz. cyt.
Zob. np. F. Borkowski, Dlaczego nie chc Cio kosza?, „Zwi zkowiec”, 23 stycznia 1954, s. 16.
Pobyt p. Cio kosza w Toronto – wielkim sukcesem, tam e, 31 stycznia 1954, s. 2.
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temperament i podej cie do wydarze politycznych. Dzi ki temu jego
przemówienia lepiej trafia y do s uchaczy i by y odbierane przez nich z wielkim
zainteresowaniem, zrozumieniem, a cz sto i wzruszeniem.
Odpowiadaj c na szereg ró norodnych pyta udziela wyczerpuj cych
wyja nie . Odnosz c si do krytyki pod adresem PPS w kwestii zjednoczenia
emigracji udowadnia , i jego partia nie tylko nie prowadzi „dzia alno ci
rozbijackiej”, ale d y do pe nego zjednoczenia, bez pomijania kogokolwiek, kto
nie uznaje uk adu ja ta skiego i opowiada si za woln i demokratyczn Polsk
z granic zachodni na Odrze i Nysie72.
Na amach kanadyjskiego „Zwi zkowca” podkre lano, i podczas
pi ciomiesi cznego pobytu Cio kosza w USA da o si zauwa , jak powa
rol
odgrywa
on w sferze u wiadamiana spo ecze stwu i w adzom
ameryka skim istotnych spraw dla swojego ojczystego kraju i rodaków. Jego
konferencje z przywódcami politycznymi i partyjnymi oraz przemówienia
radiowe i telewizyjne w j zyku angielskim spe nia y istotn rol w kszta towaniu
w wiadomo ci ameryka skiej w ciwego obrazu Polski. Wielokrotnie lansowa
tez , i nie mo e by pokoju wiatowego bez uwolnienia Polski oraz innych
krajów Europy rodkowo-Wschodniej spod jarzma sowieckiego. Jako kierownik
dzia u spraw zagranicznych Wydzia u Wykonawczego Rady Politycznej
podejmowa dzia ania w tej kwestii, opracowa szereg memoria ów do rz dów
USA, Wielkiej Brytanii i Francji.
Reprezentuj c Polsk
w Radzie Generalnej Mi dzynarodówki
Socjalistycznej przyczyni si do tego, i w lipcu 1953 r. jej Kongres obraduj cy
w Sztokholmie powzi jednomy ln uchwa domagaj
si wycofania wojsk
sowieckich z Europy rodkowo-Wschodniej, celem przywrócenia tym krajom
pe nej niepodleg ci i suwerenno ci. Do s uszno ci swoich pogl dów
przekonywa mi dzynarodow opini publiczn tak e jako przywódca PPS
w Wielkiej Brytanii oraz redaktor organu prasowego partii – „Robotnika”
Trzydniowa wizyta Cio koszów w Toronto73 by a bardzo intensywna,
podobnie jak pobyt w Montrealu, dok d przybyli 4 lutego. Ju pierwszego dnia
uczestniczyli w wiecu publicznym w sali Zwi zku Weteranów Polskich im.
Marsza ka Pi sudskiego z udzia em licznie zebranej Polonii. W wi kszo ci
przybyli robotnicy, ale byli tak e obecni kupcy i pracownicy umys owi. Podczas
wiecu Cio kosz wyg osi przemówienie, które w wi kszo ci po wi ci na
omówienie aktualnej sytuacji Polski, akcentuj c spraw prze ladowa Ko cio a
katolickiego, który broni wolno ci i praw Polaków. Przejawem represji by o
m.in. aresztowanie 26 wrze nia 1953 r. Prymasa S. Wyszy skiego. Wyrazi przy
tym zdecydowane stanowisko PPS w obronie Ko cio a.
72
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Tam e.
Obszern relacj z wizyty Cio koszów w Toronto zamie ci „Robotnik Polski”, 21 lutego 1952,
s. 2–3.
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Jego wrodzony kunszt oratorski74 oraz jasno i precyzyjnie wyra ane
my li powodowa y, i spotkania z nim cieszy y si zainteresowaniem nie tylko
jego zwolenników, ale i przeciwników. „Cio kosz nie naucza, ale informuje
w sposób prosty, logiczny i jasny – relacjonowa „Zwi zkowiec” – nie wyk ada,
ale zmusza s uchacza do wspó uczestnictwa w ledzeniu i my leniu razem
z nim”75.
Uwagami na temat sytuacji w kraju podzieli si Cio kosz nie tylko
z Poloni i spo eczno ci ameryka sk , ale tak e za po rednictwem audycji
radiowej „G os Ameryki” ze s uchaczami w Polsce. Informuj c ich o dzia aniach
podejmowanych przez rodowiska emigracyjne podtrzymywa w nich nadziej
na odzyskanie wolno ci i zmian sytuacji w kraju.
Podczas wizyty w Kanadzie nie pomin kwestii dotycz cej zjednoczenia
emigracji politycznej. Mia bowiem wiadomo , i tylko silne i zjednoczone
rodki s w stanie sprosta trudnemu wyzwaniu, jakim by y zabiegi wokó
odzyskania przez Polsk niepodleg ci. W tym celu odby wraz z ma onk
spotkanie z przedstawicielami Rady Porozumiewawczej Stronnictw Rady
Politycznej, podczas którego dokonano wymiany pogl dów i omówienia
aktualnej sytuacji zwi zanej z procesem zjednoczenia. Wypowiedzia si za
ca kowitym zjednoczeniem wszystkich partii i stronnictw, które neguj Ja ,
optuj za woln i demokratyczn Polsk .
Cio koszowie uczestniczyli tak e w wiecu zorganizowanym przez
Socjalistyczn Organizacj
ydowsk „Bund”76. Wzi li w nim udzia g ównie
ydzi z Polski, którzy wys uchali interesuj cych informacji na temat aktualnej
sytuacji w Polsce. Cio kosz mówi tak e o roli robotników w ich d eniach do
„uzyskania w ciwego miejsca w spo ecze stwie sk adaj cym si z obywateli
ró nych narodowo ci i wyzna ”77. Wiele uwagi po wi ci wspomnieniom
o ydowskich przywódcach socjalistycznych, którzy zostali zamordowani
podczas drugiej wojny wiatowej. Podkre li swoje zwi zki z dzia aczami
ydowskich socjalistów w okresie przedwojennym w Tarnowie i w Krakowie.
Z wielk przyjemno ci zauwa
obecno na sali kilku z cz onów „Bundu”
z obszaru jego aktywnej dzia alno ci. Wi kszo
ydowskiej spo eczno ci
mieszkaj cej w Kanadzie zna a dzia ania Cio kosza podejmowane podczas wojny
w kwestii ratowania
ydów i jego zaanga owanie w informowanie
mi dzynarodowej opinii publicznej o holocau cie. egnaj c Cio koszów prezes
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A. Cio kosz da si pozna jako wietny mówca ju na pierwszym roku studiów prawniczych
na Uniwersytecie Jagiello skim, gdzie przemawia publicznie do spo eczno ci studenckiej.
Sztuki oratorskiej uczy si w oparciu o staro ytne dzie a ju w tarnowskim gimnazjum.
A. Cio kosz przemawia do Polaków, „Zwi zkowiec”, 6 lutego 1954, s. 6.
Od pocz tku swej dzia alno ci politycznej A. Cio kosz opowiada si za wspó prac mi dzy PPS
a ydowskim „Bundem”.
A. Cio kosz przemawia do ydów, „Zwi zkowiec”, 8 lutego 1953, s. 10.
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„Bundu” w Montrealu stwierdzi , i „walka, któr prowadzi PPS o woln Polsk
jest równie nasz walk ”78.
Przebiegiem wizyty Cio koszów zainteresowana by a nie tylko Polonia
ameryka ska, ale tak e brytyjska, niemiecka, francuska czy argenty ska. W tej
ostatniej znajdowa a si do
liczna grupa by ych oficerów i nierzy
sanacyjnych oraz nieliczni ludowcy, którzy wyra ali swoje niezadowolenie
spowodowane krytycznymi wypowiedziami Cio kosza na temat postawy
Miko ajczyka i ruchu ludowego w latach 1945–1947. Natomiast ogólna opinia
Polonii argenty skiej widzia a w jego wypowiedziach Cio kosza przyjazne
ustosunkowanie si do kwestii zjednoczenia narodowego. Podkre lano, i PPS
stawia tradycyjnie spraw polsk wy ej, ni interesy partyjne czy osobiste
animozje. Jedynie cywilni zwolennicy sanacji nie wykazywali z tego powodu
zadowolenia 79.
Nale y podkre li , i podczas ca ego pobytu Cio koszów w USA Lidia
nie tylko towarzyszy a m owi, ale jako dzia aczka socjalistyczna i emigracyjna
wyg osi a kilka odczytów i pogadanek radiowych. Niestety, prasa polonijna
koncentrowa a si g ównie na zamieszczaniu relacji z wypowiedzi jej m a.
Bilans pierwszej podró y Cio koszów do Ameryki by niezwykle
imponuj cy. Obfitowa a w liczne spotkania zarówno z przedstawicielami Polonii,
jak i spo eczno ci ameryka skiej. Przebyli cznie 20 tys. kilometrów pos uguj c
si ró nymi rodkami transportu. W czasie pó rocznego pobytu Cio kosz
wyg osi 62 przemówienia w dziewi ciu stanach Ameryki Pó nocnej oraz
w Kanadzie, w tym 40 w j zyku angielskim. Spotkania i wiece ze spo eczno ci
USA odbywa y si z inicjatywy ameryka skiej Partii Socjalistycznej, Ligi
Demokracji Przemys owej, Rycerzy Kolumba oraz innych organizacji
spo ecznych. Zamie ci tak e artyku y w trzynastu dziennikach ameryka skich,
w których przekonywa czytelników m.in. o tym, i komunizm jest wrogiem
wolno ci, czego przyk adem by y Polska i inne kraje Europy rodkowoWschodniej. Wielokrotnie mówi i pisa , e imperializm moskiewski stanowi
miertelne zagro enie dla demokratycznego wiata80.
Podobne tre ci prezentowa w audycjach, wywiadach radiowych,
telewizyjnych oraz na konferencjach prasowych transmitowanych przez TV
i relacjonowanych przez pras lokaln (ameryka sk i polonijn ). Wyg osi tak e
odczyty na wy szych uczelniach: Wayne University w Detroit, Harvard
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Tam e.
Wiadomo ci z Buenos Aires stolicy Republiki Argenty skiej, „Robotnik Polski”, 26 listopada
1953, s. 3.
Polonia w ST. Zjednoczonych. Adam Cio kosz o Polonii Pó nocno-Ameryka skiej, „Robotnik
Polski”, 12 lutego 1954, s. 3.
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Univeristy w Cambridge, Hobart and William Smith College w Geneva, Albright
College w Reading81.
Dokonuj c podsumowania pobytu za oceanem, Cio koszowie byli zgodni
co do tego, i powszechne prze wiadczenie o niech ci spo ecze stwa
ameryka skiego do socjalizmu (fa szywie uto samianego z komunizmem) nie
znalaz o odbicia w yczliwym ich przyj ciu. Wsz dzie witano ich bardzo
serdeczne i s uchano z uwag . Wed ug Cio kosza by a to zas uga w du ej mierze
dzia aczy Zwi zku Socjalistów Polskich, którzy przez okres 60 lat istnienia
w USA dali si pozna jako patrioci, ywo zainteresowani losami Polski, ale
wykazuj cy jednocze nie du lojalno wobec swojej nowej ojczyzny82.
Prezentuj c bilans pobytu w Ameryce w rozg ni RWE, Cio kosz
akcentowa wielki patriotyzm Polonii, „jej umi owanie polskiej mowy
i obyczajów”. Podkre li tak e jej dorobek organizacyjny, który by tym
cenniejszy, i stworzyli go pro ci i cz sto niewykszta ceni ludzie, którzy
w wi kszo ci przyjechali do Ameryki „za chlebem”. Polscy ch opi i robotnicy
potrafili stworzy wiele organizacji i stowarzysze , które s
y ju nowej
emigracji (wojennej i powojennej). Zauwa , i wsz dzie, gdzie przemawia
ludzie godzinami w ciszy i skupieniu, a czasem pop akuj c, s uchali jego
wyst pie o sytuacji w Polsce i losie ich rodaków. Wyja nia im, w jaki sposób
mog i powinni pomóc Polsce w walce o niepodleg
.
Pok osiem wizyty Cio koszów w USA by o m.in. zgromadzenie
publiczne PPS w Londynie, które odby o si w dniu 6 marca 1954 r. Poprzedzi y
je sprawozdania z one 3 marca na posiedzeniu egzekutywy PPS w Wielkiej
Brytanii i na posiedzeniu Wydzia u Wykonawczego Rady Politycznej. Podczas
zgromadzenia publicznego, po wys uchaniu sprawozdania, które przyj to
z entuzjazmem, uchwalono przez aklamacj rezolucj nast puj cej tre ci:
„Polacy zebrani w Londynie w dniu 6 marca na wezwanie PPS po
wys uchaniu sprawozdania Adama Cio kosza z jego pobytu w Ameryce zasy aj
wyrazy wdzi czno ci Polonii Ameryka skiej i Kanadyjskiej za jej dorobek
organizacyjny za trwa
i solidarno , a przede wszystkim za utworzenie
Kongresu Polonii Ameryka skiej i Kanadyjskiej i jej dzia alno
na rzecz
przywrócenia Polsce niepodleg ci i ustroju demokratycznego. Zebrani wzywaj
Poloni Ameryka sk i Poloni Kanadyjsk do nieustawania w wysi ku a
Polska uzyska i utrwali na now sw niepodleg
. Zebrani przesy aj bratnie
pozdrowienia Zwi zkowi Socjalistów Polskich w Stanach Zjednoczonych, jak
równie Polskiej Robotniczej Kasie Pomocy i Polsko-Ameryka skiej Radzie
Pracy oraz yczenia dalszego pomy lnego rozwoju dla zwyci stwa wspólnej
sprawy.
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Niech yje Polonia Ameryka ska!
Niech yje Polonia Kanadyjska!
Niech yje Polska wolna, niepodleg a i demokratyczna!”83
Dwa miesi ce pó niej odby o si podobne zgromadzenie PPS
w Manchesterze, na którym Cio kosz z
sprawozdanie z pobytu w Ameryce,
omówi sytuacj Polonii ameryka skiej i kanadyjskiej oraz ruchu robotniczego.
Zwróci uwag
na ameryka sk
polityk
„powstrzymania” i polityk
„wyzwolenia”. W konkluzji swojego wyst pienia wyja ni , czego Polacy mog
spodziewa si od strony ameryka skiej i czego Polonia ameryka ska oczekuje
od Polaków skupionych w emigracyjnym PPS.
Cio koszowie od pocz tku swej emigracji w 1940 r. traktowali swoje
dzia ania w kategoriach misji na rzecz odzyskania przez Polsk niepodleg ci
i walk o jej demokratyczn przysz
. Zdruzgotani ustaleniami ja ta skimi nie
skapitulowali, nadal aktywnie uczestniczyli w walce o nadrz dne cele. Pilnie
obserwowali sytuacj w kraju i reagowali na zmiany, jakie si w nim
dokonywa y. Na bie co informowali o tym zarówno polsk opini publiczn ,
jak i rodowiska mi dzynarodowe.
Jako lider w adz emigracyjnych (od lutego 1956 r. – quasi premier),
Cio kosz podejmowa dzia ania zmierzaj ce do ostatecznego uznania przez
mocarstwa zachodnie polskiej granicy na Odrze i Nysie
yckiej, a tak e
wycofania wojsk sowieckich z Europy rodkowo-Wschodniej (w zamian za
wycofanie armii sojuszników zachodnich za Ren).Domaga si tak e
przeprowadzenia wolnych wyborów w krajach Europy za „ elazn kurtyn ” oraz
czenia nich w sk ad zjednoczonej Europy84.
Mia ku temu okazj m.in. podczas wizyty we Francji i USA. Do
Ameryki przyby po raz drugi z Z. Zaremb w listopadzie 1956 r. jako
Przewodnicz cy Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego w Londynie (EZN).
Wizyta ta nast pi a po wa nych wydarzeniach, jakie mia y miejsce zarówno
w Polsce ( mier Bieruta, czerwcowe rozruchy w Poznaniu85, zmiany dokonane
na VIII Plenum KC PZPR), jak i na W grzech (krwawa rewolucja w listopadzie
1956). Stanowi y one g ówny zarys tematyczny wyst pie Cio kosza, który
dokona oceny wydarze w Polsce i ich reperkusji86. Przebywaj c w USA, z
27 listopada 1956 r. w Departamencie Stanu memoria EZN w sprawie
zatwierdzenia przez mocarstwa zachodnie polskiej granicy na Odrze i Nysie87.
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Zabiegi Cio kosza zako czy y si fiaskiem, gdy mocarstwa zachodnie
obawia y si
pogorszenia stosunków ze ZSRR. Wed ug Wojciecha
Roszkowskiego „jesie 1956 r. by a ostatnim okresem, w którym ameryka ska
polityka wyzwalania Europy rodkowo-Wschodniej mia a jakie szanse.
Zwi zek Radziecki nie posiada jeszcze pocisków atomowych o zasi gu
globalnym, a bezpo rednia konfrontacja USA – ZSRR nie nios a za sob ryzyka
natychmiastowego bombardowania miast ameryka skich przez radzieckie rakiety
z adunkiem nuklearnym”88. Stany Zjednoczone wykaza y bierno wobec ZSRR
w okresie, kiedy prze ywa on trudno ci wewn trzne, a sytuacja w Polsce i na
grzech obna a s abo ci systemu komunistycznego. Niewykorzystane szanse
spowodowa y, e ZSRR wzmacniaj c swój potencja ekonomiczny i militarny
przeszed do ofensywy, m.in. na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Jednocze nie mocarstwa zachodnie wobec krajów za „ elazn kurtyn ”
zachowywa y dwutorow strategi . Z jednej strony krytykowa y i pot pia y
sowieck dominacj w Europie rodkowo-Wschodniej, a z drugiej strony „ na
Zachodzie nie kwestionowano radzieckiej interpretacji uk adów ja ta skich,
natomiast polskiej granicy na Odrze i Nysie
yckiej nadal nie uznawano za
ostateczn ”89.
Jedynym pozytywnym efektem zabiegów w USA, jakich podj si
Cio kosz by o zobowi zanie do wywarcia presji na RFN do wyrzeczenia si
stosowania si y wobec Polski. O wiadczenie w tej sprawie wyda 30 listopada
1956 r. minister spraw zagranicznych RFN – Heinrich von Brentano di
Tremezzo90.
Minimalna realizacja postulatów EZN nie zniech ci a Cio kosza do
dalszych wyt onych wysi ków na rzecz walki o niepodleg
Polski. Jako
przywódca polityczny oraz znakomity publicysta odegra istotn rol w walce
o sprawiedliwo spo eczn , wolno , demokracj , popraw bytu robotników
polskich zarówno w kraju, jak i na emigracji. Jego g boka my l polityczna
zawiera a tre ci zwi zane z koncepcjami ustrojowymi i wizjami, które okaza y
si prorocze nie tylko dla Polski, robotników i ich solidarno ci, ale tak e dla ca ej
Europy, która proces jednoczenia (zgodnie z przewidywaniami A. Cio kosza)
rozpocz a dopiero po odzyskaniu przez Polsk niepodleg ci, po czeniu
Niemiec i upadku ZSRR. Nie do
jednak tych czasów, ale jego ona Lidia
uczestniczy a w procesie wspierania opozycji w Polsce w latach 70. i 80. ub.
stulecia.
Wspó dzia a
tak e
w zjednoczeniu
emigracyjnego
ruchu
socjalistycznego z odrodzon PPS w kraju.
Cio koszowie nale eli do ma
stw, które potrafi y znale trwa
aszczyzn wspó pracy na gruncie politycznym, spo ecznym i prywatnym.
Pozostawili potomnym wiele wskazówek dotycz cych zasad post powania
88
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prawdziwego patrioty dla którego ponadczasowe warto ci stanowi y sens ycia
i dzia ania.
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Lilla B. Paszkiewicz
Pierwsza podró Lidii i Adama Cio koszów do USA (1953–1954)
The first trip of Lidia and Adam Cio kosz to the United States (1953–1954)
owa kluczowe: Lidia Cio kosz, Adam Cio kosz, PPS, Stany Zjednoczone,
Polonia
Key words: Lidia Cio kosz, Adam Cio kosz, Polish Socialist Party, United
States, Polonia
Streszczenie
Autorka podejmuje temat podró y Lidii i Adama Cio koszów do Stanów
Zjednoczonych. Poprzez dok adny opis politycznej kariery ma
stwa i ich
wp ywu na kszta towanie si programu PPS, autorka wskazuje na ich rol w
emigracji politycznej.
Summary
The author takes on the topic of the trip of Lidia and Adam Cio kosz to
the United States. Through a detailed description of the marriage’s political
career and their impact on the shaping of the program of the Polish Socialist
Party, she shows their role in the political immigration
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Barbara Kubis
WYBITNE POSTACI „POLSKIEGO LONDYNU”
WE WSPOMNIENIACH OPOLSKIEGO RODOWISKA
Sprawa polska na prze omie lat 1944/1945
Przez ponad pó minionego wieku Ja ta stanowi a symbol podzia u
Europy, zaci
a z owrogo na losach wiata, oddaj c we w adanie Stalina i jego
nast pców pa stwa ba tyckie, Europy rodkowo-Wschodniej i Polski. Uwa a
si , e to podczas konferencji krymskiej 4 – 11 lutego 1945 r. Stalin uzyska
pe
akceptacj faktów dokonanych, czyli przej cie w adzy przez komunistów
i podporz dkowanie Polski Zwi zkowi Radzieckiemu1. Spo ecze stwo polskie
prze o na prze omie wojny i pokoju g bokie rozczarowanie, a wiadomo
dziej cej si niesprawiedliwo ci przekazywano z pokolenia na pokolenie.
Zachodnim sojusznikom, Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii wobec
geopolitycznych realiów, chodzi o o zachowanie pozorów, a nie o suwerenno
pa stwa polskiego2. ami c obowi zuj ce ich traktaty bez uwzgl dnienia
stanowiska legalnego rz du polskiego i wbrew woli narodu „dokonali
ponownego rozbioru Polski oraz wydali j w r ce komunistycznych agentów
Moskwy”3. Po zako czeniu konferencji, 13 lutego rz d polski na uchod ctwie
w Londynie pod przewodnictwem Tomasza Arciszewskiego og osi protest
przeciwko uchwa om w Ja cie, w którym czytamy:
„Decyzje Konferencji Trzech zosta y przygotowane i powzi te nie tylko bez
udzia u i upowa nienia rz du polskiego, ale bez jego wiedzy, co stanowi
niew tpliwie porzucenie litery i ducha Karty Atlantyckiej oraz prawa ka dego
narodu do wyst powania w obronie w asnych interesów /…/ Rz d Polski
wiadcza, e decyzje Konferencji Trzech dotycz ce Polski nie mog by uznane
przez rz d Polski i nie mog obowi zywa narodu polskiego”4.

Wiadomo
o decyzjach konferencji ja ta skiej wywo a ogromny
wstrz s, uczucie zawodu w Polskich Si ach Zbrojnych. Alianci wierzyli w „dobr
1
2
3
4
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wol Stalina”, zale o im na utrzymaniu sojuszu rosyjskiego partnera. Nie
zdawali sobie sprawy, e Stalin my la „o zagarni ciu wszystkiego, co si da, e
nie tylko Europa Wschodnia, ale tak e Europa Zachodnia by a dla niego
zdobycz do upolowania”5.
Nie wnikaj c w t skomplikowan problematyk wydarze , które
poprzedzi y a nast pnie doprowadzi y do akceptacji przez aliantów zachodnich
zniewolenia znacznej cz ci Europy, warto po wi ci uwag postaciom
zas onym w dzia aniach rz du polskiego na uchod stwie w Londynie oraz
osobom z jego zaplecza politycznego i spo ecznego. Spektrum polityczne
tworz ce zaplecze rz du RP w Londynie by o zró nicowane i nie te kwestie b
przedmiotem rozwa . Ja ta sta a si z biegiem lat do wiadczeniem
historycznym wywieraj c znacz cy wp yw na polsk historiografi . Jej skutki
przez dziesi ciolecia kszta towa y polsk wiadomo narodow . Przywódcy
emigracji nie chcieli pogodzi si z faktem, e Polska sta a si przedmiotem
polityki wielkich mocarstw, inspirowali do my lenia politycznego,
sprowadzaj cego si na ogó do przek adania na j zyk publicystyki argumentów
moralnych i historycznych6.
Powojenne do wiadczenia niepodleg ciowej emigracji mog s
po
latach, ju w wolnej Polsce i z perspektywy do wiadcze transformacji
ustrojowej lat dziewi dziesi tych minionego wieku, za podstaw bardziej
uniwersalnych wniosków. Inspirowa y te idea y niema y kr g historyków,
pisarzy, dziennikarzy, dzia aczy politycznych i kulturalnych7. W ród nich
wymieni trzeba zw aszcza Ryszarda Kaczorowskiego, Józefa Garli skiego,
Iren Andersow .
Pi miennictwo emigracyjne – w tym literatura wspomnieniowa,
publicystyka historyczna – praktykowa y obron polskich racji przyk adami
do wiadcze generacyjnych. Pos ugiwano si argumentami, e Ja ta nie
zapewni a pokoju, ale postawi a wiat wobec zagro enia radzieckim
ekspansjonizmem. Obserwuj c powojenn sytuacj mi dzynarodow , emigracja
mia a wiele powodów do gorzkiej satysfakcji. Publicy ci emigracyjni widzieli
zado uczynienie wobec polskiego problemu w wyzwoleniu, cho nie mogli
wskaza sposobu realizacji tego celu. Podejmowana przez wielu aktywno
budzi a postawy patriotyczne, traktowane jako d enie do niepodleg ci poprzez
przeciwstawianie si re imowi.
Warto przybli
niektóre postaci ycia politycznego i kulturalnego
„polskiego Londynu”, a tak e ich kontakty z krajem i mieszka cami
ska
Opolskiego. Jest to wa na spu cizna kulturowego i politycznego nast pstwa
Ja ty. Emigracja zgodna by a co do tego, e nast pi krach i rozk ad jej decyzji8.
5
6
7
8
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Wierno

idea om i warto ciom Ryszarda Kaczorowskiego (1919–2010)

Na wiele pyta i problemów najnowszych dziejów warto szuka
odpowiedzi, odwo uj c si do do wiadcze
wiadków tych wydarze ,
zajmuj cych ró ne pozycje w rodowisku emigracyjnym. Dla opolskiego
rodowiska okazj do spotkania historyków i polityków by a konferencja
naukowa na temat: „Uk ady ja ta skie z perspektywy pó wiecza” zorganizowana
25 – 26 pa dziernika 1994 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Przyjechali wówczas do Opola czo owi przedstawiciele polskiej emigracji. Ze
Stanów Zjednoczonych przylecia Jan Nowak-Jeziora ski, wybitny dzia acz,
polityk i publicysta. Na
sku by po raz pierwszy, cieszy si z poznania tego
rodowiska. „Kiedy sta em na dziedzi cu Zamku Piastowskiego w Brzegu –
mówi – i widzia em dorodn m odzie ta cz
poloneza w strojach
szlacheckich, czu em, e warto by o s
temu krajowi i walczy o jego
wolno , e naród ten, tylekro w sposób okrutny niszczony, podniós si
i wypi knia . Z perspektywy zagranicy dostrzegam, jak wiele zmieni o si
w Polsce na lepsze, widz wielk ekspansj Polaków, czego jednym z wyrazów
jest Uniwersytet w Opolu”. W refleksji zamieszczonej w kilka tygodni pó niej
w „Tygodniku Powszechnym” stwierdzi : „Tu, w tym Piastowskim Grodzie
tni cym yciem, w murach najm odszej polskiej Almae Matris prze em
powrót do Macierzy ziem oderwanych od niej przed sze cioma wiekami. Nie
zapomn m odego poety, który w porywaj cym przemówieniu mówi , e rodzice
jego urodzili si we Lwowie i do ko ca swego ycia nie przestan t skni
i op akiwa utraty swego Wiernego Miasta, ale on uwa a si za
zaka, na tej
ziemi urodzi si , z ni si zrós i tu chce
i tworzy ”9.
To wtedy pozna Opole, które odwiedza jeszcze wielokrotnie ostatni
prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski. Jego mier w katastrofie
smole skiej 10 kwietnia 2010 r. sta a si szczególnym symbolem, zgin wielki
patriota, wybitny cz owiek akceptowany przez wi kszo Polaków.
Dzieci stwo Ryszard Kaczorowski sp dzi w wolnej, odrodzonej
w 1918 r. Polsce10. Urodzi si w Bia ymstoku 26 listopada 1919 r., w rodzinie
o patriotycznych tradycjach, w której kultywowano pami
o walkach
powsta czych. By najm odszym synem Wac awa i Jadwigi z Sawickich. Jako
ucze bia ostockiej szko y handlowej zosta aktywnym cz onkiem organizacji
harcerskiej. To w niej ukszta towa sw osobowo , wybra warto ci, którym
pozostawa wierny przez ca e ycie. Po ataku Trzeciej Rzeszy na Polsk , dzia
9
10
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w bia ostockim sanitarnym pogotowiu harcerskim. By to czas „potwierdzenia
woli dzia ania i cnoty ofiarno ci”. Wykonuj c polecenia w adz wojskowych
dotar wraz z kolegami do Baranowicz, ale 17 wrze nia zawrócili z powodu
wej cia Armii Czerwonej w granice Polski. Wycofuj c si przez Wo kowysk,
w Nowogródku widzieli wje aj ce z oskotem czo gi radzieckie.
nierzy
Armii Czerwonej zapami ta i po latach pisa : „Jak e odbiegali wygl dem od
anów 10 pu ku i piechurów 42 pu ku”11. W listopadzie 1939 r. w Bia ymstoku
rozpocz dzia alno konspiracyjn w Szarych Szeregach. Zosta hufcowym
i zast pc komendanta chor gwi, a tak e
cznikiem mi dzy organizacj
harcersk a rodz cym si podziemiem wojskowym na terenie okupacji
niemieckiej. W czerwcu 1940 r. obj
funkcj
komendanta Chor gwi
Bia ostockiej Szarych Szeregów.
Aresztowanie 17 lipca 1940 r. przez NKWD (Narodnyj Komissariat
Wnutriennich) przerwa o t dzia alno . Osadzony w wi zieniu w Bia ymstoku,
potem w Mi sku, dzielnie znosi ci kie przes uchania. W tym czasie
wywieziono do Kazachstanu jego rodziców w ramach akcji „oczyszczania”
polskich miast z wrogiego elementu (wrócili stamt d dopiero w 1956 r.)
Pierwszego lutego 1941 r. s d w Mi sku skaza Ryszarda Kaczorowskiego na
kar mierci.
W pa dzierniku 1994 r. wydobyto z archiwum mi skiego NKWD
dokument potwierdzaj cy, e „Ryszard Kaczorowski zosta skazany na mier
przez rozstrzelanie za dzia alno w kontrrewolucyjnej organizacji Szare Szeregi,
gdy zamierza do obalenia w adzy sowieckiej w Zachodniej Bia orusi” 12.
W celi mierci przesiedzia sto dni, po czym wyrok zosta zamieniony na
dziesi lat obozu pracy na Ko ymie i pi lat zes ania. Dnia 28 maja 1941 r.
Ryszard Kaczorowski opu ci wi zienie w Mi sku. Przez Chabarowsk
i W adywostok zosta wywieziony do obozów przej ciowych w Nachodce,
a pó niej okr tem, który p yn przez Tatarskie Wrota i port w Magadanie, na
Ko ym . Pracowa tam w kopalni z ota, która w j zyku tubylców nazywa a si
Dolin mierci.
W nast pstwie uk adu Sikorski – Majski z 30 lipca 1941 r. Ryszard
Kaczorowski zosta zwolniony z agru i 12 pa dziernika 1941 r., ostatnim
statkiem przed zamarzni ciem morza, wyruszy z grup 260 osób do
adywostoku, a stamt d do Omska. Podró trwa a ca e tygodnie w g odzie
i ch odzie, nie wiedziano, gdzie dok adnie formowa o si polskie wojsko.
W dniu 27 marca 1942 r. dotar z grup Polaków do miasta Margie an.
Wokó obozu wojskowego zobaczy t umy koczuj cych rodaków. Wspominaj c
tamten czas napisa : „Pierwszym lekarstwem na wszystkie dolegliwo ci okaza
si widok polskich orze ków, rodzinna mowa, nawa informacji, spotkani
11
12
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znajomi”13. Otrzyma przydzia do kompanii czno ci 9. Dywizji Piechoty
wchodz cej w sk ad Armii Polskiej w ZSRR, któr dowodzi gen. W adys aw
Anders. Po kwarantannie wraz ze swoj jednostk zosta przetransportowany do
rejonu ewakuacyjnego w Krasnowodzku. St d na statku cysternie przep yn
Morze Kaspijskie i 2 kwietnia 1942 r. zszed na l d do obozu kwarantanny na
pla y w Pahlawi. Mia szcz cie – prawie w ostatniej chwili opu ci „nieludzk
ziemi ”. Po latach przypomnia sobie stwierdzenie Józefa Pi sudskiego, „ e na
Syberii przeszed uniwersytet. Zrozumia em, ile jest w tym stwierdzeniu
dro ci”14. Po jakim czasie wraz ze swoj jednostk wyjecha przez góry
i Jordani do Plastyny, gdzie zosta wcielony do utworzonej 3 maja 1942 r. 3.
Dywizji Strzelców Karpackich (3 DSK). Nast pnego dnia dowództwo
skierowa o go do szko y podoficerskiej. Po odbyciu wysokogórskiego
przeszkolenia wojskowego w obozach mi dzy Bejrutem a Damaszkiem, jego
jednostk przemieszczono w rejon Kana u Sueskiego, by potem statkiem przez
Morze Czerwone powróci do Iraku. Zim z 1943 na rok 1944 sp dzi wraz
z nierzami plutonu
czno ci w Iraku. W ostatnich manewrach przed
wyjazdem na front, które mia y miejsce w Palestynie, dowodzi jako starszy
szeregowiec brygadowym o rodkiem czno ci15.
Przebazowanie utworzonego 18 sierpnia 1943 r. w Egipcie II Korpusu
Polskiego do operacji na froncie w oskim rozpocz o si w po owie grudnia
si ami floty brytyjskiej wspartej statkami i okr tami floty polskiej. W dniu
21 grudnia do w oskich portów Taranto (Tarent), Brindisi i Bari przyby
pierwszy transport z nierzami 3. DSK. Przesuni cie dywizji na wyznaczony
odcinek nast pi o mi dzy 11 a 16 stycznia, najpierw do okolic Barletty,
a nast pnie przez Foggi -Lucer do rejonu Campobasso. W dniu 2 lutego 1944 r.
rozpocz o si luzowanie brytyjskiej 78. dywizji piechoty nad rzek Sangro. Ze
wzgl du na warunki atmosferyczne (zaspy nie ne) luzowanie trwa o do d ugo
i nie zosta o zako czone przed 25 lutym 1944 r.16
Z pocz tkiem stycznia 1944 r. jednostka Ryszarda Kaczorowskiego
mia a by przetransportowana spod Aleksandrii do W och, ale statek zosta
zatopiony. Oczekiwanie na kolejn sposobno zmiany dyslokacji przeci gn o
si do ostatnich dni lutego. Po wyl dowaniu na ziemi w oskiej czno ciowcy
zostali przebazowani na front nad rzek Sangro. Dywizja na pozycjach
pozostawa a do 11–14 kwietnia 1944 r. Po trudnej wysokogórskiej s bie
w warunkach zimowych (ale bez wi kszej aktywno ci bojowej walcz cych
stron), dowodzone przez Ryszarda Kaczorowskiego centrum czno ci 11 maja
zosta o przemieszczone pod Monte Cassino. Walki o klasztor nada y rozg os na
13
14
15
16
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wiecie II Korpusowi Polskich Si Zbrojnych na Zachodzie, ale przynios y
bolesne straty. Ryszard Kaczorowski wspomina pó niej: „Mia em to szcz cie,
e z dowodzonego przeze mnie o rodka czno ci pop yn a w wiat pierwsza
wiadomo o zdobyciu wzgórza klasztornego”17. W nast pnych miesi cach ze
swoj jednostk przeszed ca y szlak bojowy kampanii w oskiej II Polskiego
Korpusu.
Po demobilizacji osiad w Londynie, tu przeszed okres adaptacji, dalszej
nauki i tworzenia rodzinnego ycia. W 1952 r. o eni si z Karolin z domu
Mariampolsk (mia am przyjemno pozna Pani Karolin , kontakt by bardzo
serdeczny, bo obie urodzi my si w Stanis awowie – przyp. B.K.), która
równie dozna a tragizmu okupacyjnego i kator niczego ycia.
Jako dziewi cioletnia dziewczynka wraz z rodzicami oraz bratem
Józefem zosta a wywieziona na Syberi , ju w pierwszej sowieckiej deportacji.
Trafili za Ural, do okr gu Komi, na dalekiej pó nocy, w pobli u ko a
podbiegunowego. Na domiar z ego ojca Karoliny, Franciszka Mariampolskiego,
wkrótce aresztowano i skierowano do agru. Po podpisaniu porozumienia
Sikorski–Majski cudem uda o im si przedosta na po udnie do Armii Polskiej
gen. W. Andersa i z ni ca a rodzina wydosta a si z sowieckiego piek a18. Ojciec
i brat Józef
nierze 5. Kresowej Dywizji Piechoty przeszli ca y szlak bojowy
we W oszech z dramatycznymi epizodami. Natomiast Karolin z matk polskie
adze przetransportowa y do obozu Polaków w Ugandzie. Po wojnie pani
Karolina studiowa a na kierunku nauczycielskim w Uniwersytecie
Londy skim19.
Ryszard Kaczorowski uko czy Szko Handlu Zagranicznego i przez 35
lat pracowa jako ksi gowy. Ca y czas systematycznie dzia w harcerstwie, by
naczelnikiem
Kwatery
G ównej
w latach
1955–1967,
a nast pnie
przewodnicz cym Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju w latach
1967–1988. W marcu 1986 r. zosta ministrem do spraw krajowych w rz dzie
premiera Edwarda Szczepanika. Na tym stanowisku rozwin szerokie kontakty
z dzia aczami opozycji w kraju. W dniu 19 lipca 1989 r. w Londynie nagle umar
prezydent RP Kazimierz Sabbat, jego nast pc zosta Ryszard Kaczorowski. Tak
jak wszyscy jego poprzednicy uwa , e misja rz du RP na uchod stwie
zostanie zako czona po przeprowadzeniu w Polsce wolnych wyborów.
Po zwyci stwie Lecha Wa sy na pocz tku grudnia 1990 r., prezydent
Kaczorowski powo
delegacj , której celem by o ustalenie warunków
przekazania insygniów w adzy prezydenckiej Drugiej Rzeczypospolitej.

17
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Uroczysto ta odby a si na Zamku Królewskim w Warszawie 22 grudnia
1990 r.
Ryszard Kaczorowski otrzyma wiele nagród i odznacze za dzia alno
spo eczn i polityczn . Z tytu u pe nionej funkcji Wielkiego Mistrza Orderu Or a
Bia ego i Orderu Odrodzenia Polski by kawalerem tych orderów. Zosta tak e
odznaczony, w uznaniu zas ug niepodleg ciowych, m.in. Krzy em
Kawalerskim i Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski. Posiada tak e Krzy
Armii Krajowej, Krzy Monte Cassino, Krzy Wi nia Politycznego.
Uhonorowany zosta medalem konfederacji jasnogórskiej, nale
do grona
Przyjació Jasnej Góry. W 2004 r. zosta przez królow El biet II mianowany
honorowym Kawalerem Orderu w. Micha a i w. Jerzego I klasy, a przez Jana
Paw a II odznaczony Krzy em Orderu Piano. By doktorem honoris causa wielu
uniwersytetów w kraju, w tym w 1998 r. – Uniwersytetu Opolskiego.
Mo emy wi c mówi
o opolskiej karcie w yciu Ryszarda
Kaczorowskiego. Warto tym kontaktom i zwi zkom z Opolem po wi ci wi cej
uwagi.
Prezydent pozosta w pami ci wielu opolan, pracowników Instytutu
Historii Opolskiego Uniwersytetu, w tym tak e pisz cej te s owa. Inicjatorem
spotka by wieloletni rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor Stanis aw
awomir Nicieja. czy a go z Prezydentem d ugoletnia przyja i wspó praca
w utrwalaniu polskiej obecno ci na Kresach Wschodnich. Przebywaj c cz sto
w Londynie, mia przyjemno goszczenia w jego domu. Podziwia jak mocno
anga owa si Prezydent w spraw odbudowy cmentarza Orl t we Lwowie, jak
zdobywa pieni dze w ród Polonii brytyjskiej i ameryka skiej na remont wielu
kresowych zabytków.
Do Opola mia Prezydent szczególny sentyment, przebywa w nim
parokrotnie, najcz ciej w towarzystwie ony Karoliny. Po raz pierwszy przyby
do naszego miasta w 1994 r., wspólnie z Janem Nowakiem Jeziora skim na
konferencj organizowan przez Instytut Historii UO.
Przyjmuj c w 1998 r. honorowy doktorat, w czwart rocznic powstania
Uniwersytetu Opolskiego, Ryszard Kaczorowski powiedzia :
„Opolszczyzna to pi kna Kraina. Mo na si ni zachwyca ze wzgl du na jej
krajobrazow urod i liczne zabytki. Mo na docenia szans i mo liwo ci jej
rozwoju w obecnych warunkach, ale trzeba tak e pami ta o niezwyk ych
zdarzeniach i postawach z jej historii. Nie mo na zapomnie o piastowskim ksi ciu
adys awie Opolczyku. By to, jak wiemy, cz owiek i w adca nietuzinkowy. By
ofensywny, jak na ówczesnych rzutkich ludzi przysta o. Uprawia polityk na
europejsk skal , bo od Opola przez Kraków, W gry i Ru po Konstantynopol. To
nie ten w adca Opola – w imieniu swej dynastii i tej ziemi – ofiarowa Polsce
w 1382 roku jej najwi ksz wi to i relikwi narodow , jak w ci gu zaledwie
kilku lat sta a si – pochodz ca w nie z Konstantynopola – »Czarna Madonna«,
czyli Matka Bo a Cz stochowska. Ufundowa tak e klasztor dla ojców paulinów
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sprowadzonych z W gier. Potwierdza to Jan D ugosz, ojciec polskiej historiografii,
w »Rocznikach, czyli kronikach s awnego Królestwa Polskiego«, które s jak
elementarz naszej historii ojczystej. By bym szcz liwy, gdyby to moje osobiste
skojarzenie Opola z Cz stochow – niezale nie od ocen ostatnich lat ycia
adys awa Opolczyka – upowszechni o si i sta o jednym ze wiadectw tego,
czym Opolszczyzna by a, jest i pozostania dla Polski i Polaków”20.

Zaszczytny tytu traktowa jako wyró nienie dla dokona emigracji
niepodleg ciowej na rzecz wolno ci i suwerenno ci naszej ojczyzny. W
uroczysto ciach brali udzia go cie specjalni, w ród nich ma onka Ryszarda
Kaczorowskiego i jego rodzina, a tak e Irena Renata Anders, wdowa po gen.
adys awie Andersie. Spotkanie to da o Pani Genera owej równie okazj do
dalszych kontaktów i wizyt w Opolu i do tej kwestii wrócimy w dalszej cz ci
opracowania.
Warto wspomnie tak e o innej formie popularyzacji autorytetów
w opolskim rodowisku, mowa tu o wystawie „Ryszard Kaczorowski – ostatni
Prezydent Rzeczypospolitej na Uchod stwie”, któr zorganizowa a Biblioteka
ówna UO, kierowana przez dr Wand Matwiejczuk. Z
y si na ni
archiwalne gazety wydawane za granic , zdj cia i ksi ki, maszynopisy
przemówie i or dzia. Wystawa oferowa a wi cej ni sugerowa tytu .
Zgromadzono te dokumenty dotycz ce innych osobisto ci emigracyjnego ycia
politycznego. Osobna gablota po wi cona by a gen. W adys awowi Andersowi.
Prezydent Ryszard Kaczorowski zosta zaproszony do Opola ponownie
10 listopada 2005 r. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta otrzyma jego
honorowe obywatelstwo. Przyjmuj c ten tytu powiedzia :
„To wyraz uznania dla wszystkich, którzy po wojnie zostali za granic na znak
protestu przeciw ja ta skiemu traktatowi. ycz wam, aby Opole si rozwija o
i promieniowa o na ca e Ziemie Odzyskane”21.

Sala ratusza w czasie tej uroczysto ci pe na by a ludzi. W ród go ci
obecni byli: wojewoda, wicemarsza ek, ksi dz arcybiskup Alfons Nossol, radni,
ludzie kultury, a tak e goszcz ca wtedy w Opolu Irena Anders (zaproszona na
uroczysto nadania Gimnazjum nr 7 imienia Genera a Andersa – przyp. B.K.).
W 2007 r. Prezydent po raz kolejny odwiedzi Ziemi Opolsk .
Uczestniczy w uroczysto ciach beatyfikacji Marii Luizy Merkert w Nysie.
W Opolu przebywa jeszcze parokrotnie, zawsze traktowa Uniwersytet w sposób
szczególny, mówi o tym:

20
21

R. Kaczorowski, Byli my i jeste my cz ci Polski, cyt. za „Indeks” 1998, nr 2, s. 8–9.
„Gazeta Wyborcza”, 13 kwietnia 2010, s. 3.
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„Uroczysto by a dla mnie bardzo wzruszaj ca. Przypomniano mój yciorys,
cho mo na by go powieli tysi ckrotnie – takich ludzi jak ja, na emigracji by o
wielu. Nie wszyscy doczekali szcz liwego dnia, gdy Polska sta a si krajem
suwerennym. Nie wszyscy ludzie zdaj sobie spraw , jak wielka rzecz si sta a, e
Polska mo e sama decydowa o sobie, bez nakazów Moskwy, e odzyska a
niepodleg
. Polska mo e teraz sta si cz onkiem wielkiej rodziny europejskiej,
a w tych dzia aniach spo eczno emigracyjna popiera rz d.
W dalszym ci gu b
pomaga naszemu uniwersytetowi. Emigracja polska,
a w szczególno ci emigracja w Wielkiej Brytanii, która liczy teraz oko o 100
tysi cy osób, na pomoc powodzianom zebra a 600 tysi cy funtów. To bardzo
powa na suma. Emigracja zawsze odpowiada na apele o pomoc od razu.
Zainteresowanie krajem, bytem rodaków, przejawia si nie tylko w wyrazach
sympatii, ale w konkretnej pomocy.
W zale no ci od potrzeb b dzie nap ywa a tu dalsza pomoc, ale trzeba pami ta ,
e emigracja pomaga te Polakom na Wschodzie”22.

I ta pomoc nadchodzi a. Podczas powodzi w 1997 r., która dotkn a
zbiory uniwersyteckiej biblioteki (stracili my 150 tys. ksi ek), Prezydent jako
jeden z pierwszych przyszed z pomoc . Przekaza jej dwa tysi ce unikatowych
egzemplarzy ze zbiorów emigracyjnych. Z wyrazami sympatii i poparcia odnosi
si do walki mieszka ców o utrzymanie województwa opolskiego.
Swoje podró e do Polski traktowa jak misje, mimo zaawansowanego
wieku przyjmowa zaproszenia, tak e i to ostatnie w 70. rocznic zbrodni
katy skiej. Cieszy si uznaniem opolan i wielkim autorytetem, zawsze
miechni ty, ludzie garn li si do Niego. Pami tamy jego poczucie humoru.
Profesor Adam Sucho ski, który towarzyszy Prezydentowi podczas jednej
z wizyt w Opolu, opowiada : „Jechali my samochodem BOR-u, na sygnale.
Prezydent zapyta : – Co to, pali si gdzie ? Odpowiedzia em: – Nie, to G owa
Pa stwa jedzie ulicami Opola”.
Kiedy szed w otoczeniu opolskich w adz przez Zielony Mostek,
zatrzymywali go przechodnie, podchodzili, pozdrawiali. Profesor Nicieja
wspomina, e z okazji wi t zawsze otrzymywa od Prezydenta odr cznie
napisane kartki z yczeniami.
Prezydenta Kaczorowskiego pozna a tak e osobi cie prof. Krystyna
Czaja, obecnie Rektor Uniwersytetu Opolskiego, która wspomina ten moment
nast puj co:
„To by o w Nysie podczas uroczysto ci beatyfikacyjnych b ogos awionej Marii
Merkert w 2007 roku. Sz am z nim w parze. Ogóle nie czu jakiegokolwiek
dystansu, rozmawiaj c z nim nie odczuwa am wcale tego, e jest wielkim
prezydentem, a przecie jest!”.

22

Cyt. za „Indeks” 1998, s. 4.
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Prof. Czaja opowiada a, e po kwietniowej tragedii 2010 r. odebra a
wiele dowodów pami ci od przyjació , w tym wiele z Rosji – z Moskwy,
Nowosybirska. Sk adali kondolencje. Po emisji filmu Katy w rosyjskiej
telewizji, dzwonili jeszcze. „My my o tym wszystkim nie wiedzieli” – mówili
pe ni emocji23.
Po katastrofie smole skiej na spotkaniu w czytelni G ównej Biblioteki
UO wspominali my tragicznie zmar ych pasa erów samolotu prezydenckiego.
Wiadomo o tej tragedii zasta a mnie w Londynie. Od razu pomy la am o Nim,
o Prezydencie. Pami ta am moment wr czania mu kwiatów podczas Jego pobytu
w Opolu; fotografia z tamtej chwili to moja duma. Mój siedmioletni wnuczek
mieszkaj cy w Londynie, widz c moje zatroskanie, gdy otrzyma am tragiczn
wiadomo , powiedzia mi: „Ja wiem, e jeste smutna, bo zgin twój
Prezydent. Ale zgin te drugi Prezydent – z Londynu!” Pami o nim, wielkim
Polaku i patriocie yje w nas.
Te odczucia
wyra a
w poetyckiej
formie
wiersz
Józefa
Krzy anowskiego:
Prezydent
Panu Prezydentowi
Ryszardowi Kaczorowskiemu
Matejko si przesun , a do ko ca sali.
Prezydent szed Galeri , wszyscy z miejsc powstali...
A potem grzmot oklasków – rado znakomita,
Bo razem w majestacie sz a Rzeczpospolita
Najja niejsza i wi ta, i wiernie kochana;
Dla Niej nie straszne rany, ani krew przelana,
Dla Niej... A On pomy la , dobrze, e tu jestem,
e pozdrowi Ich Wszystkich s owem, ciep ym gestem,
Powiem, e na t chwil czeka em tak d ugo...
Prezydent na Uchod stwie... Najja niejszej s ug
By em wiernym... Jej zawsze... W sercu J chowa em
Nios c przez noc czerwon , a si doczeka em,
e ju woln , wolno ci przywrócona wiatu,
e staje po ród swoich w blasku Majestatu.
Tak mówi , a na sali cisza wielka sta a
I duch szed przez Galeri ... Historia si dzia a24
23
24

„Gazeta Wyborcza”, 13 kwietnia 2010, s. 3.
Patriotyzm a wychowanie, pod red. E.J. Kry skiej, J. D browskiej, A. Szarkowskiej,
U. Wróblewskiej, Bia ystok 2009, s. 11.
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Warto wróci do jego my li, bra przyk ad z post powania w yciu
codziennym i publicznym, a tak e zastanowi si nad s owami: „Wspó czesna
Europa okre la standardy wspó ycia na pograniczu kultur i narodów. Jest
nadzieja, e nie b
one przez nikogo amane”.
Historyk wojennych wydarze – Józef Garli ski (1913–2005)
We wspomnianej konferencji zorganizowanej w Opolu, po wi conej
problemom Ja ty, historyków emigracyjnych reprezentowa prof. Józef Garli ski
– prezes Zwi zku Polskich Pisarzy na Obczy nie. By to go szczególnie wa ny
dla autorki artyku u, go ci am go u siebie w domu przez dwa dni, by a wi c
okazja pozna go bli ej, porozmawia o wa nych politycznych problemach,
a nawet zastanowi si , czy w ówczesnej europejskiej sytuacji by y mo liwe inne
rozwi zania ni Ja ta. Profesor prezentowa swoje pogl dy podczas spotkania
naukowców w Opolu:
„Gdyby zachodni alianci (po upadku Francji – Brytyjczycy i Amerykanie) mieli
wspólne cele wojenne, ich wcze niejsze decyzje stworzy yby inn sytuacj przy stole
dyskusyjnym w Ja cie. Skoro jednak zaatakowali kontynent Europy od pó nocnej
Francji, skoro pozwolili czerwonym dywizjom zaj
rodkow Europ , zanim sami
si tam znale li, skoro Stalinowi obiecano wi cej, ni sam si spodziewa – w Ja cie
inne decyzje by y ju niemo liwe. Tylko wojna z Sowietami mog a wymusi inne
rozwi zania, a o tym nie by o mowy.
Przesuni cie Polski na zachód by o bolesne, dla mieszka ców wschodnich ziem
tragiczne, ale nie to by o najgorsze. Nasz kl sk by o oddanie Polski w r ce
Sowietów, pozwolenie na pe ne opanowanie naszego kraju, sowietyzacj .
Z dystansu pi dziesi ciu lat widzi si Ja i jej skutki wyra niej. Zwyci stwo
polityki Roosevelta, a wi c USA jako nowy przywódca wiata (i jego policjant),
pe ne zwyci stwo Stalina, zachwianie si polityki brytyjskiej i zmierzch imperium
i nasza nowa niewola.
Trzeba sobie jednak postawi pytanie: czy by oby lepiej, gdyby w ogóle nie by o
Ja ty, lub gdyby o Polsce nie dyskutowano, gdyby nasz problem pokryto
milczeniem?
By oby znacznie gorzej. Wtedy Stalin mia by zupe nie woln r . W Ja cie
uzna , e Polska b dzie wolna i e odb
si wolne wybory. Tego nie dotrzyma .
Zachód tego na nim nie wymóg , ale jednocze nie uchroni o to nasz kraj od
czenia do sowieckiego imperium jako nowej republiki.
Nie ma prawie rozwi za politycznych, które maj tylko jeden rezultat
zdecydowanie pozytywny lub zdecydowanie negatywny. Dlatego decyzje ja ta skie,
które spowodowa y przesuni cie Polski na zachód, maj jeden aspekt pozytywny:
nasz kraj posiada obecnie tylko znikomy procent mniejszo ci narodowych. Gdyby
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dzi Polska, jak przed wojn , obejmowa a ponad 3 miliony Ukrai ców, prawie
milion Bia orusinów, ponad milion Rusinów, prawie milion Niemców i ponad 3
miliony ydów, móg by nas spotka los Jugos awii, mog aby Polsce zagrozi wojna
domowa.
Inny, korzystny posiew Ja ty, to otworzenie oczu tym wszystkim, którzy
w dobrej wierze widzieli przysz
Polski we wspó pracy z Rosj . Taka szansa
istnia a. Sowiecka Rosja mog a nie powtórzy b dów caratu, mog a poniecha
systemu przymusu i dominacji politycznej i pozwoli Polsce istnie jako zupe nie
wolne i niepodleg e pa stwo. Gdyby takie by y decyzje Stalina, gdyby nawet,
zabrawszy nasze wschodnie ziemie, pomóg powstaniu warszawskiemu i wycofa
swoje dywizje, pozwalaj c na wolne wybory, nie by oby dzi rozpadu jego
imperium”25.

Profesor Józef Garli ski,
nierz polskiego Ruchu Oporu, by na
emigracji kronikarzem do wiadcze wojennych swojej ojczyzny. Urodzi si 14
pa dziernika 1913 r. w Kijowie, pierwsze lata ycia sp dzi w rodzinnym
maj tku pod Koziatynem. Wybuch rewolucji pa dziernikowej 1917 r. prze
w Kijowie, gdzie przebywa u krewnych. W grudniu 1921 r. wraz z rodzin
przeszed „zielon granic ” polsko-radzieck i zamieszka we wsi D ugopole
w okolicach miasta Dubne na Kresach Wschodnich. W niepodleg ej ju
ojczy nie rozpocz lata nauki, od 1922 r. przebywa przez par miesi cy
w zak adzie wychowawczym o.o. Pijarów w Rakowicach pod Krakowem,
nast pnie uczy si w szkole powszechnej w Warszawie. W latach 1923–1926
przebywa w zak adzie wychowawczym o.o. Jezuitów w Chyrowie. Po zdaniu
z wynikiem pozytywnym egzaminu uczy si w Korpusie Kadetów Nr 3
w Rawiczu. Musia jednak po trzech latach nauki opu ci Korpus z powodu
choroby i przenie si do pa stwowego gimnazjum w Zakopanem. Po dwóch
latach, na rok szkolny 1931/1932 przeniós si do humanistycznego gimnazjum
pa stwowego im. Adama Asnyka w Kaliszu, gdzie w 1934 r. zda matur 26. W
tym samym roku stan przed Komisj Poborow i otrzyma przydzia do
kawalerii. S
wojskow odby w latach 1934–1935 w Centrum Wyszkolenia
Kawalerii w Grudzi dzu, które uko czy ze stopniem plutonowego. W lipcu
1935 r. zameldowa si na praktyk w pu ku szwole erów. By to pu k
reprezentacyjny ze sto ecznego garnizonu, który wystawia szwadron przyboczny
Prezydenta RP. Pu kowi przypisana by a urawiejka: „Ciesz si m ody
szwole erze, masz protekcj
w Belwederze”27. Z pu kiem odby
25
26

27

J. Garli ski, Ja ta z perspektywy pó wiecza, w: Ja ta..., s. 35.
Orygina wiadectwa maturalnego uleg zniszczeniu. Józef Garli ski przygotowa odpis, który
pozwala podj c studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. I w nie ten odpis
znalaz przed laty w rozproszonych dokumentach by ego sztabu G ównego WP i przekaza
Profesorowi do Londynu – dr Aleksander Wo ny, Relacja za A. Wo ny, Józef Garli ski (1913–
2005), „Indeks” nr 9–10, 2005, s. 62.
Relacja za A. Wo ny, art. cyt., s. 59.
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sze ciotygodniowe
wiczenia, podczas których dosz o do zabawnego
incydentu28. Wy czonego z zaj przez rozjemc Garli skiego spotka jad cy
azikiem gen. Boles aw Wieniawa D ugoszowski, który na wst pie zwymy la go
za bezczynno , a gdy ten zameldowa , e jest „trupem” – krzykn do
wachmistrza, i wskrzesza go i rozkaza mu natychmiast obj dowództwo.
Po zako czeniu praktyki w pu ku J. Garli ski zapisa si na wydzia
prawa Uniwersytetu im. Józefa Pi sudskiego w Warszawie, studiowa w latach
1935–1939. Jednak pod koniec drugiego semestru ze wzgl du na nawrót choroby
z dzieci stwa przerwa studia i wyjecha na wie do Siedliska do rodziny. Tutaj
pozna Irlandk – Eileen Short, z któr si pó niej zar czy 29.
Na pocz tku stycznia 1937 r. kontrwywiad wojskowy zako czy trwaj
od 1936 r. procedur sprawdzaj , zwi zan z ewentualnym mianowaniem go
na pierwszy stopie oficerski w rezerwie. Dowództwo Okr gu Korpusu VII
w Poznaniu w opinii stwierdzi o, e „Garli ski Józef /.../ odpowiada
wymaganiom art. 3 pragmatyki oficerskiej i uzyska opini dobr ”30. Wznowi
w 1936 r. przerwane studia prawnicze, a pod koniec tego roku otrzyma awans
na podporucznika rezerwy kawalerii wraz z powiadomieniem, e w nast pnym
roku zostanie powo any na wiczenia do 10 pu ku u anów, którego koszary
znajdowa y si pod Bia ymstokiem. Pu kiem dowodzi wówczas pp k Kazimierz
Busler, a dowódc szwadronu by por. Czes aw Szadkowski, który zas yn
w konspiracji z kontrowersyjnej wyprawy do gen. W adys awa Andersa. Mi dzy
8 sierpnia a 3 wrze nia 1938 r. ppor. rez. J. Garli ski wzi udzia w wiczeniach
rezerwy pu ku.
Tymczasem zbli
si czas dramatycznych wydarze w Europie
i Polsce. W swoich wspomnieniach Garli ski pisa :
„W stolicy czu o si podmuch nadci gaj cego niebezpiecze stwa, cho we
wszystkich rozmowach d wi cza a nuta optymizmu. Nagle radio przynios o
wiadomo , e niemiecki minister sprawa zagranicznych polecia do Moskwy i e
podpisano tam jakie porozumienie. W pierwszej chwili os upieli my. Jak to,
faszyzm porozumia si z komunizmem? Hitler zawar pakt ze Stalinem? Wnet
przysz a jednak gro na refleksja: skoro tak – to jest bardzo le, ka de porozumienie
Niemców z Rosjanami grozi naszemu krajowi”31.

Wizyta u mamy w podwarszawskiej miejscowo ci sprawi a, e spó ni
si na alarmowe wezwanie mobilizacyjne do macierzystego pu ku szwole erów,

28
29

30
31

Tam e, s. 59.
J. Garli ski po lubi Eileen Short 4 wrze nia 1939 r., przed wymarszem z Warszawy. ona ca
okupacj sp dzi a w Warszawie, by a m.in. t umaczk Delegatury Rz du na Kraj, s
a w AK
i walczy a w Powstaniu Warszawskim.
A. Wo ny, art. cyt., s. 60.
Tam e, s. 60.
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który 26 sierpnia opu ci Warszaw . W zwi zku z powsta sytuacj obj
dowództwo jednego ze szwadronów zapasowych.
Podczas dzia
wojennych w sk adzie 1 Warszawskiej Brygady
Kawalerii walczy pod Komarowem, Krasnymstawem, Krasnoborem,
Kowalowem, Suchowol i Zamo ciem. Wspomina , e wiadomo o wkroczeniu
Armii Czerwonej w granice RP by a „zaskoczeniem, które odebra o nam
oddech”. Od 21 wrze nia walczy z pu kiem w okr eniu, a dwa dni pó niej
zosta ranny w nog . Jeden z niemieckich
nierzy, który wzi go do niewoli,
by
zakiem (J. Garli ski zapami ta , e „powiedzia kilka s ów po polsku, nie
czu o si w jego tonie nienawi ci”, ale drugi wyszarpn mu z r ki portfel, wyj
pieni dze, zmi fotografi i rzuci w ogie )32.
Pocz tkowo przebywa w niemieckim szpitalu polowym ko o Suchowoli,
a potem w Che mie, sk d zosta zwolniony do domu z wiarygodnym
dokumentem wydanym przez sztab bawarskiej dywizji piechoty. Przez Lublin
i Otwock dotar do Warszawy33. W styczniu 1940 r. zosta wprowadzony do
wywiadowczej
organizacji
„Muszkieterowie”,
gdzie
wspó pracowa
z Kazimierzem Leskim, ps. „Hipolit” i „37”, potem „Brdal”, Garli ski otrzyma
ps. „Lasecznik”. Pod koniec 1941 r. przeszed wraz z innymi konspiratorami do
Oddzia u II KG AK, gdzie na pocz tku 1942 r. otrzyma zadanie zorganizowania
wywiadu wi ziennego „W”. Po reorganizacji wywiadu w czerwcu 1942 r.
powsta Wydzia Bezpiecze stwa Komendy G ównej AK – „998” pod jego
kierownictwem. Równolegle Józef Garli ski kontynuowa studia magisterskie na
wydziale prawa tajnego uniwersytetu.
Porucznik Garli ski by odpowiedzialny za likwidacj kilku operacji
niemieckiego kontrwywiadu. Zosta aresztowany przez Gestapo w kwietniu
1943 r., zatrzymany w wi zieniu na Pawiaku w Warszawie, sk d w 1943 r. zosta
przewieziony do O wi cimia (wi zie numer 121,421). W sierpniu zosta
przeniesiony do obozu koncentracyjnego Neuengamme w okolicach Hamburga.
Przebywa jeszcze w kilku innych obozach koncentracyjnych a do czasu, kiedy
zosta wyzwolony przez Amerykanów. Kiedy ci mieli opu ci rejon
stacjonowania i przekaza go Armii Czerownej, uciek 29 czerwca 1945 r.
poci giem ewakuacyjnym do szpitala w Heppenheim ko o Mannheim (chorowa
na tyfus i przebywa w szpitalu w Halle). Po wyleczeniu zosta t umaczem
i oficerem kulturalno-informacyjnym w du ym obozie w Koefertalu dla by ych
polskich je ców wojennych. Przez Polskie Misje Wojskowe we Frankfurcie nad
Menem i w Pary u stara si o zgod na wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie
przebywa a ju jego ona. Pomogli mu dwaj oficerowie brytyjscy, otrzyma
rozkaz wyjazdu do portu Newhaven, a stamt d poci giem do Londynu, gdzie
zasta on 34.
32
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Porucznik Garli ski wybra drog politycznej emigracji, podobnie jak
wielu innych polskich
nierzy. By aktywny w polskich organizacjach
politycznych i grupach weteranów. We wczesnych latach powojennych pracowa
przy Biuletynie Informacyjnym Armii Krajowej i by przewodnicz cym komisji
wykonawczej by ych
nierzy Armii Krajowej (1956–1965). Przez 20 lat
(1947–1967) by cz onkiem komisji wykonawczej Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów, jak równie cz onkiem zarz du i komisji wykonawczej Polskiego
Ruchu Podziemia, oraz naukowego depozytu g ównych archiwów polskiego
ruchu oporu35. Zawodowo przez wiele lat pracowa jako agent ubezpieczeniowy
dla Confederation Life Assurance, a do odej cia na emerytur .
W 1973 r. (w wieku 59 lat) Józef Garli ski napisa prac doktorsk
obronion na London School of Economics and Political Science (Uniwersytet
Londy ski). W 1961 r. opublikowa sw pierwsz ksi
, opart na wojennych
prze yciach, pisa te wspomnienia i utwory eseistyczno-literackie. Najwi kszy
rozg os przynios a mu ksi ka pt.
wi cim walczy (1975), która tylko
w Wielkiej Brytanii mia a sze wyda (w sumie by o ich 17 w ró nych krajach
i j zykach). By tak e autorem wielu innych, wa nych publikacji. To on napisa
ksi
Ostatnia bro Hitlera, Ksi ka o rakietach V-1/V-2 (1978), ujawniaj c
wiatu rol , jak w rozpoznaniu tej broni odegra wywiad Armii Krajowej. By
te autorem pasjonuj cej historii niemieckiej maszyny szyfruj cej Enigma, której
kod z amano dzi ki polskim matematykom. Wielokrotnie przypomina o tym
fakcie przypisuj cym sobie zas ugi Brytyjczykom. Znany by z tego, e zabiega
o dobre imi Polski i g no domaga si sprostowa . W 1981 r. opublikowa
kolejne ksi ki: Szwajcarski korytarz, Polska w drugiej wojnie wiatowej,
Politycy i nierze.
Od 1984 r. by profesorem najnowszej historii Polski w Polskim
Uniwersytecie na Obczy nie w Londynie (PUNO). Je dzi z wyk adami
monograficznymi po ca ym wiecie – znano go na uniwersytetach i w o rodkach
polonijnych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji,
Norwegii, Danii, Szwecji i we W oszech. Jego ostatnim osi gni ciem by o
udost pnienie polskiej historii wojennej dla czytelników angloj zycznych. W
wielu przypadkach jego ksi ki by y jedynym ród em informacji o polskich
do wiadczeniach wojennych36. Przez wiele lat by przewodnicz cym Zwi zku
Polskich Pisarzy na Obczy nie. By równie prezesem Polskiego Zwi zku
By ych Wi niów Politycznych Hitlerowskich Wi zie i Obozów.
Po odzyskaniu przez Polsk pe nej niezale no ci cz sto j odwiedza ,
interesowa si przemianami i codziennym yciem polskiego spo ecze stwa.
Zosta cz onkiem mi dzynarodowej komisji doradczej Muzeum Pami ci
wi cimia, przez rok redagowa program historyczny w polskiej telewizji.
35
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Spisa tak e swoje wspomnienia zatytu owane wiat mojej pami ci. Otrzyma
Honorowe Obywatelstwo miast Warszawy, Kalisza, a w 2002 r. doktorat
honorowy Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie. Za swoje zas ugi wojenne
zosta odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy i Z otym Krzy em Zas ug
z Mieczami, a za powojenn dzia alno dla polskiej kultury i organizacji na
obczy nie, zosta odznaczony Krzy em Oficerskim i kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski przez rz d RP na uchod stwie oraz w 1995 r. Krzy
Komandorski z Gwiazd .
Odwiedza kraj parokrotnie, w latach 1994 i 1996 by go ciem
opolskiego rodowiska naukowego i zapisa si w pami ci wielu opolan.
Wspomina swoje z nim kontakty Aleksander Wo ny:
„Józefa Garli skiego pozna em 13 maja 1996 r. podczas jego ostatniego pobytu
w Opolu i spotkaniu autorskim w naszym Klubie Akademickim, które prowadzi
rektor Nicieja. Sugestywny wyk ad dotyczy historycznych – ale wci aktualnych –
spraw polskich. Mam to spotkanie ci gle w pami ci, ale teraz si gn em tak e do
zapisków. Profesor mówi m.in. o Powstaniu Warszawskim, o »zamordowaniu
miasta«, które zarzucali mu oficerowie wrze nia na terenie okupowanych Niemiec
po wyj ciu z niewoli. Odniós si tak e do pogl du domoros ych »znawców« jazdy
na temat szar y polskiej kawalerii na czo gi. Jako oficer raz jeszcze kategorycznie
stwierdzi , e polska doktryna u ycia kawalerii w 1939 r. nie przewidywa a szar
i walk konnych.
Po opolskim spotkaniu wymieniali my z profesorem przez kilka lat
korespondencj merytoryczn . Poprosi em m.in. o pomoc w poszerzeniu danych
bibliograficznych na temat oficerów sztabowych, którzy s yli w PSZ na
Zachodzie. W li cie z 29 maja 1997 r. Profesor skar
si na swój »wiek i brak
pomocy, bo moja ona ju nie yje. Nie daj sobie rady z obowi zkami, a przede
wszystkim z korespondencj «.
Pod koniec stycznia 1999 r. zakomunikowa em, e podczas kolejnej kwerendy
archiwalnej natrafi em na jego dokumenty osobiste z nieuporz dkowanej kolekcji
by ego Sztabu G ównego. W pa dzierniku 1939 r. tajne dokumenty polskiego
archiwum wojskowego przej o SS-SD i wywioz o do Oliwy, gdzie w 1945 r.
zdobyli je Rosjanie. Nast pnie akta naczelnych w adz wojskowych zosta y
przekazane GZ Informacji i MBP. Na jego teczce osobowej widnieje znak
niemieckich archiwistów: »zu G 5847«. W dniu 20 lutego 1999 r. otrzyma em
odpowied prof. Garli skiego: »Dokumenty dotycz ce mojej przesz ci
oczywi cie mnie interesuj . Je eli to nie za wielki k opot, by bym zobowi zany za
zrobienie kopii. Wszystkie koszta pokryj . Sam nie dotr szybki do miejsca ich
przechowywania«37.
W ostatnim li cie do cytowanego wy ej autora z sierpnia 1999 r. Profesor pisa :
»Prosz wybaczy milczenie i niepokwitowanie odbioru osobistych dokumentów,
ale jestem od szeregu tygodni chory i prawie bezczynny. Serdeczne dzi ki. By a tu
polsko-brytyjska konferencja (Festiwal) [w Bletchley Park – Enigma/Ultra; dop.
37
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A.W.], dotycz ca Enigmy, na której, mimo choroby, wyst pi em z powodzeniem.
Je eli w Polsce pisma podaj fa sze o historii Enigmy, to jest to nasza wina. W maju
mia em w Lublinie promocj krajowego wydania mojej Enigmy«”38.

Józef Garli ski,
nierz, historyk, dzia acz zmar 29 listopada
2005 r., w wieku 92 lat. Odszed prawy cz owiek, uczestnik wojny
i wiadek historii, pozostanie w pami ci opolskiego rodowiska.
Królowa polskiej piosenki na emigracji – Irena Renata Anders (1920–2010)
„Czuj si Polk i jestem z tego dumna” – mówi a Irena Renata Anders –
niekoronowana królowa polskiej emigracji w Londynie, ona gen. W adys awa
Andersa. By a pie niark polskich
nierzy na frontach drugiej wojny
wiatowej, aktork , solistk teatralnej grupy przy II Korpusie Polskim.
Zmar a 29 listopada 2010 r., w wieku 90 lat, w swoim londy skim domu.
Smutek dotkn wielu Polaków, przyjació , w tym grupy osób z Opola, do
których równie si zaliczam.
Pani Iren pozna am w trakcie jej pierwszej wizyty w Opolu z okazji
nadania tytu u Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego Prezydentowi
Ryszardowi Kaczorowskiemu. Spotyka am si z ni cz sto podczas jej kolejnych
pobytów w Polsce lub moich w Londynie, w tym tak e w jej domu pe nym
pami tek. Pami tam, e przebywaj c w nim mia am wra enie, e przenios am si
w przesz
i czuj „ yw histori ”. Na cianie wisia du y portret Genera a
w berecie, znany z wielu reprodukcji. Pani Genera owa, bo tak si do niej cz sto
zwracano, by a jak zawsze u miechni ta, ciep a i pe na ycia. Mówi a: „Ja jestem
bardzo sentymentalna, a taki cz owiek widzi wszystko w przymglonych
kolorach. Przyznam si do jednej rzeczy – kocham ludzi. Kiedy jestem z nimi,
od ywam. Wtedy nagle staj si optymistk . Uwielbiam artowa z lud mi,
po mia si . A najszcz liwsza jestem wtedy, gdy do tej rado ci do czy si
dobra muzyka i piew”39.
Irena Renata Jarosiewicz urodzi a si 12 maja 1920 r. w miejscowo ci
Bruntal w okolicach O omu ca (obecnie Republika Czeska), ale miastem jej
odo ci i nauki by Lwów. To miasto kwitn ce polsk kultur , sta o si
miejscem jej rozwoju artystycznego.
Studiowa a nauk piewu i gry na fortepianie w Lwowskim Instytucie
Muzyki. Nauk przerwa wybuch drugiej wojny wiatowej.
To we Lwowie w 1940 r. spotka a Henryka Warszawskiego (pseudonim
Wars), który przyby tu i rozpocz tworzenie zespo u teatralno-muzycznego. Do
grupy tej przy czy a si tak e Irena Jarosiewicz, która po latach wspomina a:
38
39
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„Rosjanie mieli wtedy jeszcze jako taki respekt dla sztuki i obchodzili si
z artystami-uciekinierami do tolerancyjnie. Legitymacja artysty ratowa a ycie” 40.

Zgodnie
z poleceniem
w adz,
polscy
arty ci
rozpocz li
jedenastomiesi czn podró po ZSRR – od Odessy, a po Syberi . Irena Anders
nie raz wspomina a swój pobyt na „nieludzkiej ziemi” i trudne warunki ycia,
z jakimi przysz o jej si zmierzy . Podczas tych wyst pów zrodzi si tak e jej
pseudonim artystyczny Renata Bogda ska. Prze omowe znaczenie dla losów
Polaków wi zionych w ZSRR mia o utworzenie tam na mocy uk adu Sikorski –
Majski Armii Polskiej, której dowództwo powierzono gen. W adys awowi
Andersowi. Na do czenie do niej zdecydowa a si równie grupa Henryka
Warsa, której dotarcie do Tockoje – miejsca stacjonowania oddzia ów – zaj o
ponad dwa miesi ce.
Wraz z grup polskich artystów wyst powa a w zespole „Polska Parada”.
Przesz a ca y szlak bojowy z nierzami II Korpusu Polskiego, poczynaj c od
Tockoje i Buzu uku w ZSRR, przez Iran, Irak, Palestyn , Syri , Egipt a po
ochy.
Program zespo u teatralno-muzycznego, w którym bra a udzia , mia
charakter patriotyczny, piosenki mówi y o t sknocie za krajem, marzeniach
o wolnej ojczy nie. Przedstawienia odbywa y si na wolnym powietrzu:
„Najbardziej pracowali my dla wojska w Iraku. To by pi kny czas.
nierze
szaleli ze szcz cia. Po wyje dzie z Rosji pierwszym takim kulturalnym miejscem
by Teheran w Persji. Tu i w Iraku ju nie musieli my mieszka pod ziemi ,
mogli my normalnie mieszka i pracowa dla wojska”.

Zadaniem zespo u by o podtrzymywanie ducha w ród
nierzy
i s enie polskiej sprawie, byli wielkim wsparciem moralnym dla bezdomnej
armii na obczy nie. Renata Bogda ska pisa a:
„W grupie artystów zespo u byli: Ludwik Lewi ski, Konrad Tom, Zofia Terné,
El bieta Niewiadomska, specjalistka od ta ców ludowych, z któr by am bardzo
zaprzyja niona, Albert Harris, który skomponowa pie
Warszawo, ty moja
Warszawo /…/ Albert mia wielkie powodzenie w Rosji, pi knie mówi i piewa po
rosyjsku. Zaznacz , e ludzie mówi cy po rosyjsku bardzo pomagali mojemu
owi (na przyk ad Zofia Terné pochodzi a z Równego i j zyk rosyjski zna a od
dzieci stwa). M
przyjmowa
yczliwych nam »matadorów sowieckich«.
Zaprasza Zofi na tak kolacj , podczas której piewa a po rosyjsku, a rosyjski
genera podpisywa zwolnienia z wi zie i agrów”.

40
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O kontakcie z Genera em i w drówce wojennej pisa a:
„By am m oda, bawi y mnie komplementy, zabawa. Pewien Anglik nawet
napisa ksi
, w której wspomina, e nigdy w yciu nie widzia takiej licznej
i cudownej dziewczyny, jak ja. Mia am wtedy osiemna cie lat i pewnie mog am si
podoba . Intensywne wiczenia zacz y si w Iraku, na pustyni. Dodam, e by o
nam tam bardzo dobrze. Ludzie byli serdeczni, nawet arabowie uczyli si polskiego.
Nasze przedstawienia odbywa y si tam ju w teatrach, nie na paczkach z amunicj .
Na przedstawienia Genera zaprasza dygnitarzy i ró nych królów – egipskiego,
perskiego. Mój m
uwielbia teatr, opowiada , e od dzieci stwa odk ada
pieni dze, eby móc pój do teatru. Pobyt w Iraku by okazj , kiedy mogli my sta
si ambasadorami polskiej sprawy. Przedstawienia by y wyj tkowo udane (do tego
prawie trzydziestoosobowa orkiestra). Wszyscy mieli my mundury, nawet ci biedni
ludzie, którzy kiedy w óczyli si po Lwowie. Przyznam, e czu am si w tym
czasie eleganck , wytworn dam , chocia mój mundur by na mnie za du y.
Pami tam, e zobaczy am genera a Andersa na jednym z przedstawie w Teheranie
na takim olbrzymim podwórzu”.

W 1943 r. II Korpus Polski wyl dowa we W oszech, zespó Polska
Parada cz sto wyst powa za lini frontu. Irena Anders wyst pi a 11 maja 1944 r.
na przedstawieniu dla oficerów, opowiada a o nim po latach:
„By a bardzo dziwna atmosfera, jakby wielka
oba /…/. W drodze powrotnej
do Campobasso nagle zrobi si straszny huk i zapanowa a wielka jasno , tak e
mo na by o ksi
czyta . Ukryli my si w rowie przy drodze, ca kowicie
sparali owani ze strachu, bo w przeciwnym ruchu jecha y konwoje wojskowe” 41.

By to pocz tek bitwy o Monte Cassino. Kilka dni po jej zako czeniu
wykona a, jak okre li a „w ród zgliszcz i ruin, na górze klasztornej pie
Czerwone maki” ... Autorem tekstu by Feliks Konarski (pseudonim Ref-Ren) –
piewak operetkowy i autor piosenek, muzyk natomiast skomponowa dyrygent
i kompozytor Alfred Schütz.
Do ko ca we W oszech towarzyszy a Korpusowi tak e grupa aktorów.
Podczas pobytu we W oszech Renata Bogda ska zagra a w 1946 r. g ówn rol
w filmie Wielka droga, wyprodukowanym przez O rodek Kultury i Prasy
II Korpusu Polskiego, opowiadaj cym o losach Polaków wysiedlonych na
Syberi , którzy nast pnie wraz z Armi gen. Andersa przeszli szlak bojowy
prowadz cy do W och42.
Po zako czeniu dzia
wojennych oraz uznaniu przez pa stwa koalicji
antyhitlerowskiej Tymczasowego Rz du Jedno ci Narodowej w Warszawie
wi kszo
nierzy gen. Andersa uda a si na emigracj , najcz ciej do
41
42
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Londynu. Tam te osiad gen. W adys aw Anders oraz Renata Bogda ska, którzy
12 maja 1948 r. wzi li lub43. Okres powojenny Irena Anders wspomina a:
„Nie witano nas tu serdecznie, o nie. Z alianckich sojuszników stali my si
nieproszonymi go mi. Byli my zdradzeni przez pa stwa sojusznicze, nie mieli my
mo liwo ci powrotu do ojczyzny i trzeba by o zbudowa jej namiastk tutaj. St d
powsta y tak silne i pr ne o rodki polonijne z ca
infrastruktur
ycia
politycznego, spo ecznego i kulturalnego. To nam pozwala o przetrwa
codzienno , w której musieli my odnale si sami, bez niczyjej pomocy, wr cz
traktowani jako przest pcy, bo trzeba by o ci gle meldowa si na posterunkach
44
policji” .

Po wojnie Irena Anders kontynuowa a karier artystyczn . Jako aktorka
i piosenkarka wyst powa a m.in. w Ogniku Polskim w Londynie, rozg niach
BBC, Radiu Wolna Europa. Koncertowa a tak e we Francji i w Izraelu.
Wspó pracowa a z Feliksem Konarskim i Marianem Hemarem. Wyst py w jego
kabaretach pozwala y jej odnale swoj artystyczn osobowo , bowiem jak
sama powiedzia a: „Pomimo e ubóstwiam oper i muzyk klasyczn , to zawsze
ci gn o mnie do takiej formy scenicznej ekspresji, która by a bardziej
zrelaksowana i w cza a elementy satyryczne. Lubi , gdy we wszystkim jest
troszeczk humoru”45. Swoje pasje czy a z obowi zkami ony i matki, prawie
60 lat rodzina mieszka a na ul. Brondesbury Park.
mier m a, która nast pi a 12 maja 1970 r. by a dla Ireny Anders
du ym ciosem. Wspomina a:
„By cudownym, troskliwym m em i kochaj cym ojcem dla naszej córki Anny
Marii. W domu zrzuca generalskie epolety i stawa si radosnym, kochaj cym
ycie cz owiekiem ze szczególnym apetytem na spotkania towarzyskie, bo nie
wyobra sobie egzystencji bez ludzi”.

Dalsze swoje ycie po wi ci a piel gnowaniu pami ci o Generale,
pocz tkowo tylko na emigracji, a po 1989 r. tak e w wolnej Polsce.
Wed ug opinii córki, Anny Marii: „Mama piel gnowa a pami o tacie,
który umar w 1970 r. Ca y salon pe en by pami tek po nim. Portrety, srebrne
naczynia z dedykacjami i pami tkowa bro ”46.
Pani Genera owa nie chcia a wyjecha z Londynu, by by bli ej córki
mieszkaj cej w Stanach Zjednoczonych. „Nie by aby szcz liwa, gdyby by a
tylko anonimow Mrs Anders, z przedmie cia Bostonu. Bez wyst pów, bez
43
44
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przyjació , bez splendoru, i bez misji, któr wype nia a. Ona chcia a by w ród
ludzi by przypomina im o ojcu”, mówi a córka Anna Maria47.
Cieszy a si , e Polacy, zw aszcza m odzi, chc wiedzie wi cej o yciu
Genera a i pami ta o nim. Zawsze z rado ci przyje
a do Polski, bardzo
ucieszy o j odznaczenie, jakie otrzyma a w czerwcu 2007 r. z r k prezydenta
Lecha Kaczy skiego – Krzy Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W tym
czasie otwarto w Parku Ujzadowskim wystaw po wi con odysei
nierzy
genera a Andersa, Dobrze czu a si w ojczy nie, ch tnie spotyka a si
z rodakami, zw aszcza z m odzie i dzie mi. Nie uwa a si za emigrantk ,
wspomina a:
„Mój pierwszy przyjazd do Polski zawdzi czam panu Prezydentowi Ryszardowi
Kaczorowskiemu, który pami ta o mnie, kiedy wyje
a do Polski delegacja
z insygniami polskiej w adzy za granic , maj ca przekaza je prezydentowi
Lechowi Wa sie. Mog am wyjecha razem z t delegacj . Byli my w Polsce tylko
dwa dni, tu przez Bo ym Narodzeniem, ale zd
am wyla w tym czasie
mnóstwo ez. By am tak szcz liwa, e jestem w Polsce. Nie by am w Polsce
pi dziesi t lat! Ze Lwowa wyjecha em w 1941 roku. Potem przyjecha am tam
tylko raz, kiedy musieli my wróci z grup teatraln , bo zmienili my program
i musieli my zrobi próby. Mieli my te wtedy wyst p w lwowskim Teatrze
Wielkim. B c znów w Polsce, p aka am ze szcz cia, e tu jestem i z alu, ze nie
do tego mój m , który wi cie wierzy , e wrócimy do Polski. Kocham Polsk ,
kocham je dzi do Polski; nie przeszkadza mi, e jestem przem czona, bo cz sto
zbyt wiele wymagaj ode mnie – sk adam wiele wizyt. Kocham Polsk za to, e
pami ta o moim m u”.

Bra a udzia w licznych uroczysto ciach, po wi conych pami ci
Genera a. Szczególne miejsce po ród nich zajmowa y te zwi zane z nadawaniem
szko om jego imienia. Mówi a: „Te spotkania to pomost przerzucony mi dzy
pokoleniami, które maj ten sam skarbiec historyczny, narodowy, kulturowy –
czyli Polsk ”48.
Dnia 9 listopada 2005 r. wojskowym jeepem z czasów drugiej wojny
wiatowej przyjecha a na uroczysto nadania imienia W adys awa Andersa
Gimnazjum nr 7 w Opolu. Dzieci wr czy y jej kwiaty, a ona ciesz c si
z zaproszenia, mówi a: „Nie musicie mi dzi kowa , to ja wam dzi kuj , e
wybrali cie takiego patrona. M kocha m odzie nade wszystko. Dla mnie jest
wi tem, e mog tutaj by ”. Sala od piewa a jej „Sto lat”. Wzruszona odpar a –
„Do cie jeszcze troch , bo do stu lat zosta o mi jeszcze tylko kilka”.
Nie doczeka a ich. Odesz a od nas jesieni 29 listopada 2010 r.
w wyj tkowym, ch odnym tego roku Londynie. Uroczysto ci obne odby y si
8 grudnia w ko ciele garnizonowym w. Andrzeja Boboli w Londynie. Msz
47
48

Tam e, s. 97.
D. Szczepaniak, art. cyt., s. 77.
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z udzia em delegacji Prezydenta RP, Ministra Obrony i Urz du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych ko czy a pie : „Czerwone maki na Monte Cassino”.
Urna z prochami Genera owej zosta a z ona na cmentarzu Mortlake
w Londynie, a w maju br. na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino,
gdzie spoczywa tak e gen. W adys aw Anders.
Mieszka cy Opola, pracownicy Uniwersytetu Opolskiego b
pami tali
pobyty Ireny Andersowej w ich mie cie, osobiste z ni kontakty. By a osob
wyj tkowo otwart , sympatyczn , w jednym z listów do opolskich przyjació
pisa a:
„25 sierpnia 2005
Szanowni i Drodzy Pa stwo
Serdecznie dzi kuj za mi y list oraz za zaproszenie do Opola, na uroczysto
nadania Imienia Genera a Andersa tamtejszej szkole. B dzie to zdaje si 19-ta
szko a w Kraju nosz ca jego imi , co napawa mnie jako on ogromn rado ci
oraz dum . Dzi kuj z ca ego serca.
Termin uroczysto ci jest do daleki, wi c mam nadziej , e zd
wróci do
pe nego zdrowia, gdy obecnie cierpi na zawroty g owy, tzw. b dnik.
Nie jest to ci ka choroba, ale przykra, wymagaj ca du o spokoju oraz opieki.
W razie wyjazdu do Opola musia abym mie opiek , przede wszystkim w czasie
podró y. Ostatnio podró owa am z moj serdeczn przyjació p. Mari
awsk ,
wdow po wybitnym malarzu Marku
awskim.
By a to bardzo udana wyprawa, te „ku chwale Ojczyzny”.
Dzi kuj Pa stwu z fotografie, zw aszcza Damian podbi moje serce. liczny
ody cz owiek.
Du o serdeczno ci
Irena R. Anders”.

Pami o Irenie Andersowej,
nierzu, kapitanie Armii Polskiej, Damie
Polskiej Piosenki, uroczej i pi knej Kobiecie pozostanie w nas na zawsze,
wywo uj c ywe i gor ce wspomnienia, tak jak u Damiana Szczepaniaka:
„Z Iren Anders wi
si tak e moje osobiste wspomnienia. Po raz pierwszy
mia em mo liwo spotka si z Pani Genera ow jako sze cioletni ch opiec
w 1998 r. By a wtedy go ciem na uroczysto ci nadania tytu u doktora honoris causa
Uniwersytetu Opolskiego prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu. Wówczas
wr czy em jej kwiaty i za piewa em Czerwone maki na Monte Cassino, czym
bardzo si wzruszy a. Drugie spotkanie mia o miejsce w listopadzie 2005 r., kiedy
go ci a w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu, którego by em uczniem i wzi a
udzia w nadaniu szkole imienia gen. W adys awa Andersa. Uczestniczy a równie
w uroczysto ci nadania prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu tytu u
Honorowego Obywatela Miasta Opola. Go ci a w Collegium Maius Uniwersytetu
Opolskiego oraz wzi a udzia w wieczornicy zorganizowanej przez Instytut Historii
UO, podczas której opowiada a o yciu swoim i Genera a. Kilkudniowy pobyt Pani
Ireny w Opolu by równie dla mnie okazj do wspólnych rozmów. Dotyczy y one
ównie dwóch moich pasji: historii i muzyki, co pozwoli o przenie
si
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w rzeczywisto , któr Pani genera owa wspó tworzy a, a ja znam ju tylko
z publikacji i opowiada . Szczególnie zapami tam, jak piewa a piosenki z okresu
swojej m odo ci, zw aszcza te napisane przez Henryka Warsa. Bardzo lubi a Ju nie
zapomnisz mnie, piosenk z filmu Zapomniana melodia. Nuty do niej (pozyskane od
ony kompozytora) przys a mi z Londynu z zach
bym wprowadzi j do
swojego repertuaru. Odt d podczas rozmów telefonicznych wspólnie piewali my t
piosenk , po czym udziela a mi krótkiej lekcji, daj c cenne uwagi na temat tego, co
w moim wykonaniu by o dobre, a co jeszcze musz poprawi . Ostatni raz spotka em
si z Pani genera ow w Krakowie, gdzie uczestniczy a w uroczysto ci nadania
2. Korpusowi Zmechanizowanemu imienia gen. W adys awa Andersa. Wraz
z rodzicami odwiedzi em j w hotelu, a nast pnie wzi li my udzia we mszy w.
w ko ciele Dominikanów, z którym zwi zany by gen. Adam Franciszek Studzi ski
OP, kapelan 2. Korpusu Polskiego. Towarzyszyli my jej równie podczas audiencji
u kard. Stanis awa Dziwisza. Mocno utkwi a mi w pami ci chwila rozstania, kiedy
na dziedzi cu Pa acu Arcybiskupiego wspólnie z Pani Genera ow , która gotowa
do drogi siedzia a w samochodzie i trzyma a w r ku per owy ró aniec otrzymany od
kardyna a, piewa a: Ju nie zapomnisz mnie ...
Dzisiaj, po mierci Pani Ireny Anders, s owa piosenki nabra y dla mnie nowego
znaczenia”49.

Pani Genera owa, jak napisano w notce obnej, godnie reprezentowa a
pami
m a, zdoby a sobie w asny, g boki szacunek i popularno
w spo ecze stwie staj c si dla niego yj cym cznikiem pomi dzy Wielk
Histori i powojenn polityk – pomi dzy przyk adami bezkompromisowego
patriotyzmu emigracyjnego – a najzwyklejsz t sknot widzów za tradycyjn
sztuk sceniczn z prawdziwego zdarzenia.
Podsumowuj c powy sze refleksje chcia oby si powiedzie , jak ma o
wiemy jeszcze o Polakach yj cych na emigracji, jak bardzo mo emy by z nich
dumni, i jak powinni my okazywa im dowody uznania za wspieranie
i popularyzowanie polsko ci. Bo mi
do ojczyzny nie zna granic i dociera do
serc wszystkich Polaków, bez wzgl du na to, gdzie mieszkaj . Jako opolanie
mo emy by dumni, e go cili w naszym mie cie, przyja nili si z nami tacy
ludzie, jak Prezydent Ryszard Kaczorowski, historyk Józef Garli ski i dama
polskiej emigracyjnej piosenki Irena Anders.
Cytowane relacje, listy, osobiste zapisy wiadcz o ich wielkiej erudycji,
pasji i zaanga owaniu w realizacj za onych celów i podj tych zada .
W swoich wyst pieniach publicznych ch tnie odwo ywali si do racji
rozumowych, historycznych, ale te do emocji. Mia y one swoj poetyk ,
wyrazist retoryk , cechowa a je powaga a nawet patos w mówieniu o tradycjach
niepodleg ciowych. Cieszy o ich budzenie si narodowego ducha i tworzenie
asnego niepodleg ego pa stwa.

49

D. Szczepaniak, art. cyt., s. 77–78.
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Barbara Kubis
Wybitne postaci „polskiego Londynu” we wspomnieniach opolskiego
rodowiska
Prominent figures of the “Polish London” in the memories of the Opole milieu
owa kluczowe: emigracja niepodleg

ciowa, „polski Londyn”, Opole

Key words: independence immigration, “Polish London”, Opole
Streszczenie
Autorka opisuje wybitne postacie polskiej emigracji niepodleg ciowej
z perspektywy mieszka ców Opola. Dzi ki temu powstaje ciekawy obraz
polityków i artystów emigracyjnych, którzy przez wi ksz cz
swojego ycia
musieli dzia
na emigracji. Badania autorki pokazuj jak ich dzia alno by a
postrzegana przez ich rodaków w kraju.
Summary
The author describes prominent figures of the Polish independence
immigration from the perspective of the residents of Opole. This produces an
interesting picture of politicians and artists who for most of their lives had to
work abroad. The author’s research shows how their work was perceived by their
compatriots in the country.
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Krzysztof Wasilewski
RELACJE PA STWO – KO CIÓ KATOLICKI W PRASOWEJ
DEBACIE KONSTYTUCYJNEJ NA PRZYK ADZIE PUBLICYSTYKI
MIESI CZNIKÓW „DZI . PRZEGL D SPO ECZNY” I „KULTURY”
(1989–1997)
Wst p
Debata konstytucyjna towarzyszy a polskiej publicystyce od pocz tku
transformacji systemowej, tj. od roku 1989. Obowi zuj ca wówczas ustawa
zasadnicza zosta a przyj ta jeszcze w 1952 r. i nie odpowiada a standardom
liberalnej demokracji. Ponadto symbolizowa a bolesny okres politycznego
ubezw asnowolnienia kraju, z którym niepodleg a Rzeczypospolita pragn a jak
najszybciej zerwa 1.
Jedn z kwestii, które wzbudza y najwi cej kontrowersji tak na amach
prasy, jak i w parlamentarnej dyskusji o przysz ej konstytucji, by y relacje
pa stwo – Ko ció katolicki. Prawid owe okre lenie granicy oddzielaj cej sfer
duchow od sfery politycznej by o niezwykle trudne, tym bardziej, e cz
nowych elit deklarowa a przywi zanie do instytucji Ko cio a. Wa
przeszkod
stanowi tak e brak mo liwo ci odwo ania si do wcze niejszych rozwi za
prawnych. Z jednej strony ustawy dotycz ce stosunków pa stwa z Ko cio em
z okresu Polski Ludowej nosi y pi tno autorytarnego systemu. Z drugiej,
regulacje rodem z Drugiej Rzeczypospolitej nie przystawa y do nowych realiów.
Potrzebne wi c by y nowe rozwi zania, a prasa stanowi a naturalne forum do ich
sondowania.
Wa nym g osem w prasowej dyskusji konstytucyjnej sta y si artyku y
drukowane w miesi cznikach „Dzi . Przegl d Spo eczny” oraz „Kultura”.
Pierwszy z nich zosta za ony w 1990 r. przez by ego premiera i ostatniego
I sekretarza KC PZPR Mieczys awa F. Rakowskiego, przy finansowym wsparciu
Jerzego Urbana. Pismo prezentowa o lewicowy punkt widzenia, wyp ywaj cy
z pozytywnych do wiadcze Polski Ludowej oraz fascynacji zachodni
socjaldemokracj . Wspó pracownicy miesi cznika w du ej mierze rekrutowali
si spo ród osób, które odgrywa y istotn rol w schy kowym okresie PRL.
Jednocze nie by y to osoby, których yciorysy cz sto uniemo liwia y
1

Z inicjatywy pos ów Stronnictwa Demokratycznego w dniu 29 grudnia 1989 r. konstytucyjn
nazw pa stwa Polska Rzeczpospolita Ludowa zast piono nazw Rzeczpospolita Polska.

wypowiadanie si na amach dominuj cych tytu ów prasowych, jak „Gazeta
Wyborcza” czy „Rzeczpospolita”. Z kolei wydawana na emigracji „Kultura”,
cieszy a si w ród nowych elit politycznych nies abn cym szacunkiem, który
jednak nie przek ada si na rzeczywisty wp yw na podejmowane w kraju
decyzje. Dotyczy o to zw aszcza takich kwestii jak rozdzia Ko cio a od pa stwa
czy podzia kompetencji pomi dzy w adz ustawodawcz a wykonawcz .
Mi dzy innymi z tych wzgl dów opinie wyra ane na amach obu miesi czników
znajdowa y si w mniejszo ci. Nie oznacza to bynajmniej, i by y to opinie bez
znaczenia. Wr cz przeciwnie. Fakt, i „Dzi ” i „Kultura” prezentowa y pogl dy
kontrastuj ce z centrum debaty publicznej czyni y z nich czasopisma godne
uwagi i zainteresowania. St d te wizja relacji pa stwo – Ko ció katolicki
przedstawiona w obu miesi cznikach stanowi ciekawy obraz ówczesnej
rzeczywisto ci i tego jak by a ona postrzegana przez dwa, wydawa oby si
zupe nie ró ne od siebie rodowiska kulturowo-polityczne.
Relacje pa stwo – Ko ció katolicki w okresie rz dów obozu „Solidarno ci”
(19891993)
W schy kowym okresie rz dów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
rola Ko cio a katolickiego w pa stwie znacznie wzros a. Dla wi kszo ci
polskiego spo ecze stwa by a to instytucja nie tylko o charakterze religijnym,
lecz tak e – a mo e przede wszystkim – instytucja polityczna, stanowi ca realn
przeciwwag dla oficjalnej w adzy. Wed ug bada przeprowadzonych przez
CBOS w 1986 r. a 80 procent ankietowanych odpowiedzia o twierdz co na
pytanie „czy dzia alno Ko cio a s y spo ecze stwu i jest zgodna z jego
interesami”2. Takie nastroje by y pochodn postawy Ko cio a w przesz ci.
Wydatna pomoc moralna i materialna hierarchii katolickiej dla opozycjonistów
podczas stanu wojennego i pó niej, a tak e nieugi ta postawa wobec w adz,
symbolizowana przez m cze sk mier ksi dza Jerzego Popie uszki, budowa a
pozytywny wizerunek Ko cio a w Polsce. Ponadto w zbiorowej pami ci wci
ywy by obraz katolicyzmu jako kustosza polsko ci i niepodleg ci,
zaczerpni ty z okresów zaborów i lat drugiej wojny wiatowej.
Pod koniec ostatniej dekady Polski Ludowej, Ko ció zyska rang
równoprawnego partnera w rz dzeniu krajem. Z inspiracji w adz partyjnych
sondowano w ród hierarchii ko cielnej pomys y powo ania formacji chadeckiej,
która nie neguj c podstaw systemu, mog a sta si legaln , a co wa niejsze, siln

2

ród o: S. Kwiatkowski, Polacy o religii i miejscu Ko cio a w yciu kraju, „Nowe Drogi”,
1989 r., nr 2.
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opozycj 3. Za otwarte poparcie polityki w adz, oferowano ponadto podpisanie
konkordatu. Zdaniem prymasa Józefa Glempa, który w lipcu 1981 r. zast pi na
tym stanowisku kardyna a Stefana Wyszy skiego, gen. Wojciech Jaruzelski
wzorowa si na przyk adzie ZSRR, gdzie Ko ció prawos awny wiernie sta u
boku kierownictwa pa stwa4. Z planów tych nic nie wysz o, g ównie ze wzgl du
na opór Episkopatu. Niemniej, w adze komunistyczne widzia y w Ko ciele
sprawdzonego partnera, którego umiarkowan postaw stawiano za wzór
opozycjonistom zwi zanym z „Solidarno ci ”5.
Udzia przedstawicieli Episkopatu w obradach okr ego sto u by
rezultatem nalega tak z ramienia dawnej „Solidarno ci”, jak i w adzy.
Korzystaj c z silnej pozycji Ko cio a w ród spo ecze stwa obie strony stara y si
go w czy w realizacj w asnych celów. Impulsem dla wspó pracy opozycji
z Ko cio em by a ksi ka Adama Michnika pt. Ko ció , lewica, dialog, wydana
w drugim obiegu w 1977 r. Pisz c z perspektywy osoby niezwi zanej
z katolicyzmem, Michnik przekonywa mu podobnych, i nale o traktowa
Ko ció jako sojusznika w walce z w adz 6. Autor nie wypowiedzia si jak d ugo
ten taktyczny sojusz mia trwa , co w przysz ci sta o si ród em wielu
nieporozumie 7. W niemniejszym stopniu instrumentalnie traktowa a Ko ció
PZPR, która w zale no ci od w asnej si y b
go zwalcza a, b
godzi a si na
ust pstwa. Na posiedzeniu Sekretariatu KC PZPR w 1986 r., gen. Jaruzelski
stwierdzi : „Konsekwentnie nale y przestrzega zasady »kija i marchewki«, co
Ko cio owi i duchowie stwu powinno si op aca , co za nie. Musimy to
doskonali konkretnym dzia aniem – kara i nagradza ”8.
Spo ecze stwo wydawa o si akceptowa rol Ko cio a katolickiego
w kraju, jednak niech tnie odnosi o si do zwi kszania jego wp ywów
politycznych. W badaniach opinii publicznej przeprowadzonych w 1988 r.
wi kszo pytanych opowiedzia o si przeciwko zabieraniu g osu przez Ko ció
w sprawach politycznych9. Co ciekawe, odsetek osób toleruj cych udzia
Ko cio a w yciu politycznym pa stwa by najwi kszy w rednich i du ych
3

4

5
6
7

8
9

wiadczy o tym pomys powo ania Rady Konsultacyjnej, do której chciano w czy dzia aczy
katolickich, m.in. Jerzego Turowicza, W adys awa Si -Nowickiego i Krzysztofa
Skubiszewskiego. Por. A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozk ad dyktatury
komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2004, s. 78–79.
A. Stankiewicz, P. mi owicz, Wszyscy jeste my grzeszni, „Newsweek”, 2010, nr 23.
J. Skórzy ski, Rewolucja okr ego sto u, Kraków 2009, s. 117.
A. Michnik, The Church and the Left, Chicago 1993, s. 172–203.
Po 1989 r. Adam Michnik oraz wielu z jego politycznych sojuszników, którzy podczas walki
z komunizmem wspó dzia ali z Ko cio em, pocz li go agresywnie atakowa . Por. A. Michnik,
Trzy fundamentalizmy, „Krytyka”, 1991, nr 36.
Poufny dokument KC PZPR z 1986 r. o polityce wobec Ko cio a, „Wi ”, 1992, nr 11, s. 99.
ród o: S. Kwiatkowski, Stosunek do religii a orientacje polityczne Polaków, „Edukacja
Polityczna”, 1988, nr 11, s. 305–317.
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miastach. wiadczy o to o utrzymuj cej si sympatii elit do hierarchii katolickiej,
w czym zapewne znaczny udzia mia o zaanga owanie si Episkopatu po stronie
opozycji. W kolejnych latach te proporcje si odwróc .
Utworzenie rz du Tadeusza Mazowieckiego oraz wybór Lecha Wa sy
na prezydenta kraju zako czy y prawie pó wieku politycznej dominacji PZPR.
Na pocz tku 1990 r. partia ta uleg a samorozwi zaniu, daj c tym samym
pocz tek budowie nowoczesnej formacji socjaldemokratycznej. W awach sejmu
i senatu wi kszo zdobyli dawni opozycjoni ci. Najwa niejszym zadaniem,
przed którym stali, by o uchwalenie nowej ustawy zasadniczej. Jednak w wyniku
chwiejno ci kolejnych koalicji solidarno ciowych aden z przygotowanych
projektów konstytucji nie zyska akceptacji wystarczaj cej liczby pos ów
i senatorów10. Dopiero zwyci stwo Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w przyspieszonych wyborach parlamentarnych z 19 wrze nia 1993 r.
i w konsekwencji zawi zanie koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym, da o
szans opracowania i przyj cia ustawy zasadniczej. Do tej pory w mocy prawnej
pozostawa a konstytucja PRL z 1952 r. Co prawda 17 pa dziernika 1992 r.
zmodyfikowano j przez tzw. Ma Konstytucj , lecz ta regulowa a g ównie
zakres podzia u w adzy wykonawczej i ustawodawczej11. Oznacza o to, i m.in.
w kwestii stosunków pa stwo – Ko ció katolicki nadal funkcjonowa y ustawy
przyj te jeszcze przed rokiem 1990.
Sporne kwestie reguluj ce stosunki pa stwo – Ko ció katolicki w nowej
konstytucji miano rozwi za podczas regularnych spotka Komisji Wspólnej
Rz du i Episkopatu. Jednak obie uczestnicz ce w niej strony traktowa y si
z du doz nieufno ci. Koalicyjny rz d SLD – PSL poirytowany by faktem, i
jego poprzednik tu przed wyborami parlamentarnymi w 1993 r. potajemnie
wynegocjowa z Ko cio em tekst konkordatu12. Na znak sprzeciwu dla tych
praktyk nowo wybrany sejm nie ratyfikowa umowy, argumentuj c to
konieczno ci uchwalenia konstytucji13. Z kolei hierarchowie wydawali si zbyt
ufa w siln pozycj Ko cio a w Polsce, co prze
o si na poziom ich dialogu
z lewicowym rz dem. Wi kszo
spotka ko czy a si wi c protoko em
rozbie no ci, a po pewnym czasie zawieszono dzia alno komisji.
O ile szczegó y dotycz ce uj cia relacji pa stwo – Ko ció katolicki
w projektowanej ustawie zasadniczej sami zainteresowani starali si ustala poza
wiat em kamer, to ju w prasie dyskutowano na ten temat z ca otwarto ci .
Pytania o rol Ko cio a w demokracji stawiano na amach gazet i czasopism tak
10

11
12
13

Mimo to, konstytucja PRL by a wielokrotnie po 1989 r. nowelizowana. Por. M. Kruk,
Transformacja polskiego porz dku konstytucyjnego w latach 1989–1997, w: Zasady
podstawowe polskiej konstytucji, (red.) W. Sokolewicz, Warszawa 1998, s. 57–64.
Ustawa Konstytucyjna o wzajemnych stosunkach mi dzy w adz ustawodawcz i wykonawcz
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz dzie terytorialnym, Dz. U. 1992, nr 84, poz. 426.
M. Suboti , Rz d zaakceptowa konkordat, „Rzeczpospolita” z 2 czerwca 1993 r.
Z. Nosowski, Co dalej z polskim konkordatem, „Rzeczpospolita” z 6 listopada 1993 r.
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prawicowych, jak i lewicowych. W ród tych drugich wyró nia a si dyskusja
prowadzona przez publicystów „Dzi . Przegl d Spo eczny”. Miesi cznik
Mieczys awa F. Rakowskiego w znacznej mierze prezentowa argumenty osób
piastuj cych wysokie funkcje partyjne i rz dowe w okresie Polski Ludowej.
Strony pisma by y otwarte równie na ludzi lewicy m odszego pokolenia, cho
o zbli onych pogl dach14. Z kolei miesi cznik wydany w Maisons-Laffitte przez
Jerzego Giedroycia nie mia o tak jednostronnie lewicowego charakteru jak
„Dzi ”15, jednak wi kszo wspó pracowników redaktora naczelnego wyznawa a
„bezinteresownie pogl dy lewicowe”16. Lewicowo „Kultury” da a si pozna
szczególnie w odniesieniu do Ko cio a katolickiego, przed którego rosn
rol
po 1989 r. wielokrotnie ostrzegano piórem Giedroycia i innych17.
Kiedy pierwszy numer miesi cznika „Dzi ” trafi do punktów sprzeda y
w pa dzierniku 1990 r., zbli aj ce si wybory prezydenckie dzieli y polsk scen
polityczn , wci
zdominowan
przez ugrupowania wywodz ce si
z „Solidarno ci”. W nowej sytuacji szybko odnalaz si Ko ció , umiej tnie
lawiruj c pomi dzy poszczególnymi frakcjami i stronnictwami. Z inicjatywy
Episkopatu w czerwcu 1990 r. rz d Tadeusza Mazowieckiego zgodzi si na
przywrócenie nauki religii do szkó . Sta o si to za spraw instrukcji ministra
edukacji, co wywo o protesty nie tylko postkomunistycznej lewicy, ale tak e
liberalnej cz ci dawnej opozycji18. Podobne kontrowersje wywo ywa y prace
nad penalizacj aborcji, które rozpocz to jeszcze w 1989 r. Restrykcyjny projekt
napisany przez grup
parlamentarzystów Zjednoczenia Chrze cija skoNarodowego nie znalaz jednak szerszego poparcia i upad , podobnie jak jego
14
15

16
17
18

Do takich osób z pewno ci nale
Mariusz Agnosiewicz (prawdziwe nazwisko Gawlik),
pisz cy na amach „Dzi ” o Ko ciele katolickim i religii w ogóle.
Krzysztof Pomian wspominaj c Jerzego Giedroycia pisa : „W ci gu niemal pó wiecza swego
istnienia »Kultura« og osi a teksty oko o 2500 autorów. /…/
cznie reprezentuj oni co
najmniej pi pokole /…/ Reprezentuj te wszystkie stanowiska, pr dy i odczucia, jakie
uzewn trznia y si od zako czenia wojny w samej Polsce i na emigracji, z wyj tkiem dwóch: na
lewicy ortodoksyjnego komunizmu wiernego Moskwie i radykalnego, katolickiego nacjonalizmu
na prawicy”. K. Pomian, W kr gu Giedroycia, Warszawa 2000, s. 43.
R. Matyja, Pa stwowo w PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956–1980, Kraków – Nowy
cz, 2007, s. 64.
G. Kucharczyk, Polska my l polityczna po roku 1939, D bogóra 2009, s. 37.
Jeden z przedstawicieli polskiego liberalizmu, Jaros aw Gowin pisa : „Pierwszym faktem, który
zaniepokoi spor cz
opinii publicznej, by a nie konsultowana spo ecznie decyzja
o przywróceniu lekcji religii w szko ach, podj ta pod presj Episkopatu latem 1990 roku. W lad
za ni posz y nast pne posuni cia Ko cio a budz ce spo eczne kontrowersje: wyst pienie
z projektem ustawy ca kowicie zakazuj cej przerywania ci y, polityczne zaanga owanie cz ci
duchowie stwa i samego Episkopatu w wybory parlamentarne roku 1991, domaganie si
prawnych gwarancji respektowania warto ci chrze cija skich w systemie edukacji i rodkach
masowego przekazu, ingerencj w obsad stanowisk pa stwowych, korzystanie z oferowanych
Ko cio owi b
wymuszanych pod presj ró nych rodowisk katolickich przywilejów przy
zwrocie maj tku i przydziale koncesji radiowych itp.” J. Gowin, Ko ció w czasach wolno ci
1989–1999, Kraków 1999, s. 31.
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liberalna
alternatywa
zaproponowana
przez
Kongres
LiberalnoDemokratyczny19. Trudno wi c by o mówi o politycznej dominacji Ko cio a,
cho jego rola w yciu pa stwa znacznie wzros a w porównaniu do okresu Polski
Ludowej.
Pocz tkowo na amach „Dzi ” z rzadka odnoszono si do dzia alno ci
politycznej hierarchii katolickiej. Dla redaktora naczelnego o wiele wa niejsz
kwesti by a obrona dobrego imienia PRL i zachowanie jej zdobyczy socjalnych
w powstaj cym kapitalizmie20. W tej ostatniej sprawie szukano nawet zbli enia
z Ko cio em, trafnie wskazuj c na socjaldemokratyczny charakter katolickiej
nauki spo ecznej w jej gospodarczych aspektach21. Niemniej, niektórzy
z publicystów ju wówczas alarmowali, i rosn ca rola Ko cio a mo e sta si
zagro eniem dla liberalnej demokracji. W artykule pt. Czy lewica w Polsce mo e
mie szanse? Jacek Wojciechowski pisa , i post puj cej klerykalizacji pa stwa
sprzyja a wzgl dna s abo
lewicy, która nie potrafi a wyzby si garbu
22
komunistycznej przesz ci . Jego zdaniem dzia ania prawicy, wspomaganej
przez Ko ció niechybnie „popycha y kraj i spo ecze stwo w obj cia
autorytaryzmu”23. W podobnym tonie wypowiada si Bogdan Madej, który
w wywiadzie dla „Dzi ” przestrzega przed tworz
si w Polsce teokracj 24.
Wyd wi k s ów Madeja dodatkowo wzmacnia fakt, i nale
on do grona
publicystów wspó pracuj cych z parysk „Kultur ”. W swojej ocenie postawy
duchowie stwa jeszcze dalej posun si Zenon Rudny, przyrównuj c na amach
pisma Polsk do Iranu Chomeiniego25. Co ciekawe, autor zaryzykowa tez , i
tam planom Ko cio a mo e postawi nie lewica, lecz prawica, deklaruj ca
przywi zanie do zachodnich standardów.
Przypuszczenia Rudnego nie sprawdzi y si . Zdecydowane zwyci stwo
Lecha Wa sy w wyborach prezydenckich w grudniu 1990 r. skonsolidowa o
rz dy obozu postsolidarno ciowego. Chocia w jego onie pojawia y si wci
coraz to nowe podzia y, w stosunku do Ko cio a katolickiego prezentowano
zbli one stanowisko. Tak sytuacj potrafi a dobrze wykorzysta hierarchia,

19

A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2005, Kraków 2007, s. 156–157.
M.F. Rakowski, Kto komu s
, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1990, nr 1 (1).
21
I. Koberdowa, U róde katolickiej nauki spo ecznej, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1991, nr 3(6).
22
J. Wojciechowski, Czy lewica w Polsce mo e mie szanse?, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1990,
nr 1(1).
23
Tam e.
24
J. Marx, Wierzmy w magiczn moc dzia
niemagicznych. Rozmowa z Bogdanem Madejem,
„Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1990, nr 1 (1).
25
Z. Rudny, Ko cielna ofensywa, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1990, nr 2 (2).
20
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która wydawa a si coraz mniej sk onna do kompromisu26. Nieprzejednanej
postawie polskich biskupów sprzyja o ogromne przywi zanie Polaków do Jana
Paw a II, który na pocz tku czerwca 1991 r. odby swoj czwart pielgrzymk do
ojczyzny. Swoje spostrze enia z wizyty papie pó niej wyrazi w li cie do
„Tygodnika Powszechnego”, pisz c w nim m.in.: „Odzyskanie wolno ci zbieg o
si paradoksalnie ze wzmo onym atakiem si lewicy laickiej i ugrupowa
liberalnych na Ko ció , na Episkopat, a tak e na Papie a. Wyczu em to
zw aszcza w kontek cie moich ostatnich odwiedzin w Polsce w roku 1991”27.
Inny obraz Polski pierwszych lat niepodleg ci przedstawiano na
amach „Dzi ”. W kwietniowym numerze pisma z 1991 r. Marcin Kogge pisa
o „katolizacji” kraju28. Jego artyku sta si przyczynkiem do redakcyjnej
dyskusji na temat miejsca Ko cio a w pa stwie demokratycznym. Zdaniem
Koggego, Jan Pawe II myli si przypisuj c lewicy ch
marginalizacji
katolicyzmu w Polsce. Dowodzi , e to Ko ció mia problem z akceptacj
pluralizmu w polityce. Z podobn opini wyst pi w kolejnym numerze
miesi cznika W adys aw Loranc. Zachowanie hierarchów ko cielnych po 1989 r.
ocenia jako wyraz tryumfalizmu, dla którego nie mog o by akceptacji
w polskim spo ecze stwie29. Dla poparcia tej tezy kolejni publicy ci „Dzi ”
cz sto odwo ywali si do sprawy wprowadzenia nauczania religii do szkó . Jak
ju wspomniano, dokona o si to jedynie instrukcj ministra edukacji, która
zyska a moc ustawy dopiero w 1991 r. W opinii Wojciecha Siemie skiego by a
to praktyka uw aczaj ca standardom demokratycznym30. Zdaniem tego
zwi zanego z „Dzi ” konstytucjonalisty tak decyzj nale o wpierw odda pod
os d publicznej dyskusji, a nast pnie uchwali zgodnie z przyj tym prawem.
Skorzystanie z „tylnych drzwi” mia o za wiadczy o pewnych zakusach
autorytarnych obozu postsolidarno ciowego. Nie bacz c na sprzeciw, 14
kwietnia 1992 r. stoj cy wówczas na czele ministerstwa edukacji Andrzej
Stelmachowski wyda rozporz dzenie w sprawie „nauczania religii w szko ach
publicznych”31. Ostatnie zdanie w sporze wyrazi rok pó niej Trybuna
Konstytucyjny, stwierdzaj c zgodno ustawy z obowi zuj cym prawem.
26

W wiele lat pó niej zagubienie cz ci polskiego kleru zauwa yli sami duchowni. W jednym
z wywiadów prasowych w lipcu 2010 r. bp Tadeusz Pieronek przyzna : „Ale by o to krótko po
przemianach 1989 roku, kiedy by a spora dezorientacja, brak wskazówek, jak post powa . Du a
cz
duchowie stwa by a niedo wiadczona, pozbawiona nawet wspomnie z czasów
przedwojennych. Ci, którzy je mieli, uznawali z kolei, e trzeba ingerowa , bo tak si robi o po
wojnie”. E. osi ska, Ksi y agitatorów trzeba dyscyplinowa , „Rzeczpospolita” z 9 lipca
2010 r.
27
„Tygodnik Powszechny” z 14 maja 1995 r.
28
M. Kogge, Katolizacja Polski, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1991, nr 4 (7).
29
W. Loranc, Ko ció powszechny i polskie przemiany, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1991, nr 5 (8).
30
W. Siemie ski, W sprawie legalno ci wprowadzenia nauczania religii w szko ach publicznych,
„Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1991, nr 6 (9).
31
J. Gowin, Ko ció po komunizmie, Kraków 1995, s. 140–146.
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Ton dyskusji w „Dzi ” nadawa jego redaktor naczelny w kolumnie pt.
Okruchy Dziennika. W swojej formie i tre ci nawi zywa y one do Dzienników
Politycznych, spisywanych przez Rakowskiego od 1957 r., a które zdecydowa
si wyda dopiero w latach 90. ub. stulecia. Na amach Okruchów Dziennika,
wydanych nast pnie w czterech tomach jako Polski przek adaniec, wiele miejsca
po wi ca sprawom Ko cio a i jego miejscu w demokratycznej Polsce. W
jednym z pierwszych zapisków trafnie zaznaczy , e penalizacja aborcji, o któr
wnosili biskupi sta a w sprzeczno ci z oczekiwaniami polskiego spo ecze stwa32.
Zdaniem Rakowskiego wzrost antyklerykalizmu i krytyki Ko cio a
spowodowany by zachowaniem samych hierarchów, których oskar
o przedk adanie celów politycznych ponad religijne33. Jako jeden z nielicznych
krajowych publicystów nie ba si te krytykowa Jana Paw a II, zw aszcza za
konserwatyzm w takich sprawach jak aborcja czy obyczaje religijne34. Niemniej
„papie – socjaldemokrata” – jak Rakowski nazywa Jana Paw a II – móg by
stawiany za wzór rodzimym hierarchom, którzy „utracili kontakt
z rzeczywisto ci ” i wykazywali tendencje totalitarne35.
W debacie na amach „Dzi ” w okresie do 1993 r. zabrak o propozycji
szczegó owych rozwi za dotycz cych przysz ej konstytucji. Wi za o si to
z faktem, i wbrew wcze niejszym oczekiwaniom parlamentarne prace nad
ustaw zasadnicz zesz y na drugi plan, ust puj c miejsca bie cym sporom
politycznym36. O przyspieszenie prac nad konstytucj apelowa na amach pisma
m.in. Wojciech Sokolewicz. W artykule pt. Konstytucja w dobie przemian,
wskazywa na piln potrzeb uchwalenia prawodawstwa odpowiadaj cego
wymogom trudnego czasu transformacji37. Wzorem dla polskiej konstytucji
mog a by francuska ustawa zasadnicza, o czym przekonywa wspomniany ju
Feliks Siemie ski38. Tak e jego piórem wzywano, aby nie wymazywa z pami ci
okresu PRL, do czego prowadzi o stosowanie nazwy Trzecia Rzeczypospolita 39.
Stosunki pa stwa z Ko cio em w przysz ej konstytucji znajdowa y si na
marginesie zainteresowa publicystów. Skupiano si raczej na wytykaniu
biskupom b dów i ostrzeganiu przed teokracj 40.
32
33
34
35
36

37
38
39
40

M.F. Rakowski, Polski przek adaniec. Tom I 1991–1996, Toru 2002, s. 8.
Tam e, s. 26.
Tam e, s. 87.
Tam e, s. 95.
Jak ju wspomniano, parlamentarzystom uda o si jedynie uchwali tzw. Ma Konstytucj ,
która tak e by a wynikiem bie cej walki politycznej pomi dzy poszczególnymi frakcjami
wywodz cymi si z „Solidarno ci”. Por. F. Siemie ski, Polityczne aspekty tzw. Ma ej
Konstytucji, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1993, nr 6 (33).
W. Sokolewicz, Konstytucja w dobie przemian, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1992, nr 1 (16).
W. Siemie ski, Czy ustrój Francji mo e by dla nas wzorem?, „Dzi . Przegl d Spo eczny”,
1992, nr 8 (23).
Ten e, Nie trzecia, lecz czwarta Rzeczpospolita, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1992, nr 9 (24).
J. Sakowicz, Warto ci chrze cija skie prawem stanowione, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1993, nr
2 (29).

228

Pierwsze lata Trzeciej Rzeczypospolitej charakteryzowa y si znaczn
dynamik przemian politycznych i spo ecznych. Dotkn y one tak e Ko ció
katolicki, który nie zawsze potrafi zrezygnowa z wp ywania na bie ce sprawy
kraju. Nie usz o to uwadze rodowiska paryskiej „Kultury”. Decyzja Giedroycia
o pozostaniu na emigracji, a zw aszcza jej uzasadnienie, by a zaskoczeniem, lecz
nie zaszkodzi a popularno ci jego pisma w Polsce41. Opinie publikowane
w „Kulturze” wci
cieszy y si du
estym , szczególnie w ród elity
postsolidarno ciowej. Rz dz cy szukali w niej inspiracji dla swoich dzia ,
czego przyk adem mo e by polityka zagraniczna, która po 1989 r. w znacznej
mierze realizowa a priorytety nakre lone wcze niej przez Giedroycia,
Mieroszewskiego i innych42.
Podobnej zgodno ci zabrak o natomiast w stosunku do wizji stosunków
pa stwo – Ko ció katolicki. Wielu krajowych polityków z rozczarowaniem
przyj o fakt, i publicystom „Kultury” bli ej by o w tej kwestii do
postkomunistycznej lewicy ni do dawnego obozu „Solidarno ci”. Na amach
miesi cznika zarzucano cz ci nowej elity politycznej d enie do
podporz dkowania interesów pa stwa celom Ko cio a, które nie zawsze by y
zbie ne. W kolumnie pt. O religii bez namaszczenia Marek Zieli ski
przeciwstawia „za ciankowej” Polsce liberalne Czechy43. Omawiaj c
pielgrzymk Jana Paw a II do Pragi w kwietniu 1990 r., autor pisa , i upadek
komunizmu w Czechos owacji oznacza powrót do „dawnych warto ci, do
idea ów”, które w przypadku po udniowego s siada oznacza y liberalizm
i modernizacj . W przypadku za Polski istnia a gro ba budowy pa stwa
wyznaniowego. Za przyk ad – podobnie jak w przypadku „Dzi ” – stawiano
spraw wprowadzenia nauczania religii do szkó . W tej samej kolumnie Jan
Czekajewski zarzuca rz dz cym podj cie decyzji bez konsultacji z rodzicami
i spo ecze stwem, ubli aj c tym samym podstawowym zasadom demokracji44.
Zdaniem autora w przysz ym porz dku konstytucyjnym Polski nale o si
wzorowa na modelu ameryka skim, który m.in. gwarantowa separacj
Ko cio a od pa stwa, tak e w przypadku systemu nauczania, oraz wolne
wiatopogl dowo media.
Sugestywne by o milczenie Jerzego Giedroycia w pierwszych latach
transformacji systemowej. Redaktor naczelny „Kultury” z rzadka zabiera g os,
pozostawiaj c swoim publicystom prezentacj stanowiska Maisons-Laffitte.
Jednym z wyj tków by wywiad udzielony Krzysztofowi Pomianowi w grudniu
1991 r. Odnosz c si do interesuj cego nas problemu, Giedroyc mówi :
„Dzia alno Ko cio a nie mo e by sprzeczna z ustawodawstwem pa stwowym.
41
42
43
44

A. Michnik, Pytania do pana Jerzego, „Gazeta Wyborcza” z 13 wrze nia 1995 r.
R. Habielski, Dialog jest mo liwy, „Nowa Europa Wschodnia”, 2009, nr 5.
M. Zieli ski, Praga warta mszy, „Kultura”, 1990, nr 7/8 (515/515).
J. Czekajewski, Nauczanie religii w szko ach. Ameryka ski punkt widzenia, „Kultura”, 1990, nr
11 (518).
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/…/ Powinien by przeprowadzony rozdzia Ko cio a od pa stwa. Nale y ustali
taryfy za us ugi ko cielne. Nale y zakaza ci gania z obywateli zamieszka ych
w innych parafiach prawdziwych haraczów na budow ko cio ów, jak to ma
miejsce, np. przy budowie ko cio a na Ok ciu. Nale y anulowa niezrozumia e
przywileje, jak na przyk ad nadzia y ziemi dla parafii z pa stwowego zapasu
ziemi, której nie ma dla reemigrantów ze Zwi zku Radzieckiego”45. Zacytowane
owa sta y si odwa nym manifestem ideowym, któremu „Kultura” pozosta a
wierna do ko ca 46. Nie ulega w tpliwo ci, e Giedroyc pragn uregulowania
stosunków pa stwa polskiego z Ko cio em na sposób francuski. Chocia uwa
si za katolika, podobnie jak wi kszo
jego wspó pracowników, by to
katolicyzm otwarty, w duchu Europy Zachodniej 47.
Relacje pa stwo – Ko ció w projektowanej konstytucji a publicystyka
„Dzi ” i „Kultury” (1993–1997)
Do przyspieszonych wyborów parlamentarnych w 1993 r. nie uda o si
uchwali nowej ustawy zasadniczej48. Na przeszkodzie sta y przede wszystkim
spory w obozie dawnej „Solidarno ci”, który nie potrafi wykorzysta przewagi
parlamentarnej. Znaczne zwyci stwo wyborcze SLD i PSL we wrze niu 1993 r.,
przy rozdrobnieniu partii prawicowych, da o nowej koalicji szans na
opracowanie i uchwalenie w asnego projektu konstytucji. Powo ana jeszcze
w 1992 r. Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego pod
przewodnictwem Aleksandra Kwa niewskiego49 niezw ocznie przyst pi a do
intensywnej pracy. Poczynaniom jej bacznie przygl da y si prasa, w tym „Dzi ”
i „Kultura”, które aktywnie w czy y si w dyskusj nad przysz ym kszta tem
prawnym pa stwa polskiego.
45
46

47

48

49

Rozmowa Krzysztofa Pomiana z Jerzym Giedroyciem, „Kultura”, 1992, nr 1/2 (532/533).
Warto tak e przytoczy s owa Jerzego Giedroycia na temat Jana Paw a II, które kontrastuj
z powszechn w Polsce opini : „Wybór Jana Paw a II poza samym, zupe nie wyj tkowym,
faktem, e Polak zosta papie em, nie jest, moim zdaniem, dat zwrotn w historii Polski.
Pielgrzymki papie a do Polski odegra y niew tpliwie wielk rol , ale nie by a to rola zasadnicza.
To nie papie spowodowa prze om w Polsce”. Jerzy Giedroyc. Autobiografia na cztery r ce,
(oprac.) K. Pomian, Warszawa 1994, s. 224.
Wydaje si , e za wzór dla Jerzego Giedroycia i wielu jego wspó pracowników s
a postawa
Graham Green, angielskiego pisarza katolickiego o liberalnych pogl dach. Por. A. Pospieszalski,
Katolicyzm Grahama Greene'a, „Kultura”, 1991, nr 6 (525).
Nie oznacza to jednak, by nie by o projektów konstytucji. Pierwsze projekty przygotowano ju
w tzw. sejmie kontraktowym. Prace nad ustaw zasadnicz kontynuowano równie w kolejnej
kadencji parlamentu. Por. J. Pilczy ski, By czy nie by konstytucji, „Rzeczpospolita” z 18
grudnia 1996 r.
Pierwszym przewodnicz cym komisji zosta Walerian Piotrowski z Chrze cija skiej
Demokracji. Nast pnie pe ni funkcj cz onka zespo u Episkopatu Polski ds. Konstytucji, a
w 1997 r. zosta wybrany do Trybuna u Stanu. Por. B. Dziadura, Wierny chrztowi wi temu,
„Niedziela” (edycja zielonogórsko-gorzowska), 2002, nr 50.
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W prowadzonej w „Dzi ” dyskusji na temat konstytucji wiele miejsca
po wi cono uregulowaniu stosunków pa stwa z Ko cio em. Pocz wszy od
drugiej po owy 1993 r. ton artyku ów publikowanych w miesi czniku by
ostrzejszy ani eli w latach wcze niejszych. Wi za o si to z rozczarowaniem
Rakowskiego i jego wspó pracowników postaw biskupów, którzy po 1989 r.
cz sto anga owali si w bie cy spór polityczny50. Czar goryczy przepe ni o za
potajemne podpisanie konkordatu. Zdaniem m.in. Feliksa Siemie skiego, b dem
by o podpisanie umowy z Watykanem przed uchwaleniem konstytucji. Ponadto
w opinii autora, wynegocjowany przez rz d Hanny Suchockiej konkordat dawa
Ko cio owi katolickiemu uprzywilejowan pozycj wzgl dem innych wyzna ,
a tak e podwa
demokratyczne fundamenty pa stwa polskiego51. O wiele
lepsz alternatyw reguluj
stosunki z Ko cio em by pakiet ustaw uchwalony
w 1989 r. z inspiracji rz du Mieczys awa F. Rakowskiego. Do tego pomys u
przekonywa m.in. Kazimierz Barcikowski52 oraz – pó niej – Longin Pastusiak53.
Wspó czesn rol Ko cio a w pa stwie publicy ci „Dzi ” widzieli
podobnie jak zachodnioeuropejska socjaldemokracja. Przy czym warto doda , i
obcy by Rakowskiemu i jego wspó pracownikom jednoznacznie wrogi stosunek
do katolicyzmu, który towarzyszy cz ci partii lewicowych na Zachodzie.
„W Polsce nie ma adnej, ale to adnej licz cej si si y politycznej, która
zmierza aby do [walki z Ko cio em]” – przekonywa redaktor naczelny54. Do
zagadnienia religii podchodzono na amach miesi cznika w sposób w ciwy
libera om, traktuj c t sfer ycia jako spraw prywatn , w któr pa stwo nie
powinno ingerowa . Tego samego oczekiwano tak e od Ko cio a. Jednak
zdaniem publicystów zwi zanych z „Dzi ”, kler katolicki mia du e problemy
z zaakceptowaniem regu demokracji. Odnosz c si to tego zagadnienia,
Rakowski zanotowa w Okruchach Dziennika: „Ich [biskupów] ingerencja
w ycie publiczne kraju nosi zbyt cz sto wszelkie znamiona dyktatu. Biskup
zast pi 1. sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR, proboszcz sekretarza
w gminie. W czasach panowania »komuny« niemal ka
pa stwow imprez
otwiera sekretarz partii, teraz zast pi go ksi dz”55. W opinii Rakowskiego taka
postawa duchowie stwa zagra a zarówno demokratycznemu porz dkowi, jak
i samemu katolicyzmowi. Kontynuuj c swoje rozwa ania na temat Ko cio a
w Polsce, redaktor naczelny pisa : „No i teraz, jak si okazuje, »komuna« ju nie
goni obrazu, nie dokucza klerowi, a autorytet Ko cio a spada. Gdzie nie
postawisz nogi, s yszysz o zach anno ci czarnych, o ich umi owaniu ycia we
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wszystkich jego przejawach. Coraz wi cej m odych ludzi odnosi si kpi co do
katolickich fundamentalistów”56.
Parlamentarne prace nad konstytucj nabra y przyspieszenia po
zwyci stwie Aleksandra Kwa niewskiego w wyborach prezydenckich
w listopadzie 1995 r.57 Jako g owa pa stwa móg liczy na blisk wspó prac
z premierem W odzimierzem Cimoszewiczem, który zast pi na tym stanowisku
Józefa Oleksego, oskar anego o szpiegostwo na rzecz Rosji58. Tym samym
w r kach lewicy znalaz a si pe nia w adzy. W powszechnym przekonaniu
„moment konstytucyjny” zosta ju dawno przeoczony, st d w podejmowaniu
kolejnych kwestii zwi zanych z projektowan ustaw zasadnicz dominowa
po piech59. Zdaniem publicystów „Dzi ” szybkie tempo prac mog o negatywnie
wp yn
na jako
ustanawianego prawa60. Kolejnym problemem, który
podkre lano na amach miesi cznika, by a zbytnia ugodowo rz dz cych. Taka
postawa SLD mia a zagra
lewicowemu charakterowi konstytucji, gdy
prawica i Ko ció wymusza y liczne ust pstwa na ich korzy .
Miesi cznik „Dzi ” by jednym z niewielu krajowych czasopism, które
gruntownie omówi o projekt konstytucji przed ony przez Komisj
Konstytucyjn Zgromadzenia Narodowego (KK ZN) w styczniu 1996 r. W ród
podejmowanych tematów by y tak e stosunki pa stwa z Ko cio em katolickim
w przysz ym ustroju prawnym. Rozpoczynaj c cykl pt. Przed przyj ciem ustawy
zasadniczej, wielokrotnie ju cytowany Feliks Siemie ski przekonywa , i nale y
unika w zapisach konstytucji bezpo redniego odniesienia do „ideologii
chrze cija skiej”61. Z drugiej strony w tpi w mo liwo unikni cia „stwierdze
o charakterze deklaracji politycznych czy wr cz ideologicznych”62. Jak pisa
Siemie ski, projektodawcy powinni do
wszelkich stara , aby konstytucja
by a ród em prawa, a nie wyk adni chrze cija skich zasad. Z podobnymi
postulatami na pocz tku dyskusji wyst powali pozostali publicy ci miesi cznika,
cho zdawali sobie spraw z tego, i trudno b dzie je zrealizowa w praktyce.
Nie oznacza o to, by konstytucja mia a by pozbawiona sformu owa
preferowanych warto ci. Dla Rakowskiego i jego wspó pracowników oznacza o
to przede wszystkim podkre lenie demokratycznego i wieckiego charakteru
pa stwa. „Natomiast demokratyczny ad konstytucyjny w naszym kraju – pisa a
redakcja – jest wysoce niepewny i powa nie nara ony na presj silnych pokus
autorytarnych /…/”63.
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W kolejnych swoich artyku ach Siemie ski przekonywa , i konstytucja
powinna by
przede wszystkim czytelna. Krytykowa
rozwlek
projektodawców, którzy wprowadzali do tekstu ustawy zasadniczej wiele
wznios ych, lecz pozbawionych prawnego znaczenia stwierdze 64. Kolejn
istotn kwesti by o wskazanie róde prawa nowej konstytucji. Zgodnie
z przedstawionym przez KK ZN projektem by y to: konstytucja, ratyfikowane
umowy mi dzynarodowe, ustawy oraz akty normatywne wydawane na podstawie
i w celu wykonania ustawy. W przypadku interesuj cego nas problemu
stosunków pa stwa z Ko cio em oznacza o to, i konkordat w momencie
ratyfikacji stanie si cz ci wewn trznego porz dku prawnego. Odnosz c si do
tego problemu, Siemie ski pisa , i warto by o sprawdzi konkordat tak e pod
tym k tem, „czy w ogóle i ewentualnie w jakich przypadkach odsy a on do
regulacji ustawowych, czy te sam za atwia spraw uchylenia sprzecznych z nim
przepisów okre lonych ustaw”65.
Postulat przejrzysto ci odnosi si tak e do pozosta ych rozdzia ów
konstytucji reguluj cych relacje z Ko cio em. Zdaniem Siemie skiego nowa
ustawa zasadnicza, a tak e pozosta e uchwa y podejmuj ce ten temat, winny
jednoznacznie rozwi zywa sporne kwestie. Jako przyk ad chaosu powsta ego na
skutek zmiennych koncepcji kolejnych rz dów, autor wymieni spraw
wynagrodze dla katechetów. Te same przepisy by y ró nie interpretowane przez
prawników, co tworzy o grunt podatny na ró nego rodzaju wypaczenia66.
Podobnych problemów mo na by o si spodziewa przy rozstrzyganiu
konfliktów mi dzy pa stwem a obywatelem czy mi dzy rodzicami a ich
potomkami. Jak zauwa
Siemie ski, konstytucja gwarantowa a wolno
sumienia i zapewnia a nauczanie religijne (lub jego brak) zgodnie
z przekonaniami, lecz nie tworzy a mechanizmów rozwi zywania sporów na tym
gruncie67. Tego samego zdania by Rakowski, który przypomina spraw Jerzego
Urbana i tygodnika „NIE”, oskar onych o obraz uczu religijnych i z amanie
tajemnicy pa stwowej68. Redaktor naczelny wskazywa , e chocia oficjalnie
cenzura by a od dawna zniesiona, to jednak wci w kwestii wolno ci prasy
i wolno ci
osobistej
pa stwo
polskie
odbiega o
od
standardów
zachodnioeuropejskich. W opinii Rakowskiego sprawa ta powinna zosta
rozwi zana przez konstytucj . Oznacza o to tak e klarowny rozdzia Ko cio a od
pa stwa.
Kwestia stosunków pa stwa polskiego z Ko cio em katolickim
interesowa a tak e rodowisko paryskiej „Kultury”. Pocz wszy od 1993 r.
najpe niej stanowisko redakcji wyra y teksty Jerzego Giedroycia, który
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zdecydowa si publikowa swoje przemy lenia w cyklu pt. Notatki Redaktora69.
Cykl ten rozpocz si w numerze 10 (553) z 1993 r. i trwa a do mierci
redaktora naczelnego siedem lat pó niej, a wi c obj
ca y okres prac
parlamentarnych nad projektem konstytucji. Obserwuj c Polsk z dystansu, Jerzy
Giedroyc dochodzi do wniosku, i sytuacja w kraju przypomina dramatyczne
momenty z pocz tku lat 20. ub. stulecia. Dlatego w jego opinii przyj cie nowej
ustawy zasadniczej powinno by
g ównym celem wszystkich si
parlamentarnych70. Istotn kwesti pozostaj
do rozwi zania by a sprawa roli
Ko cio a w yciu pa stwa. Redaktor naczelny „Kultury” nale
do pokolenia
Drugiej Rzeczypospolitej, które cho przyznawa o si do katolicyzmu, to
stawia o dobro pa stwa ponad wszystko71. Zdaniem Giedroycia nie mo na by o
tego powiedzie o elitach Trzeciej RP. Zgadza si z tymi politykami, którzy
wzywali do od enia ratyfikowania konkordatu do momentu przyj cia
konstytucji72. „Wydaje mi si – przekonywa – e zatwierdzenie konkordatu
przed uchwaleniem konstytucji by oby szkodliwe. Mog yby wtedy powsta
bardzo wielkie komplikacje, gdyby poszczególne punkty konkordatu okaza y si
sprzeczne z now konstytucj ”73.
W kwestii wieckiego charakteru pa stwa pogl dy Jerzego Giedroycia
by y zbli one do stanowiska prezentowanego przez publicystów „Dzi ”.
Wracaj c do problemu konkordatu oraz sprzeciwu prawicy wobec liberalizacji
ustawy aborcyjnej, pisa , i „gro nam kolejne skandale na tle chocia by
ratyfikowania przez Sejm konkordatu z Watykanem czy o wiadczenia
prezydenta, e nie podpisze uchwa y Sejmu o reformie prawa do aborcji”74. Jego
zdaniem wiadczy o to o klerykalizacji kraju, której kolejnym przyk adem by o
ustanowienie ordynariatów polowych, a tak e zgoda rz dz cych na wej cie
duchowie stwa do innych s b, jak policja i stra graniczna 75. Swoje stanowisko
wyrazi w numerze 78 „Kultury” z 1995 r., gdzie pisa : „Pewna cz
hierarchii
y do stworzenia z Polski kraju wyznaniowego. Coraz bardziej ingeruj c
w ycie polityczne Ko ció jednocze nie stwarza wra enie, e jest obl on
twierdz i e jest dyskryminowany, co nawet znajduje echa w wyst pieniu
Papie a. Zapomina si o tym, e Ko ció korzysta z rosn cej ilo ci przywilejów
/…/”76. O ile Giedroyc z rzadka wypowiada si na temat konkretnych zapisów
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projektowanej konstytucji, o tyle z jego tekstów po rednio mo na odczyta
o jakim pa stwie marzy 77.
Szczegó owo na temat projektu ustawy zasadniczej zaproponowanej
przez KK ZN rozpisywali si pozostali publicy ci „Kultury”. Wst pem do
redakcyjnej debaty sta a si ankieta Jaka Polska na XXI wiek, któr rozes ano do
kandydatów na prezydenta w 1995 r. W ród nich znale li si m.in. Jacek Kuro ,
Aleksander Kwa niewski, Adam Strzembosz i Lech Wa sa. W podsumowaniu
odpowiedzi redakcja stwierdzi a, i kandydaci ró nili si co do kszta tu przysz ej
konstytucji, a wi c tak e w stosunku do roli Ko cio a katolickiego w pa stwie78.
Wydaje si , i najbli szym pogl dom redakcji byli Jacek Kuro i Aleksander
Kwa niewski. Zw aszcza ten drugi zyska sympati publicystów „Kultury”, gdy
mówi : „Stosunki pa stwo – Ko ció powinny by , moim zdaniem,
organizowane wokó kilku fundamentalnych zasad. Najpierw musi to by zasada
neutralno ci wiatopogl dowej pa stwa. /…/ Nast pnie zasada wolno ci
sumienia i wyznania, które ka demu pozwala uzewn trznia b
nie, w sposób
dla niego w ciwy, jego wiar i uczestnictwo w yciu ko cielnym. Na pewno
Ko cio y powinny dysponowa swobodami dla wykonywania swej misji
religijnej i spo ecznej”79. Podobnie wypowiada si na amach „Kultury” Jerzy
Wis ocki, który pisa , i „administracja pa stwa powinna by wyra nie
odizolowana od polityki misyjnej Ko cio a katolickiego”80. Podsumowuj c
debat w miesi czniku, SMECZ (Tomasz Jastrun) przekonywa w swoim cyklu,
projekt konstytucji zaproponowany przez KK ZN by „dzieckiem
kompromisu”, które zas uguje na akceptacj spo ecze stwa 81. Zdaniem
publicysty proponowany tekst ustawy zasadniczej stanowi prze omowe
wydarzenie w najnowszej historii Polski, gdy ostatecznie regulowa system
prawny niepodleg ego pa stwa. Fakt, i by on dzie em g ównie formacji
wywodz cych si z Polski Ludowej nie móg umniejsza jego wagi.
Cz
rodowisk prawicowych zg osi a konkurencyjny projekt
konstytucji, wspierany w du ej mierze przez Ko ció katolicki. Tak zwany
obywatelski projekt ustawy zasadniczej ró ni si od oficjalnego przede
wszystkim w kwestiach reguluj cych stosunki pa stwo – Ko ció . Partie
prawicowe chcia y, aby w nowej ustawie zasadniczej znalaz si zapis o prawie
naturalnym oraz bezpo rednie odwo anie do Boga (tzw. Invocatio Dei)82.
Proponowany przez m.in. Akcj Wyborcz „Solidarno ” i Ruch Odbudowy
Polski tekst przewidywa równie penalizacj aborcji, o co toczy si ostry spór
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przez ca y okres rz dów koalicji SLD – PSL83. Prawica by a na tyle
zdeterminowana, aby nie dopu ci do uchwalenia konstytucji, i na pocz tku
1997 r. zwróci a si do biskupów z apelem o intronizacj Chrystusa Króla84.
Propozycja ta nie spotka a si jednak z akceptacj hierarchów. Pocz tkowo
Ko ció wspó pracowa z prawic w krytyce projektu konstytucji autorstwa KK
ZN, lecz widz c wzrastaj
radykalizacj tego rodowiska wycofa si
z aktywnej dyskusji85.
Na amach „Dzi ” odniesiono si do obywatelskiego projektu ustawy
zasadniczej zdecydowanie negatywnie. W artykule redakcyjnym z marca 1997 r.
stwierdzono, i chocia ka dy mia prawo zg osi swój projekt, to ju
danie
aby podda go pod referendum na równi z tekstem przygotowanym przez
parlamentarzystów k óci o si z zasadami demokracji86. „Przygotowywanie
konstytucji poza parlamentem i »uchwalanie« jej w referendum – pisano –
stosowane by o jedynie w pa stwach dyktatorskich i s usznie uchodzi za
sprzeczne z demokracj . W europejskich pa stwach pokomunistycznych w tym
trybie powsta y konstytucje Rosji i Bia orusi”87. Ponadto zarzucano projektowi
przygotowanemu przez AW „S” i ROP, i w zawoalowany sposób stara si
wprowadzi rz dy teokratyczne. „Fundamentali ci muzu ma scy – przekonywa a
redakcja – ustanawiaj c prawo koraniczne jako prawo pa stwowe, wykazuj
wi cej uczciwo ci i rzetelno ci wobec wspó obywateli, nie próbuj wprowadza
ich w b d ukrywaj c swe zamiary”88.
Zdaniem publicystów zwi zanych z miesi cznikiem, obywatelski projekt
ustawy zasadniczej nie odpowiada standardom zachodnioeuropejskich. Piórem
adys awa Baki wskazywano, i jedynie konstytucja zaaprobowana przez
parlament przygotowywa a kraj na stoj ce przed nim wyzwania, tj. cz onkostwo
w NATO i Unii Europejskiej89. Szczególnie w kontek cie stosunków pa stwo –
Ko ció katolicki, tekst proponowany przez prawic oddala Polsk od tych
celów90. Zgoda na poddanie tzw. obywatelskiego projektu pod referendum
by aby wi c b dem, tym bardziej, e wi kszo
z postulatów socjalnych
zg aszanych przez NSZZ „Solidarno ” zosta a uwzgl dniona w oficjalnej wersji
ustawy zasadniczej.
dania prawicy, a tak e niektórych ludzi Ko cio a,
o poparcie ich projektu konstytucji lub adnego odbierano w miesi czniku jako
pocz tek kampanii parlamentarnej91.
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Ko cowemu etapowi uchwalania konstytucji towarzyszy a tak e
dyskusja o konkordacie. Powrót tego tematu wi za si ze wznowieniem
parlamentarnych prac nad umow z Watykanem. By to wiadomy zabieg
lewicowej koalicji, która obawia a si , i przewidywane zwyci stwo prawicy
doprowadzi do uchwalenia konkordatu w jego oryginalnej formie92. Temu
zagadnieniu po wi cono znaczn cz
listopadowego numeru „Dzi ” z 1996 r.
Zdaniem Andrzeja Kalasiewicza w ugodowym podej ciu lewicy do konkordatu
zawiera si jej stosunek do ca ci stosunków pa stwo – Ko ció 93. Sugerowa ,
e podobnie jak rz dy solidarno ciowe obawia y si przeciwstawi si
Episkopatowi, tak spadkobiercy PZPR ulegali daniom Ko cio a.
Podobnie przeciw ratyfikacji konkordatu wypowiada si na amach
miesi cznika Jan K. Szyszkowski. W artykule pt. „Polsko, twa zguba w Rzymie”
pisa o swoistym szanta u rodzimych biskupów. „Od d szego czasu –
przekonywa – hierarchia Ko cio a rzymskokatolickiego grozi legalnej w adzy
w Polsce, e nieratyfikowanie konkordatu skazuje kraj na powa ne trudno ci
i pozbawia Polsk wiarygodno ci w ród wspó czesnych demokratycznych
pa stwa w Europie i na wiecie”94. Tymczasem – co podkre la kolejny
publicysta – konkordat sta w sprzeczno ci z oficjalnym projektem konstytucji.
ród wielu zastrze
Ryszard Fitz powo ywa si na m.in. zrównanie
ma
stw cywilnych z ko cielnymi oraz nadanie osobowo ci prawnej
instytucjom ko cielnym na podstawie prawa kanonicznego95. Kolejn spraw ,
która budzi a jego sprzeciw by zapis preambu y konkordatu mówi cy
o „pos annictwie Ko cio a katolickiego i roli, jak odegra w tysi cletnich
dziejach Pa stwa Polskiego”96. Zdaniem Fitza, rola Ko cio a w historii Polski nie
zawsze by a pozytywna, a poza tym umowa mi dzynarodowa nie powinna by
miejscem na tego typu stwierdzenia.
Ostatni g os w dyskusji nale
do redaktora naczelnego. W swoich
Okruchach Dziennika, Mieczys aw F. Rakowski przekonywa , i projekt
konstytucji b cy wynikiem porozumienia czterech si parlamentarnych
stanowi wa ny krok ku uporz dkowaniu ycia politycznego i prawnego
pa stwa97. W prawicowych próbach zdezawuowania go widzia destrukcyjny
charakter, który móg skutecznie zablokowa rozwój kraju. Jego sprzeciw wobec
tzw. obywatelskiego projektu ustawy zasadniczej wzmacnia o poparcie go przez
wielu duchownych. „W okresie poprzedzaj cym referendum konstytucyjne –
pisa – cz
polskich biskupów da a niewiarygodny wprost popis demagogii
92
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95
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97

E. Olczyk, SLD jak Coca-Cola. Rozmowa z Leszkiem Millerem, „Rzeczpospolita” z 15 kwietnia
1997 r.
A. Kalasiewicz, Interesy pa stwa czy Ko cio a, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1996, nr 11 (74).
J.K. Szyszkowski, „Polsko, twa zguba w Rzymie”, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1996, nr 11 (74).
R. Fitz, Sprzeczno z konstytucj , „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1996, nr 11 (74).
Cytat za: Tam e.
M.F. Rakowski, Okruchy Dziennika, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1997, nr 5 (80).
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w krytyce konstytucji”98. Jego zdaniem taka postawa Ko cio a wiadczy a o jego
strachu przed modernizacj kraju. Tym bardziej wi c – przekonywa Rakowski –
konstytucja powinna zosta przyj ta 99.
Podobne stanowisko wobec prawicowego projektu konstytucji zaj li
publicy ci „Kultury”. Dla Jerzego Giedroycia i jego wspó pracowników wiele
zapisów tego dokumentu by o nie do przyj cia, szczególnie za te, które odnosi y
si do relacji pa stwo – Ko ció katolicki. W numerze z lipca – sierpnia 1997 r.
Krzysztof Wolicki sugerowa , i odrzucenie oficjalnego projektu konstytucji
wiadczy oby o „zacietrzewieniu religijnym” Polski, do którego znacznie
przyczynili si
hierarchowie100. Wcze niej ten sam autor pisa
o nieuzasadnionych aspiracjach Ko cio a do politycznego i kulturowego
przewodzenia spo ecze stwu. Zastanawia si dlaczego adna z licz cych si
partii politycznych, cznie z SLD, nie potrafi a lub nie chcia a si temu
przeciwstawi . Z tego powodu nie mog o dziwi stanowisko cz ci polskiego
kleru wobec parlamentarnego projektu konstytucji. „Sprzyja a temu wreszcie
presja – pisa Wolicki – wywierana przez Ko ció , który czu si moralnie
i politycznie uprawniony do przewodzenia narodowi na wszystkich polach:
ceremonie wi ce , które sta y si powszechnym rytua em i mia y wyra
zawierzenie Bogu, oznacza y równie symboliczne zacieranie znaków
przesz ci i degradacj reprezentuj cych j ludzi na rzecz czekaj cych w kolejce
ludzi Ko cio a”101.
os w debacie na temat miejsca Ko cio a w Polsce zabra tak e redaktor
naczelny „Kultury”. Wzorem lat wcze niejszych, pisa o rosn cych wp ywach
duchowie stwa na ka
sfer ycia kraju i narodu. Uporczywie przywo ywa
spraw ordynariatu polowego, który jego zdaniem symbolizowa uzale nienie
adzy wieckiej od stanowiska Ko cio a102. Skumulowanie tych negatywnych
cech widzia w powo aniu do ycia Akcji Wyborczej „Solidarno ”, której
liderów oskar
o klerykalizm i nik e przygotowanie do rz dzenia krajem103.
Jednocze nie nie krytykowa tak jednoznacznie katolicyzmu, jak to czyniono na
amach „Dzi ”. Sprzeciw Giedroycia wobec postawy cz ci hierarchii wynika
z jego rozumienia wiecko ci pa stwa, które powinno traktowa wszystkich
swoich obywateli tak samo. Obawia si , i silna pozycja Ko cio a, któr
gwarantowa mu tzw. obywatelski projekt ustawy zasadniczej oraz konkordat na
nowo uczyni z Polski kraj nietolerancyjny.
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Ten e, Okruchy Dziennika, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1997, nr 6 (81).
Ibidem.
100
K. Wolicki, Referendum, pielgrzymka, lato i wybory, „Kultura”, 1997, nr 7–8 (598–599).
101
Ten e, Przed meczem, „Kultura”, 1997, nr 6 (597).
102
J. Giedroyc, Notatki Redaktora, „Kultura”, 1997, nr 9 (600).
103
Ten e, Notatki Redaktora, „Kultura”, 1997, nr 11 (602).
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Podsumowanie
Na amach „Dzi ” oraz „Kultury” problem stosunków pa stwo – Ko ció
katolicki zajmowa istotne miejsce w debacie po wi conej konstytucji. Wynika o
to z przekonania, i jedynie cis y rozdzia w adzy wieckiej od duchowej
wzmocni w Polsce demokracj i przyczyni si do jej rozwoju. Publicy ci obu
pism wyra ali stanowiska tych osób, równie o sympatiach prawicowych, które
obawia y si zbyt silnej pozycji Ko cio a katolickiego. Zgadzano si
z Czes awem Mi oszem, gdy ten ostrzega ju w 1991 r., i „debaty o stosunkach
pomi dzy pa stwem a Ko cio em nie da si unikn ”104. S owa poety wyra y
niepokój, podzielany tak e przez redakcje „Dzi ” i „Kultury”, który wynika
z „nadmiernie eksponowanej obecno ci Ko cio a w yciu publicznym,
spo ecznym, ze swoistym tryumfalizmem , który manifestuje si g ównie na
aszczy nie rytualno-symbolicznej, szczególnie poprzez masowe praktyki
religijne”105.
Czy takie stanowisko by o uprawnione? Wydaje si , i ród o problemu
tkwi o w obopólnej nieufno ci, która pojawi a si szybko po 1989 r. i wzrasta a
w kolejnych latach. O ile w okresie Polski Ludowej Ko ció i komunistyczna
adza sta y po przeciwnych stronach politycznego sporu, to potrafi y si
porozumie
w najwa niejszych kwestiach. Symbolem zbli enia PZPR
z Episkopatem by o przyj cie przez rz d M.F. Rakowskiego ustaw reguluj cych
relacje pa stwa z Ko cio em katolickim i nawi zanie stosunków z Watykanem.
Po przej ciu w adzy przez ugrupowania postsolidarno ciowe sytuacja w kraju
diametralnie si zmieni a. Odt d najwa niejsze funkcje w pa stwie pe ni y
osoby, które jawnie deklarowa y swoje przywi zanie do katolicyzmu. Skorzysta
z tego Ko ció , wymuszaj c podj cie kilku kontrowersyjnych ustaw, m.in.
o wprowadzeniu nauki religii w szko ach czy podpisanie konkordatu. W reakcji
na to lewica wywodz ca si zarówno z PZPR jaki i „Solidarno ci” wznios a
sprzeciw wobec „klerykalizacji” instytucji pa stwowych.
Ten spór zawa
nad pracami nad now ustaw zasadnicz . Chocia
w przyj tym kszta cie, konstytucja wyra a wol dialogu i porozumienia, to
adna ze stron nie by a z niej do ko ca zadowolona. W „Dzi ”, a tak e
w „Kulturze” wiele miejsca po wi cono krytyce przyj tych rozwi za , które
zdaniem publicystów obu pism zamazywa y podzia kompetencji mi dzy w adz
wieck a duchow . Krytykowano szczególnie te jej zapisy, które odnosi y si do
kwestii konkordatu oraz szczególnej roli, jak konstytucja powierza a
Ko cio owi katolickiemu. Z drugiej strony wielu biskupów szczerze obawia o si
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Cz. Mi osz, Pa stwo wyznaniowe, „Gazeta Wyborcza” z 11 maja 1991 r.
M.T. Staszewski, Pa stwo – Ko ció w Europie
rodkowo-Wschodniej.
instytucjonalno-prawne, Warszawa 1994, s. 14.
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Aspekty

marginalizacji znaczenia Ko cio a w yciu kraju i narodu106. O tym, i by y to
obawy uzasadnione wiadczy przyk ad takich pa stw jak Hiszpania czy Irlandia,
gdzie szybka modernizacja doprowadzi a do wykluczenia religii z wielu
aspektów ycia spo ecznego107.
W opinii publicystów „Dzi ” oraz „Kultury” Polska powinna mie
wiecki charakter. Dlatego opowiadali si za wyra nym oddzieleniem
w przysz ej konstytucji pa stwa od Ko cio a katolickiego. Swoj postaw
argumentowali konieczno ci przyj cia standardów zachodnioeuropejskich,
dzi ki którym Polska mog a kontynuowa swoje starania o cz onkostwo w Unii
Europejskiej i innych organizacjach mi dzynarodowych. Argumentem
modernizacji szafowano na amach obu pism wielokrotnie, zapominaj c przy
tym, i w ró nych krajach europejskich stosunki z Ko cio em by y ró nie
uregulowane. Polska wcale nie stanowi a wyj tku w cywilizowanym wiecie,
gdy sz o o nauczanie religii w szko ach czy penalizacj aborcji.
Tak „Dzi ” jak i „Kultura” w kwestiach
wiatopogl dowych
prezentowa y stanowisko umiarkowanie lewicowe. Ró ni o si ono od np.
stanowiska libera ów, którzy tak e d yli do rozdzia u Ko cio a od pa stwa,
jednak opartego na wzajemnym poszanowaniu i zaakceptowaniu roli
katolicyzmu w historii Polski108. Chocia
przyj ta przez parlament
i spo ecze stwo konstytucja nie do ko ca odpowiada a oczekiwaniom adnej ze
stron, to wraz z up ywem czasu zosta a ona zaakceptowana. Zdaniem obu
redaktorów naczelnych by a to ustawa zasadnicza daj ca Polsce solidne
podstawy demokratyczne. Równie Ko ció po pocz tkowych obawach uzna
konstytucj i zaprzesta jej krytyki. Obawy, i przygotowana przez lewicow
koalicj konstytucja doprowadzi do sekularyzacji kraju nie sprawdzi y si .
Podobnie jak nie sprawdzi y si obawy o klerykalizacji Polski, które da o si
spotka w publicystyce obu miesi czników. Chocia obie strony nie podziela y
opinii prof. Piotra Winczorka, który w 2010 r. stwierdzi , i „uchwalenie ustawy
zasadniczej z 1997 r. by o /…/ najpomy lniejszym wydarzeniem w dziejach
polskiego konstytucjonalizmu od ponad dwóch wieków”109, to kolejne lata
funkcjonowania konstytucji dowiod y jej kompromisowego charakteru.
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B. Skr ta, Stosunki pa stwo – Ko ció w Polsce w latach 1944–1998, w: Ko ció i religijno
Polaków 1945–1999, (red.) W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2000, s. 95–99.
K. Bartkowiak, Polski Ko ció przed nowym tysi cleciem, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 1999, nr
6 (105).
J. Gowin, Ko ció w czasach…, s. 239–250.
P. Winczorek, Bro my autorytetu konstytucji, „Rzeczpospolita” z 14 lipca 2010 r.
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Krzysztof Wasilewski
Relacje pa stwo – Ko ció katolicki w prasowej debacie konstytucyjnej na
przyk adzie publicystyki miesi czników „Dzi . Przegl d Spo eczny” i „Kultury”
(1989–1997)
State – Catholic Church relations in the constitutional press debate in the light
of monthly journals “Dzi . Przegl d Spo eczny” and “Kultura” (1989–1997)
owa kluczowe: Ko ció katolicki, konstytucja, „Dzi . Przegl d Spo eczny”,
„Kultura”
Key words: Catholic Church, consitution, „Dzi . Przegl d Spo eczny”,
“Kultura”
Streszczenie
Artyku dotyczy prasowej debaty nad kolejnymi projektami konstytucji, która
toczy a si w latach 1989–1997. Aktywnymi jej uczestnikami by y czasopisma
spo eczno-polityczne, w tym „Dzi . Przegl d Spo eczny” oraz emigracyjna
„Kultura”. Chocia oba miesi czniki reprezentowa y ró ne rodowiska, w wielu
kwestiach prezentowa y zbli one stanowisko.
Summary
The article presents the press debate over consecutive constitutional
projects that took place in the years 1989–1997. The debate’s active participants
were social-political magazines, including “Dzi . Przegl d Spo eczny” and
“Kultura”. Even though both monthlies represented different political groups, in
many aspects they presented similar opinions.
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Tomasz T. Majer
INSTYTUCJE WOJEWODY I STAROSTY W NOWYM PORZ DKU
USTROJOWYM POLSKI W LATACH 1944–1950
Pod os on wojska radzieckiego oraz z poparciem J. Stalina polskie
rodowiska komunistyczne podj y w po owie 1944 r. pierwsze kroki
zmierzaj ce do odtworzenia struktur administracji w oswobadzanym spod
niemieckiej okupacji kraju. W wyniku nast pi o powo anie Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego (dalej PKWN) jako centralnego organu w adzy. Ta
fundamentalna decyzja wymaga a szybkiego dzia ania zmierzaj cego do budowy
ca ej siatki organów administracji niezb dnej dla sprawowania w adzy. Kwestia
ta by a tym bardziej nagl ca, e wraz z przesuwaniem si frontu wschodniego,
oswobadzaniem spod okupacji niemieckiej kolejnych obszarów pa stwa,
konieczne sta o si ustanowienie tam w adz które reprezentowa mog yby
PKWN.
Najprostszym i najbardziej racjonalnym rozwi zaniem by o skorzystanie
z wypracowanych ju przez Drug RP wzorców, tj. powielenie schematu
opieraj cego terenow administracj rz dow na instytucjach wojewody oraz
starosty. Cho trudno ustali , jakie z przes anek mia y kluczowe znaczenie dla
zgromadzonych wokó PKWN rodowisk politycznych, przy podejmowaniu
decyzji o utrzymaniu instytucji wojewody i starosty jako g ównych o rodków
adzy w terenie, wskaza mo na na szereg korzy ci jakie nios a ona ze sob .
Jako podstawow zalet tego rozwi zania wymieni nale y fakt, i prawne
i organizacyjne ramy funkcjonowania tych organów by y ju opracowane
i wypróbowane. Stosunkowo atwo mo na by o zatem wznowi ich dzia anie.
Ponadto instytucje te z uwagi na swój jednoosobowy charakter oraz szerokie
kompetencje, zwi zane z zespoleniem w r ku wojewody i starosty szeregu
dzia ów administracji mog y si sprawdzi w trudnej powojennej rzeczywisto ci,
wymagaj cej szybkiego dzia ania i pewnej koncentracji w adzy. Na te korzy ci
o charakterze utylitarnym zwraca m. in. uwag W. Dawidowicz, który
podkre la ponadto, e jednoosobowy charakter organów sprzyja nie tylko
sprawnemu podejmowaniu decyzji lecz równie wyra nemu okre laniu granic
odpowiedzialno ci poszczególnych urz dników.1 Nie bez znaczenia pozostawa a
tak e okoliczno , e obie instytucje nie by y anonimowe dla spo ecze stwa,
1

W. Dawidowicz, Zarys ustroju organów administracji terytorialnej w Polsce, Warszawa 1978,
s. 22.

które akceptowa o je i niejako automatycznie uto samia o z reprezentacj w adzy
w terenie. Stanowi o to u atwienie w rozpocz tym wówczas procesie
wprowadzania diametralnych zmian politycznych, które podane zosta y
w znanym i akceptowanym „opakowaniu”2.
Nie nale y równie zapomina , e wobec destabilizacji stosunków
ekonomicznych i spo ecznych, stanowi cych nast pstwo wojny i okupacji
oparcie si na ugruntowanym ju schemacie funkcjonowania w adzy, szczególnie
w odniesieniu do jej struktur terenowych maj cych najbardziej bezpo redni
kontakt z obywatelem, by o wa
zalet . Ludno terenów, które oswobadzane
by y spod okupacji niemieckiej rozumia a rol , jak w lokalnej spo eczno ci
odgrywa mieli starostowie i wojewodowie. Ten element powrotu do realiów
przedwrze niowych mia du wag ze wzgl du na stabilizowanie i tak pe nej
chaosu rzeczywisto ci3.
Wierno ideologicznym pryncypiom po stronie zwi zanych z PKWN
decydentów nie pozwoli a jednak na skopiowanie przedwrze niowych rozwi za
w zakresie organizacji aparatu w adzy. Co oczywiste, trudno wspó cze nie
ustali na ile wynika o to z ich suwerennych przekona , na ile za by o wynikiem
presji ze strony patronów w ZSRR. Nie zmienia to jednak faktu, i wraz
z odtwarzaniem klasycznych instytucji wojewody i starosty powo ane zosta y
równoleg e do nich o rodki w adzy, jakimi by y rady narodowe. Pierwotnie to
one mia y odgrywa wiod
rol w tym tandemie. wiadczy a o tym tre
Manifestu z 22 lipca 1944 r., który stanowi , e PKWN mia sprawowa w adz
przez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe oraz przez
swych upe nomocnionych przedstawicieli. Jako podstawowe ogniwa w adzy
wskazane zosta y zatem rady. W dalszej kolejno ci wymieniano za bli ej nie
sprecyzowanych jeszcze przedstawicieli PKWN, maj cych stanowi – bior c pod
uwag redakcj manifestu – swego rodzaju dope nienie systemu a nie jego
fundament. Konfrontacja zamys ów politycznych z twardymi krajowymi

2

3

W latach 1944–1950 kierownictwo Polskiej Partii Robotniczej wiadomie nawi zywa o do
demokratycznych instytucji ustrojowych Drugiej Rzeczypospolitej, W. Kozyra, Ustrój
administracji pa stwowej w Polsce w latach 1944–1950, „Czasopismo Prawno-Historyczne”,
Tom LXIII 2011, Zeszyt 1.
Zaznaczy nale y, e sytuacja w kraju pod koniec 1944 i 1945 r. nie sprzyja a wprowadzaniu
nowego systemu jego zarz du opartego wy cznie na radach Z jednej bowiem strony PPR
dysponowa a jeszcze zbyt s ab baz spo eczn by muc oprze na niej ca konstrukcje rad,
z drugiej sama sytuacja spo eczna, wielkie migracje ludno ci nie u atwia a powo ania tego
rodzaju gremiów. Tam gdzie zdo ano je utworzy , szczególnie na najni szych szczeblach ich
sk ad osobowy, by cz sto do przypadkowy. Z tego te powodu oddanie zbyt du ych
kompetencji w r ce tego rodzaju nie wykszta conych jeszcze struktur nie le o w interesie PPR,
która cho g osi a potrzeb oddania w adzy w r ce ludu, faktycznie preferowa a scentralizowany
system w adzy.
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realiami, okaza a si jednak pora
tych pierwszych4. Konieczne sta o si zatem
szybkie wprowadzenie korekt do za
ustrojowych i dostosowanie ich do
warunków sytuacji w kraju, czego skutkiem by o w nie wzmocnienie
tradycyjnych form administracji terenowej 5.
W
sierpniu
1944 r.
reaktywowano
zatem
instytucje
prawnoadministracyjne pochodz ce z okresu mi dzywojennego, czego
materialnym wyrazem by o wydanie dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 r.
o trybie powo ywania w adz administracji ogólnej pierwszej i drugiej instancji6.
Nied ugo pó niej (20 wrze nia) obowi zuj cy porz dek prawny uzupe ni a
ustawa z 11 wrze nia 1944 r. o organizacji i zakresie dzia ania rad narodowych7.
Akt ten petryfikowa – wprowadzany ju de facto obok tradycyjnych organów
administracji – system rad narodowych, stanowi cy swego rodzaju drugi pion
adzy, o w ciwej ideologicznie proweniencji8. By on zatem swoistym
politycznym alibi i bezpiecznikiem maj cym zapobiega
zbyt daleko
9
posuni temu usamodzielnianiu si administracji ogólnej . Konstrukcja ta
uzupe niona zosta a dekretem z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie
dzia ania samorz du terytorialnego10, który tworzy z kolei czniki mi dzy
oboma wymienionymi wcze niej pionami w adzy, tj. administracj ogóln oraz
radami narodowymi. Z jednej strony zawarte w nim postanowienia powierza y
4

5

6
7
8

9

10

W. Mróz jako przyczyny wymienia „przyzwyczajenia ludno ci i w zwi zku z tym ma
popularno rad, atakowanie ich pod zarzutem sowietyzacji kraju, skomplikowany uk ad si
klasowych w pa stwie, jak te z one kwestie zwi zane z odbudowa kraju którym rady w swej
dzia alno ci mog yby nie podo ”. W. Mróz, Terenowy aparat w adzy i administracji w wietle
ustawodawstwa, doktryny i praktyki, w: Z historii pa stwa, s. 18, cyt. za W. Witkowski, Historia
administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007, s. 423.
J. S ewski jest zdania, i domniemywa nale y, e w momencie og aszania manifestu
lipcowego najprawdopodobniej istnia a ju koncepcja ca ciowej organizacji terenowego
aparatu w adzy i administracji pa stwowej. Argumentuje on, i dowodzi tego krótki odst p czasu
dziel cy daty ukazania si manifestu, dekretu o trybie powo ywania w adz administracji ogólnej
pierwszej i drugiej instancji z 21 sierpnia 1944 r. oraz dekretu z dnia 23 listopada 1944 r.
o organizacji i zakresie dzia ania samorz du terytorialnego; J. S ewski, Wojewoda w systemie
administracji pa stwowej, Warszawa 1981, s. 38.
Dz. U. RP z 1944 r. nr 2, poz. 7, 8.
Dz. U. RP z 1944 r. nr 5, poz. 22.
M. Jaroszy ski okre la system organizacyjny administracji terenowej jaki wprowadzony zosta
w kraju przez PKWN i trwa do 1950 r. jako dualistyczny. Wskazywa on, e równocze nie
funkcjonowa y w nim instytucje wywodz ce si z Drugiej RP a wiec charakterystyczne dla
pa stwa bur uazyjnego oraz rady narodowe. M. Jaroszy ski, Zagadnienia rad narodowych.
Studium prawno-polityczne, Warszawa 1961, s. 15; M. Kozyra okre la za system administracji
terenowej w Polsce w latach 1944–1950 jako trialistyczny, wyró niaj c jako jego trzy elementy
administracje ogóln , samorz d terytorialny i terenowe rady narodowe. M. Kozyra, art. cyt.
B. Bierut tak okre la rol rad w 1945 r. „Uwa am, e rola i zadania rad narodowych polegaj
ównie na tym, eby przeciwstawia y si one w swym codziennym yciu, praktycznym ró nym
zwyrodnieniom, biurokratycznym aparatu wykonawczego”, cyt. za W. Morawski, Zagadnienia
rad narodowych w Polsce Ludowej, Warszawa 1954, s. 47.
Dz. U. RP z 1944 r. nr 14 poz. 74.
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rol organów uchwa odawczych samorz du radom narodowym, z drugiej za
zapewnia y udzia w organach wykonawczych samorz du wojewodom
i starostom. Pe nili oni z mocy przepisów samego dekretu (art. 13 i 22 w zw.
z art. 23) funkcje przewodnicz cych odpowiednio: wydzia ów wojewódzkich
i powiatowych stanowi cych kolegialne organy wykonawcze samorz du tych
szczebli. Ponadto we wszystkich sprawach, wchodz cych w zakres kompetencji
samorz du terytorialnego wojewoda jak i starosta podlegali decyzjom
ciwych rad narodowych (art. 10 dekretu o trybie powo ywania w adz
administracji ogólnej pierwszej i drugiej instancji).
Druga po owa 1944 r. przynios a zatem ciekawe zjawisko, które opisa
mo na jako wspó istnienie i kooperacj lub wr cz nak adanie si na siebie
instytucji pa stwa bur uazyjnego oraz socjalistycznego.
cz ce je wzajemne
zale no ci nie dotyczy y jednak tylko i wy cznie sfery dzia ania samorz du.
Zosta y one wykreowane ju przez zapisy dekretu o trybie powo ywania w adz
administracji ogólnej pierwszej i drugiej instancji. Moc jego postanowie – art.
4 i 9 – wojewodowie i starostowie w czeni zostali w sk ad odpowiednich rad
narodowych jako pe noprawni ich cz onkowie. Rady zyska y natomiast wp yw na
obsad personaln tych stanowisk. Zgodnie z brzmieniem przywo ywanego aktu
(art. 1) wojewoda mianowany by przez PKWN (nast pnie Rad Ministrów) na
wniosek kierownika resortu administracji publicznej (nast pnie ministra
administracji publicznej) i opinii wojewódzkiej rady narodowej, która konieczna
by a tak e do mianowania zast pców wojewody. Analogicznie rzecz
przedstawia a si w przypadku starosty, który mianowany by przez kierownika
resortu administracji publicznej (nast pnie ministra administracji publicznej) na
podstawie wniosku wojewody i opinii powiatowej rady narodowej11. Procedura
odwo ania wojewody i starosty powiela a cz ciowo schemat ich powo ania.
W przypadku wojewody czyni to PKWN (nast pnie Rada Ministrów) na
podstawie wniosku kierownika resortu administracji publicznej (nast pnie
ministra administracji publicznej). Starosta zdejmowany by za z urz du przez
kierownika resortu administracji publicznej (nast pnie ministra administracji
11

Przepisy dekretu z 21 sierpnia 1944 r. nie decydowa y wprost o znaczeniu opinii wyra onej
przez rad . Zgodnie z wprowadzaj cym obowi zek jej uzyskania art. 1 wspomnianego wy ej
dekretu wojewoda mianowany by przez PKWN (nast pnie Rad Ministrów) „na podstawie
wniosku kierownika Resortu Administracji Publicznej i opinii Wojewódzkiej Rady Narodowej.”
Takie brzmienie przepisu nie pozwala o jednoznacznie ustali , czy wyra ona przez rad opinia
ma charakter wi cy. Równie trudno okre li by o czy powinna ona by sformu owana jeszcze
przed z eniem wniosku przez kierownika resortu administracji publicznej czy te powinien on
przedstawi PKWN lansowan przez siebie kandydatur dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii
rady. K. Biskupski, w jednym z pierwszych opracowa dotycz cych funkcjonowania aparatu
pa stwa jakim by a wydana 1946 r. praca pt. Rady Narodowe. Wyk ad o ustroju i komentarz do
ustawy, odniós si do tej kwestii w nast puj cy sposób „opinia ta (dotycz ca kandydata na
wojewod – T. M.) jest dla Rady Ministrów i ministra administracji publicznej wi ca i winna
by uzyskana przed przyst pieniem wojewody do pe nienia swych obowi zków s bowych na
danym terenie”.
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publicznej) na wniosek wojewody. W obu przypadkach z tego typu inicjatyw
wyj mog y równie odpowiednie rady narodowe. Wojewódzka rada narodowa
mog a da ust pienia wojewody umotywowan uchwa , wyst puj c z w asnej
inicjatywy (propozycje tak zg osi móg ka dy z jej cz onków), b
te
z inicjatywy jednej z rad powiatowych. W przypadku starosty z uchwa tak
wyst powa a rada powiatowa. Inicjatywa wyj
mog a od ka dego z jej
cz onków, b
te z inicjatywy jednej z rad gminnych.
Poza mo liwo ciami wp ywania na personaln obsad stanowisk
wojewody i starosty, terenowe rady narodowe – przez swoje prezydia – zyska y
kompetencje do sprawowania kontroli spo ecznej nad organami administracji
ogólnej. Zarówno wojewodowie jak i starostowie obowi zani byli sk ada
terytorialnie w ciwym radom periodyczne sprawozdania ze swojej dzia alno ci.
Kwestia sprawowania przez rady narodowe kontroli nad organami administracji
ogólnej – pocz tkowo uregulowana jedynie w dekrecie o trybie powo ywania
adz administracji ogólnej pierwszej i drugiej instancji – skonkretyzowana
zosta a dodatkowo w pó niejszej o miesi c ustawie o organizacji i zakresie
dzia ania rad narodowych. Cho akt ten by kilkakrotnie nowelizowany, to
zmiany te nie narusza y jednak podstawowych za
ustawy. Wzmacnia y one
raczej pozycj ustrojow rad. Nowel z 3 stycznia 1946 r. dodany zosta w jej
tre ci §2 artyku u pierwszego o brzmieniu „Jako organy planowania dzia alno ci
publicznej oraz kontroli nad rz dowymi i samorz dowymi organami
wykonawczymi (podkre lenie – T. M.) dzia aj gminne, miejskie, powiatowe
i wojewódzkie rady narodowe”. Uprawnienia rad zosta y zatem rozszerzone,
art. 1 ustawy w swoim wcze niejszym brzmieniu odnosi si jedynie do KRN,
któr okre la jako organ ustawodawczy, umocowany do kontroli nad
dzia alno ci rz du oraz w nadzoru nad radami narodowymi
Tak okre lone zadania rad znalaz y swoje odzwierciedlenie w tre ci
przepisów rozdzia u pi tego wzmiankowanej wy ej ustawy zatytu owanego
„Kompetencje rad narodowych”. Do zakresu dzia ania KRN – a w okresach
mi dzy sesjami jej Prezydium – w czona zosta a zatem kontrola organów
wykonawczych z punktu widzenia zgodno ci z ustawami i uchwalonymi
planami, oraz polityki i celowo ci. W tych granicach KRN bada mog a
czynno ci podejmowane m. in. przez ministra administracji publicznej jak
równie wykonuj cego jego obowi zki na obszarze Ziem Odzyskanych ministra
ziem odzyskanych. Kompetencje KRN znalaz y swoje odbicie w uprawnieniach
kontrolnych terenowych rad narodowych. Obejmowa y one dzia alno organów
wykonawczych
(rz dowych
i samorz dowych) oraz
instytucji
i osób
wykonuj cych funkcje zlecone w zakresie administracji i gospodarki publicznej.
Kontrola ta prowadzona by a z punktu widzenia legalno ci, celowo ci
i zgodno ci z zasadnicz lini dzia alno ci Krajowej Rady Narodowej (art. 28)12.
12

A. Sylwestrzak, Najwy sza Izba Kontroli, Warszawa 1997, s. 78.
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Na szeroki zakres prerogatyw terenowych rad narodowych w tym zakresie
wskazywa J. Staro ciak w komentarzu do ustawy o organizacji i zakresie
dzia ania rad narodowych13. Zgodnie z wyra on przez niego opini dotyczy a
ona zarówno ca ej administracji jak te
ycia politycznego i spo ecznego
w terenie. Stwierdza on wr cz „Pod tym wzgl dem (kontroli – T. M.)
kompetencje rad s po prostu nieograniczone, tak samo jak kompetencje KRN”14.
W dalszej cz ci pracy konkretyzowa on wyra ony na wst pie pogl d,
zaznaczaj c, e: „Terenowe rady narodowe maj wi c nie tylko prawo ale
i obowi zek kontroli wszystkich w adz urz dów, przedsi biorstw, zak adów
pa stwowych – z wyj tkiem centralnych. Kontrola dzia alno ci organów
pa stwowych musi by utrzymana w ramach w ciwo ci terytorialnej rady
narodowej. /…/ Nie ma takiej ga zi spraw pa stwowych, których rada nie mog a
by kontrolowa . Tak jak KRN kontroluje ca dzia alno
pa stwa, tak
powiatowa rada narodowa powinna kontrolowa ca e ycie powiatu, a gminna
ca e ycie gminy i wsi”15. Nie ma zatem w tpliwo ci, i kontrola spo eczna rad
narodowych dotyczy a na równi z innymi tak e organów administracji ogólnej.
Nie zawsze jednak rady umia y sprosta roli swoistego „bezpiecznika” którym
mia y by wobec instytucji o niepewnym politycznie rodowodzie. K opoty takie
widoczne by y szczególnie w pierwszym okresie po zako czeniu wojny, gdy
struktury rad, szczególnie ni szych szczebli, dopiero si formowa y. Organy
administracji ogólnej korzysta y z tej s abo ci nowych instytucji staraj c si
zyska dla siebie jak najwi cej niezale no ci Zwraca na to uwag Boles aw
Bierut, który w 1945 r. tak odnosi si do zaistnia ej sytuacji: „Organy
administracji ogólnej chcia y by zapanowa w pewnym sensie nad radami
narodowymi, chcia yby zrobi sobie z nich pewnego rodzaju rad przyboczna
wójta, starosty, wojewody i nie dopu ci zbyt daleko id cej inicjatywy samych
rad narodowych. Wydaje mi si , e g ówna przyczyn tych tendencji, jest to, e
rady narodowe, pozwalaj na tego rodzaju podporz dkowanie czynnikom
administracji ogólnej, e to zale y nie tyle od dyktatorskich tendencji ze strony
wojewody, starosty i wójta, ile od zbyt s abej inicjatywy samych rad
narodowych”16.
Si y polityczne skupione wokó PPR, decyduj c si na reaktywacje
znanego z Drugiej RP systemu organów administracji, zadba y zatem by zosta
on obudowany szeregiem „bezpieczników” czego uzewn trznieniem by o
sprz enie go z instytucj rad narodowych. Cho ograniczono w ten sposób, co
13
14
15
16

Rady narodowe. Wyk ad o ustroju i komentarz do ustawy, K. Biskupski, J. Staro ciak, Warszawa
1946, s. 105.
Tam e, s. 107.
Tam e, s. 108.
Wyst pienie B. Bieruta podczas konferencji przewodnicz cych wojewódzkich rad narodowych
w dniach 26 i 27 listopada 1945 r. w Warszawie, cyt. za A. Gwi , Rady Narodowe w latach
1944–1950, w: Organizacja i praca rad narodowych, Warszawa 1953, red. Z. Rybicki,
J. Staro ciak, J. Stembrowicz.

250

najmniej w cz ci, swobod dzia
wojewodów i starostów, to zabieg ten nie
zmieni jednak faktu, i mi dzywojenne rozwi zania prawne stanowi mia y
nadal podstaw ich funkcjonowania, zapewniaj c realizacj znanego ju
schematu. Przekonanie o jego kontynuacji uzna nale y jednak – po cz ci
chocia – za z udne. Zastosowanie form znanych z okresu Drugiej RP
uwiarygodni
mia o przede wszystkim now
administracj
w oczach
spo ecze stwa oraz dowodzi pe nej kontynuacji pa stwowo ci, jako organizmu
niezale nego od ZSRR. By y to jednak dzia ania w du ym stopniu pozorne.
W tym miejscu zwróci nale y uwag na opini M. Jaroszy skiego, który trafnie
zinterpretowa zachodz ce w pierwszych powojennych latach procesy. Stwierdzi
on m. in., e w stare formy ustrojowe wlana zosta a nowa tre . Swoj my l
rozwin on wskazuj c, i „mimo utrzymania wielu starych form moment
wyzwolenia stanowi punkt zwrotny, rewolucyjny, od którego rozpoczyna si
rozwój pa stwa zupe nie nowego typu, przeciwnego staremu. Stare formy s
celom wr cz przeciwnym poprzednim” (podkre lenie – T. M.)17. Mo na zatem
stwierdzi , i za dobrze znan i powszechnie akceptowana fasad ukrywano
bardzo realne zmiany, które sprawi mia y, i powojenna rzeczywisto
dopasowana zosta a do politycznej wizji PKWN. Kwestie natury formalnej, jak
kszta t poszczególnych instytucji pa stwa, zosta y przy tym zepchni te na plan
dalszy przez zagadnienie podstawowe, jakim by o niew tpliwie przej cie w adzy
przez si y lewicy. Sprawa pe nego dopasowania poszczególnych struktur pa stwa
do wymogów ideologicznych bliskich PKWN mog a zosta rozwi zana pó niej,
po ustabilizowaniu si sceny politycznej. Do tej chwili nale o za tak wp yn
na system organów w adzy, by mimo zachowania mi dzywojennej fasady,
sprosta on potrzebom i wymaganiom nowego ustroju i dominuj cych w nim si
politycznych.
Przedwojenne
ustawodawstwo
okre laj ce
warunki
funkcjonowania administracji ogólnej – cho co do zasady utrzymane w mocy –
dostosowane musia o zosta do nowych realiów. Oznacza o to konieczno jego
interpretacji w zgodzie z duchem zachodz cych zmian oraz wprowadzanie takich
korekt w toku samego stosowania prawa, które eliminowa y by ewentualne
sprzeczno ci zachodz ce miedzy jego przed i powojennymi przepisami –
oczywi cie na korzy tych ostatnich.
Poniewa za priorytet uznano zabezpieczenie dominuj cej roli PPR,
która nie mog a liczy na szerokie poparcie spo eczne, konieczne sta o si
oparcie jej o tzw. struktury si owe i zagwarantowanie wp ywu na ich dzia anie.
Specjalna pozycja instytucji odpowiedzialnych za bezpiecze stwo wewn trzne
by a przy tym charakterystyczna dla wszystkich pa stw obozu radzieckiego. Z
uwagi na fakt, i resort administracji publicznej PKWN, któremu podlega y
terenowe organy administracji ogólnej obj ty zosta przez polityka nie
17

M. Jaroszy ski, Zagadnienia rad narodowych. Studium prawno-polityczne, Warszawa 1961,
s. 15.
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zwi zanego z PPR, konieczne sta o si wy czenie z pod jego wp ywów struktur
bezpiecze stwa, które pozosta mia y w orbicie PPR. Z tego te wzgl du w ród
dzia ów administracji nie zespolonej, poza organami wymiaru sprawiedliwo ci,
administracji szkolnej, administracji finansowej, pracy, kolejnictwa, obrony
narodowej, poczty i telekomunikacji, eglugi morskiej znalaz y si tak e organa
bezpiecze stwa publicznego i MO18. Ostatnie z wymienionych tworzy y
wspólnie odr bny, podleg y ministrowi bezpiecze stwa publicznego pion
administracji pa stwowej, niezale ny od terenowych struktur administracji
ogólnej. By on przy tym w pe ni kontrolowany przez dzia aczy zwi zanych
z PPR19.
Odseparowanie
wojewodów
i starostów od problematyki
bezpiecze stwa by o jedn z najpowa niejszych zmian, jaka dotkn a te organy
w stosunku do okresu mi dzywojennego, kiedy to Policja Pa stwowa podlega a
organom administracji ogólnej w zakresie realizacji zada dotycz cych
utrzymania bezpiecze stwa, spokoju i porz dku publicznego20. Zabieg ten by
jednak wprost powi zany z likwidacj mi dzywojennego MSW i utworzeniem
w jego miejsce niezale nych od siebie resortów administracji publicznej
i bezpiecze stwa publicznego.
Powi zanie urz dów wojewody i starosty z radami narodowymi oraz
wskazane wy ej okrojenie ich kompetencji nie zmieni o jednak pryncypiów ich
charakteru. Nadal, co do zasady, okre la y je postanowienia rozporz dzenia
Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie dzia ania w adz
administracji ogólnej21, które uzupe nione zosta o dekretem o trybie
powo ywania w adz administracji ogólnej pierwszej i drugiej instancji.
Wojewoda podlega organizacyjnie i s bowo ministrowi administracji
publicznej (na Ziemiach Odzyskanych ministrowi ziem odzyskanych), pod
wzgl dem merytorycznym za , w zale no ci od rzeczowej kategorii zagadnienia,
poszczególnym ministrom w ciwym dla danego dzia u administracji.
Analogicznie rzecz przedstawia a si w przypadku starosty, który pod wzgl dem
osobowym podlega wojewodzie, wzgl dnie ministrowi administracji publicznej
(lub ziem odzyskanych), pod wzgl dem s bowym za bezpo rednio
wojewodzie. Sytuacja nie uleg a zatem powa nym zmianom w stosunku do
okresu Drugiej RP, poza faktem i miejsce ministra spraw wewn trznych zaj
minister administracji publicznej (ewentualnie minister ziem odzyskanych),
18
19

20
21

Kwestia funkcjonowania administracji niezespolonej zosta a omówiona szerzej przez:
J. Staro ciak, Administracyjny ustrój Polski, Warszawa 1947, s. 26–28.
Struktury bezpiecze stwa by y przy tym od pocz tku w pe ni kontrolowane przez dzia aczy
zwi zanych z PPR, która strzeg a swego monopolu w tym zakresie. W 1946 r. tylko jeden
z wiceministrów bezpiecze stwa publicznego zwi zany by z inna ni PPR parti . By to Henry
Wachowicz dzia acz PPS.
Art. 3 pkt. a w zw. z art. 1 Rozporz dzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 6 marca 1928 r.
o Policji Pa stwowej Dz. U. RP z 1928 r. nr 78 poz. 443.
Dz. U. RP z 1936 r. nr 80 poz.555 t.j.
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a charakter podleg ci wojewody wzgl dem tego ministra zosta rozszerzony
z osobowej na organizacyjn i s bow 22.
Zasadniczym zmianom nie uleg y równie podstawowe kompetencje
organów administracji ogólnej. Wojewoda, tak jak i starosta, pozosta szefem
administracji ogólnej i przedstawicielem rz du na w ciwym mu obszarze. Co
oczywiste, zachowa on równie funkcje kierownika urz du wojewódzkiego
stanowi cego jego aparat pomocniczy.
Odnosz c si
do pierwszej z wymienionych sfer dzia ania,
W. Dawidowicz stwierdzi , e oznacza a ona funkcjonowanie wojewody
(starosty) jako organu administracji terytorialnej. A zatem realizowanie
zespolonych zada i kompetencji z zakresu ró nych dzia ów administracji
pa stwowej na danym terenie23, co stanowi o tyle lakoniczne co celne
podsumowanie roli tych organów. Rozwijaj c poruszony wy ej w tek zaznaczy
nale y, e warunki sprawowania przez wojewod (starost ) funkcji szefa
administracji ogólnej, tak jak i inne jego podstawowe kompetencje, uregulowane
by y przepisami rozporz dzenia Prezydenta RP z 1928 r. o organizacji i zakresie
dzia ania w adz administracji ogólnej. Z uwagi na szereg zmian w organizacji
aparatu w adzy, które nast pi y wraz z powo aniem PKWN, nie wszystkie
z przepisów przedmiotowego aktu stosowa mo na by o jednak wprost. W
odniesieniu do szeregu kwestii wzi nale o poprawk na aktualny model
funkcjonowania poszczególnych elementów struktur pa stwa. Nie zmienia o to
jednak w aden sposób generalnej zasady, i do zakresu dzia ania wojewody,
jako szefa administracji ogólnej drugiego stopnia nale y kierownictwo
i decyzje we wszystkich sprawach nale cych do dzia ów administracji
zespolonych w jego r ku, a nie wy czonych wyra nie z pod jego kompetencji24.
Opieraj c si na tre ci art. 27 rozporz dzenia prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r.
o organizacji i zakresie dzia ania w adz administracji ogólnej, K. Ma kowski
zaliczy do tej kategorii zagadnienia:
1. administracji z zakresu dzia ania bezpo rednio podleg ego ministrowi
administracji publicznej wzgl dnie ministrowi ziem odzyskanych;
2. administracji aprowizacji;

22

23
24

Art. 8 rozporz dzenia Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie dzia ania
adz administracji ogólnej stanowi , i wojewoda podlega ministrowi spraw wewn trznych
pod wzgl dem osobowym, art. 4 dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powo ywania
adz administracji ogólnej pierwszej i drugiej instancji stanowi za , e wojewoda s bowo
i organizacyjnie podlega kierownikowi resortu administracji publicznej (nast pnie ministrowi
administracji publicznej). Cho dekret nie uchyla wprost sprzecznych z nim postanowie
rozporz dzenia prezydenta, uzna nale y za obowi zuj ce regulacje pó niejsze, które
zlikwidowa y sprzeczne z nimi przepisy wcze niejsze.
W. Dawidowicz, dz. cyt., s. 19.
J. Staro ciak, dz. cyt., s. 80.
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3. administracji przemys u i handlu z wyj tkiem spraw przekazanych
administracji górniczej, urz dom probierczym i s bie legalizacji
narz dzi mierniczych oraz spraw handlu zagranicznego;
4. administracji opieki spo ecznej, z wyj tkiem spraw przekazanych
inspekcji pracy i urz dom zatrudnienia oraz spraw inwalidzkich;
5. administracji odbudowy (z wyj tkiem dyrekcji odbudowy i Biura
Odbudowy Stolicy) i planowania przestrzennego;
6. administracji miernictwa i pomiarów kraju;
7. administracji komunikacji (z wyj tkiem kolejnictwa i dróg wodnych);
8. administracji s by zdrowia (z wyj tkiem zak adów i instytutów
naukowych);
9. administracji kultury i sztuki;
10. administracji rolnictwa i reform rolnych, z wyj tkiem pa stwowych
zak adów badawczo-naukowych oraz innych spraw, które w my l
obowi zuj cych przepisów wojewodzie nie podlegaj ;
11. administracji o wiaty rolniczej;
12. inne sprawy w których wojewoda jest w ciwy na podstawie przepisów
specjalnych25.
W granicach tak zarysowanego spektrum obowi zków wynikaj cych
z roli szefa administracji ogólnej oraz kierownika agend administracji zespolonej
wojewoda uznawany by za s bowego zwierzchnika podleg ych mu z tego
tytu u urz dników, wykonawc zalece w ciwych ministrów, organ w ciwy
25

K. Ma kowski, Administracja…, s. 22; Katalog ten przytoczony zosta równie przez:
M. ukowski, Dzieje administracji w Polsce w XX w., Warszawa 2011, s. 493. Podobne
wyliczenie zamieszczone zosta o w tre ci tymczasowego statutu organizacyjnego Urz du
Wojewódzkiego w Poznaniu przes anego Ministerstwo Administracji Publicznej (MAP).
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administracji ogólnej tj. szefem administracji publicznej oraz innych dzia ów administracji
bezpo rednio zespolonych we w adzach administracji ogólnej a mianowicie: 1. aprowizacji
i handlu; 2. Przemys u; 3.zdrowia; 4. Opieki spo ecznej; 5. Komunikacji; 6. Kultury i sztuki; 7.
Spraw wyznaniowych; 8. Spraw weterynaryjnych”. Archiwum Akt Nowych w Warszawie
(AAN), MAP, sygn. 313 s. 104–105; J. Staro ciak w pracy Administracyjny ustrój Polski,
Warszawa 1947, s. 24 , tak odnosi si do uprawnie wojewody jako szefa administracji ogólnej:
Do zakresu dzia ania wojewody z tytu u jego charakteru jako szefa administracji ogólnej
II instancji, nale y kierownictwo i decyzja we wszystkich sprawach, dla których rozstrzygania
kompetentna jest w adza administracji ogólnej II instancji, a które nie s z pod kompetencji
wojewody wy czone wyra nym przepisem prawa, a w szczególno ci z dziedziny spraw
administracji wewn trznej, administracji rolnej, przemys owej, opieki spo ecznej, komunikacji,
pomiarów kraju, aprowizacji, kultury i sztuki, konserwacji zabytków i innych. W zakresie
wszystkich tych spraw, wchodz cych w sk ad kompetencji wojewody, jako kierownika agend
administracji bezpo rednio zespolonej, wojewoda jest zwierzchnikiem podleg ych mu urz dów,
wykonawc polece w adz centralnych wydaj cych stosownie do upowa nie prawa
zarz dzenia, jak równie
przewodnicz cym wszystkich organów kolegialnych,
wspó dzia aj cych z urz dem wojewódzkim.
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do wydawania zarz dze i orzekania w sprawach merytorycznych, a tak e
przewodnicz cego wszystkich cia kolegialnych powo anych do wspó dzia ania
w powy szych dziedzinach26. Ponadto by on umocowany do samodzielnego
prowadzenia polityki kadrowej, co znalaz o swoje odzwierciedlenie
w uprawnieniu do mianowania, przenoszenia na inne miejsce s bowe,
zwalniania oraz przenoszenia w stan spoczynku podleg ych mu funkcjonariuszy.
Odmiennie ni w przypadku wojewody, w odniesieniu do starosty
rozporz dzenie Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. nie wyszczególnia o
katalogu jego uprawnie . Kwesta ta uregulowana zosta a przez wskazanie, e „do
zakresu dzia ania starosty powiatowego jako szefa administracji ogólnej nalez
wszystkie sprawy administracji pa stwowej na obszarze powiatu, o ile na mocy
obowi zuj cych przepisów nie s zastrze one w ciwo ci w adz naczelnych,
wojewody i innych w adz rz dowych, ani nie nale
do zakresu dzia ania
powiatowych zwi zków samorz dowych, gmin miejskich i wiejskich, oraz
sprawy w których nie da si ustali w ciwo ci rzeczowej innej w adzy, albo
je li obowi zuj ce przepisy przewiduj w ciwo w adz ju nie istniej cych,
a nie mo na ustali kto przej ich uprawnienia” (art. 67).
W zakresie tych uprawnie starosta, zgodnie z tekstem przywo ywanego
rozporz dzenia Prezydenta RP, uznawany by za odpowiedzialnego wykonawc
zalece wojewody. Odpowiednio stosowano wobec niego równie dotycz ce
nie wojewody przepisy art. 29 pkt. 2, 3, i 4 tego aktu, czyni ce ze :
bowego zwierzchnika podleg ych mu z tego tytu u urz dników, organ
ciwy do wydawania zarz dze i orzekania w sprawach merytorycznych,
a tak e przewodnicz cego wszystkich cia kolegialnych powo anych do
wspó dzia ania w powy szych dziedzinach27.
Tandem podstawowych funkcji powi zanych ze stanowiskami wojewody
i starosty, obok zada z zakresu kierowania administracj ogóln , dope nia a rola
przedstawiciela rz du. Kompetencje obu organów by y w tym zakresie to same,
z zastrze eniem, i wykonywane by y one na ró nych szczeblach administracji.
Z tego te wzgl du w pe ni zasadne i wystarczaj ce wydaje si przedstawienie
ich przez pryzmat dzia
wojewody, szczególnie, e odnosz ce si do regu y,
wobec starosty, jako organu ni szego szczebla, stosowane by y odpowiednio.
Sposób sprawowania przez wojewod funkcji przedstawiciela rz du
okre lony zosta przepisami artyku ów od 10 do 26 przywo ywanego ju
rozporz dzenia Prezydenta RP ze stycznia 1928 r. Pierwsza z wymienionych
jednostek redakcyjnych formu owa a licz cy cztery punkty katalog jego praw,
a zarazem i obowi zków w tej materii. Obejmowa on:
1. Wy czne reprezentowanie Rz du podczas uroczystych wyst pie o ile
prezes Rady Ministrów nie wy le w tym celu specjalnego delegata.
26

Art. 29 rozporz dzenia Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. tj. Dz. U. RP z 1936 r. nr 80
poz. 555.
27
K. Ma kowski, dz. cyt., s. 28.
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Kwestia utrzymania tej kompetencji przy w adzach administracji
ogólnej, co sygnalizowa o liczne grono autorów, budzi a w ród
wspó czesnych kontrowersje28. Pojawia y si bowiem g osy, i funkcje
reprezentacyjne przej
winien przewodnicz cy w ciwej rady
narodowej, jako terenowego organu przedstawicielskiego. Ostatecznie
jednak zmian takich nie wprowadzono. W. Dawidowicz przywo ywa
opini J. Staro ciaka, który sygnalizowa , e „Nasuwaj ce si
tpliwo ci co do stanowiska przewodnicz cego rady narodowej w tym
zakresie rozstrzygni te zosta y w ten sposób, e mimo specjalnego
uprzywilejowania reprezentacji miejscowego spo ecze stwa, ta
prerogatywa wojewody nie zosta a zmieniona”29.
2. Uzgadnianie dzia alno ci ca ej administracji na obszarze województwa
(powiatu) z lini polityki rz du. Realizacja tego uprawnienia przez
wojewod (starost ), tak jak i poprzedniego, nie by a jednak od pocz tku
kwesti oczywist . J. Starosciak zwraca uwag , e zestawienie przepisu
art. 10 pkt. 2 rozporz dzenia Prezydenta z 19 stycznia 1928 r.
statuuj cego to uprawnienie/kompetencje z nowym polipcowym
ustawodawstwem, a w szczególno ci z kompetencjami rad narodowych
w zakresie planowania, nasun o w tpliwo ci czy przepis ten zachowa
moc obowi zuj . Zosta y one jednak rozstrzygni te podobnie jak
w poprzednim przypadku na korzy w adz administracji ogólnej. Jako
ówne przes anki, które przemawia y za takim rozstrzygni ciem
wskaza on okoliczno , i planowanie wszelkiej dzia alno ci publicznej
na swoim terenie przez rady narodowe, jako bardziej ogólne, nie
wyklucza koordynacyjnych kompetencji wojewody, dotycz cych
w zasadzie sposobu wykonania oddanych mu do wykonania planów
i zada 30. W tym miejscu podkre li nale y, e nie wszyscy wspó cze ni
autorzy artyku owali tego rodzaju w tpliwo ci dotycz ce aktualno ci
kompetencji przynale nych wojewodzie (staro cie). Pró no szuka ich
chocia by w pracy K. Ma kowskiego, Administracja ogólna w Polsce,
który bez zastrze
wymieni w ród kompetencji w adz administracji
ogólnej drugiej instancji prerogatywy w zakresie uzgadniania
dzia alno ci administracji rz dowej.
3. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad sprawami osobowymi
funkcjonariuszy pa stwowych z punktu widzenia bezpiecze stwa,
spokoju i porz dku publicznego. Cho sam przepis przywo ywanego ju
rozporz dzenia Prezydenta RP statuuj cy uprawnienia wojewody
(starosty) w tym obszarze zachowa swoja aktualno , to mo liwo ci
28
29
30

J. S ewski, dz. cyt., s. 46; W. Dawidowicz, dz. cyt., s. 19.
J. Staro ciak, System organizacyjny administracji polskiej, Warszawa 1949, s. 78; Cyt.
za W. Dawidowicz, dz. cyt., s. 19.
Tam e.
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podejmowania przez niego dzia
w tym zakresie uleg y ju –
w stosunku do realiów Drugiej RP – powa nemu ograniczeniu31. Z
si na to szereg przyczyn. W ród powodów os abienia nadzoru
wojewody nad sprawami kadrowymi w administracji J. S ewski
wymienia m.in. fakt, i uprawnienie to dotyczy o pracowników
pa stwowych
pozostaj cych
w stosunku
publicznoprawnym
unormowanym przez ustaw z 17 lutego 1922 r. o pa stwowej s bie
cywilnej. Wi kszo
pracowników po 1944 r. zatrudniana by a
w strukturach administracji terenowej na podstawie stosunku
cywilnoprawnego. Jedynie na stanowiskach kierowniczych zatrudnienie
nast powa o na podstawie stosunku publicznoprawnego wed ug
przepisów wy ej wspomnianej ustawy o pa stwowej s bie cywilnej32.
Inn z przyczyn, silniej akcentowan w literaturze wspó czesnej dla
opisywanego okresu, by o przejecie inicjatywy w sprawach dotycz cych
bezpiecze stwa publicznego przez wyodr bnione z administracji
zespolonej struktury MBP33. Staro ciak stwierdzi , e wobec utworzenia
niezespolonych urz dów bezpiecze stwa oraz niezale nych od w adz
administracji ogólnej struktur MO sprawy bezpiecze stwa wy czone
zosta y spod bezpo redniego wp ywu wojewody. Wobec powy szego,
cho przyznane mu moc art. 10 pkt. 3 rozporz dzenia Prezydenta RP
z 19 stycznia 1928 r. uprawnienia formalnie nie zosta y zniesione, to
uleg y znacznemu uszczupleniu34. Co wa ne, stanowisko Staro cianka
harmonizowa o z pogl dami wyra anymi w samych strukturach MAP.
Naczelnik Wydzia u Ogólnego Departamentu Organizacyjnego
ministerstwa H. Ulejczyk w g oszonym podczas zjazdu wojewodów
w dniu 29 maja 1946 r. referacie stwierdzi : „Powstanie MBP i obj cie
przez urz dy mu podleg e spraw bezpiecze stwa wy cza z dzia alno ci
wojewody sprawy bezpiecze stwa w odniesieniu do funkcjonariuszy
pa stwowych”35. Zaznaczy on równocze nie, e nie umniejsza to
uprawnie wojewody wynikaj cych z art. 15, 16 i 18 przywo ywanego
wy ej rozporz dzenia Prezydenta RP ze stycznia 1928 r. Przepisy te
stanowi y za , e:
przyj cie do s by pa stwowej osób podlegaj cych przepisom
o pa stwowej s bie cywilnej wymaga uprzedniego zasi gni cia
opinii wojewody;
31

J. S ewski, Wojewoda w systemie administracji pa stwowej, Warszawa 1981, s. 47.
Tam e, s. 47.
33
Argument ten przytacza J. Staro ciak, dz. cyt., s. 78, jak i K. Ma kowski, dz. cyt., s. 20.
34
Do przywo anego stanowiska J. Staro ciaka odwo uje si tak e J. S ewski w pracy
Wojewoda…, dz. cyt., s. 47.
35
Referat naczelnik Wydzia u Ogólnego Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa
Administracji Publicznej H. Ulejczyka wyg oszony podczas zjazdu wojewodów w dniu 29 maja
1946 r. za cznik do sprawozdania ze zjazdu. AAN, MAP, sygn. 212 s. 43.
32
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stanowiska kierownicze lub samoistne winne by obsadzane na
obszarze województwa po zasi gni ciu opinii wojewody;
ka da w adza rz dowa obowi zana jest rozpatrze skierowany do
niej wniosek w ciwego wojewody o usuni cie lub przeniesienie
podleg ego jej w adzy funkcjonariusza pe ni cego obowi zki na
terenie województwa. W wypadku uznania wniosku za nie
uzasadniony, sprawa winna by przedstawiona do decyzji
ciwego ministra36.
4. Uzgadnianie dzia alno ci ca ej administracji cywilnej i interesów
gospodarczych województwa (powiatu) z potrzebami obrony pa stwa.
W ramach realizacji tego obowi zku wojewoda (starosta) niezale nie od
obowi zków ci cych na administracji ogólnej w zakresie uzupe nienia
i zaopatrzenia armii jak i wspó dzia ania si zbrojnych z w adz cywiln
dla u mierzenia rozruchów lub przymusowego wykonania przepisów
prawnych, dodatkowo:
czuwa nad nale ytym uwzgl dnieniem interesów obrony pa stwa
przez wszystkie dzia y administracji;
inicjuje i kieruje wspó dzia aniem czynników spo ecznych w akcji
przygotowania obrony pa stwa, przysposobienia wojskowego
oraz opieki nad nierzem;
czuwa w porozumieniu z w ciwymi w adzami wojskowymi nad
nale ytym uwzgl dnieniem przez dowództwa i zarz dy wojskowe
interesów gospodarczych województwa i jego mieszka ców37.
Rola wojewody wzrasta a dodatkowo w momencie szczególnego
zagro enia pa stwa. Na mocy art. 25 rozporz dzenia Prezydenta RP
o organizacji i zakresie dzia ania w adz administracji ogólnej, w wypadku
og oszenia mobilizacji lub w innych wypadkach, w których Rada Ministrów uzna
to za konieczne, w szczególno ci og oszenia stanu wyj tkowego, wojewoda od
dnia wskazanego w uchwale Rady Ministrów, obejmowa naczelne kierownictwo
ca ej administracji cywilnej województwa. Ustawodawca zastrzega jedynie, e

36
37

Tam e.
Art. 24 rozporz dzenia Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r., tj. Dz. U. RP z 1936 r. nr 80
poz. 555.
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uprawnienia te nie dotycz administracji wojskowej, wymiaru sprawiedliwo ci,
komunikacji kolejowej i pocztowej38.
Dla pe nego przedstawienia problematyki funkcjonowania systemu
organów administracji ogólnej w powojennych realiach ustrojowych, prócz
zilustrowania jego podstawowych rysów, czemu s
mia powy szy wywód,
konieczne wydaje si równie chocia by krótkie zasygnalizowanie istniej cych
w jego ramach rozwi za szczególnych, odbiegaj cych od przyj tych generalnie
zasad. Za tego rodzaju odr bno ci uzna nale y niew tpliwie organizacj zarz du
dwóch najwi kszych miast: Warszawy i odzi. Zosta y one wydzielone spod
podzia u na województwa i zyska y status odr bnych województw miejskich.
Kompetencje wojewodów nale y w obu tych o rodkach do prezydentów miast,
którzy de facto zyskali w nie tak rang 39. Swoistym potwierdzeniem tego
faktu by udzia obu prezydentów w zjazdach wojewodów.
Dokonuj c swego rodzaju oceny przyj tego przez PKWN modelu
organizacji administracji ogólnej, a co za tym idzie tak e formy zarz dzania
krajem uzna nale y, e gremium to podejmuj c decyzje w tej sprawie polega o
bardziej na ch odnej kalkulacji ni dogmatach ideologicznych. Priorytetem dla
obozu PPR by o wszak przej cie w adzy w kraju i jej utrzymanie. rodowisko to
zmierzaj c do osi gni cia swojego celu gotowe by o na wiele czasowych
kompromisów. Z tego te wzgl du zdecydowano si na podtrzymanie,
z pewnymi zmianami, znanego z Drugiej RP systemu organizacji administracji
ogólnej, który gwarantowa mia przede wszystkim mo liwo skutecznego
sprawowania i utrwalania w adzy przez reprezentantów rodowisk skupionych
wokó PKWN. Sprawne dzia ania organów administracji ogólnej, które
pozbawione zosta y charakteru politycznego40, zapewni mia o przy tym warunki
dla wykszta cenia si i okrzepni cia rad narodowych. Instytucje te, które okre li
38

39
40

Na uprawnienie to zwraca uwag równie J. Staro ciak w pracy System organizacyjny
administracji polskiej, Warszawa 1949, s. 79. Nie rozstrzygn on jednak czy w nowych realiach
ustrojowych katalog wyj tków sformu owany w rozporz dzeniu z 1928 r. poszerzy nale y
o administracj bezpiecze stwa publicznego. Cho brak ku temu wyra nych przes anek
ustawowych nale y w opinii autora za
, e z racji specjalnej pozycji tego pionu w adzy
organa bezpiecze stwa obok administracji wojskowej, wymiaru sprawiedliwo ci, komunikacji
kolejowej i pocztowej zosta y by wy czone z pod kierownictwa wojewody. Podobny pogl d
zaprezentowany zosta przez K. Ma kowskiego w pracy Administracja ogólna w Polsce,
Warszawa 1948, s. 20. Autor stwierdza : Wojewoda czuwa nad nale ytym uwzgl dnieniem
interesów obrony pa stwa przez wszystkie dzia y administracji ca ego województwa i jest wobec
tych interesów reprezentantem wszystkich cywilnych w adz pa stwowych i samorz dowych,
dzia aj cych na obszarze województwa z wyj tkiem w adz administracji wojskowej,
bezpiecze stwa publicznego, wymiaru sprawiedliwo ci i wi ziennictwa oraz administracji
wiaty. Ustawodawstwo mi dzywojenne nie wymienia o organów bezpiecze stwa w ród
wyj tków bowiem policja podlega a wówczas wojewodzie na szczeblu województw i ministrowi
spraw wewn trznych na szczeblu centralnym. Nie by o zatem celowe zmienianie tego stanu
w sytuacji mobilizacji.
J. Staro ciak, Administracyjny ustrój…, s. 26.
W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2012, s. 425.
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mo na jako najbardziej typowe dla systemu radzieckiego obj mia y rol
ównych o rodków politycznych w terenie, sprawuj cych de facto piecz nad
prawid owo ci dzia i polityczn poprawno ci wojewodów i starostów.
Podkre li nale y jednak, i wcielona w ycie wizja od pocz tku mia a
charakter tymczasowy i stanowi a taktyczne ust pstwo na drodze do unifikacji
ustroju polskiego z tym wyst puj cym w ZSRR, który to proces zainaugurowa y
reformy z 1950 r., a symbolicznie ukoronowa o wej cie w ycie konstytucji
z 1952 r. Do tego czasu mo na by o wszak e obserwowa ciekawe zjawisko,
kiedy formy ustrojowe typowe dla pa stwa bur uazyjnego z powodzeniem
zastosowane zosta y w realiach kszta tuj cego si systemu socjalistycznego.

260

Tomasz Majer
Instytucje wojewody i starosty w nowym porz dku ustrojowym Polski w latach
1944–1950
The institutions of the governor and mayor in the new political order of Poland
in the years 1944–1950
owa kluczowe: samorz d, Polska Ludowa, stalinizm
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Streszczenie
Artyku opisuje funkcje samorz du w pierwszych latach Polski Ludowej.
W trudnym okresie pocz tku stalinizmu, samorz d przechodzi ró ne fazy
rozwoju, jednak jego rola by a stopniowo ograniczana.
Summary
The article describes the functions of the local government in the first years of
the Polish People’s Republic. In a difficult period of early Stalinism, the local
government went through different phases of development but overall its role
was gradually reduced.

261

Piotr Majer
PRZEST PCZO

W POLSCE LUDOWEJ I EFEKTY JEJ
ZWALCZANIA

Stopie zagro enia przest pczo ci kryminaln , a tak e efektywno
cigania jej sprawców, jest zazwyczaj problemem do trudnym do w miar
precyzyjnego zdefiniowania, g ównie na skutek istnienia tzw. ciemnej liczby
przest pstw1. W pierwszych powojennych lat, trudno ci te by y komplikowane
walkami stricte politycznymi, które dla zdyskredytowania drugiej strony, by y
cz sto kwalifikowane jako bandyckie b
kryminalne, co w sposób diametralny
zmienia o ich charakter. Dla czysto ci tych uwag wst pnych, nie mo na te nie
zauwa , e nie nale y do rzadko ci równie odwrotne wypadki, tj.
usprawiedliwiania czynów kryminalnych, motywacjami politycznymi.
W Polsce powojennej podstawowa kategoryzacja czynów uznanych za
przest pcze, w rozumieniu zdarze kryminalnych, wynika a z zachowania
kodeksu karnego z 1932 r. W cz ci szczegó owej wyró nia on 25 rodzajów
przest pstw, przy czym w nowych warunkach ustrojowo-prawnych, odwo ywano
si g ównie do zapisów dotycz cych: przest pstw przeciwko porz dkowi
publicznemu – rozd. XXV, fa szowania pieni dzy, papierów warto ciowych,
znaków urz dowych i narz dzi mierniczych – rozd. XXVII, nierz du – rozd.
XXXII, przest pstw przeciwko yciu i zdrowiu – rozd. XXXV, przest pstw
przeciwko mieniu – rozd. XXXIX. Cz
z regulacji, wobec braku przydatno ci
w nowych realiach ustrojowo-spo ecznych, by a uzupe niana nowymi normami;
zapisy rozdzia u XXVI dotycz cego przest pstw przeciw uczuciom religijnym,

1

Ciemna liczba stanowi ró nic pomi dzy faktyczn ilo ci przest pstw zaistnia ych we
wszystkich formach stadialnych (przygotowanie, usi owanie, dokonanie) i zjawiskowych
(sprawstwo, pomocnictwo, pod eganie), a t ilo ci , która wykazana zosta a w statystyce jako
kategoria „przest pstw stwierdzonych”. Wielko „przest pczo ci rzeczywistej” i rozmiary
„ciemnej liczby” mo na ocenia jedynie szacunkowo przy pomocy instrumentów badawczych
wypracowanych przez kryminologi , czyli nauk o przyczynach i objawach przest pczo ci.
Kryminologia bada tak e przyczyny ciemnej liczby przest pczo ci. Wyja niaj c to B. Ho yst
trafnie zauwa , e o istnieniu i zakresie ciemnej liczby decyduje wiele czynników. W ród nich
do najwa niejszych zaliczy , zaniechanie z enia zawiadomienia o przest pstwie, wyrafinowane
metody dokonywania przest pstw, poziom pracy funkcjonariuszy organów cigania i wymiaru
sprawiedliwo ci oraz relacje pomi dzy tymi organami, a spo ecze stwem; w: Kryminologia,
Warszawa 1979, s. 38.

zosta y np. uchylone w wyniku przyj cia 5 sierpnia 1949 r. dekretu o ochronie
wolno ci sumienia i wyznania 2.
Pocz wszy od 1944 r. wspomniane regulacje kodeksowe by y
uzupe niane i uszczegó owiane aktami ni szej rangi. Praktyka ta,
charakterystyczna dla porz dku rewolucyjnego zosta a zapocz tkowana
rozkazem, uznaj cym produkcj samogonu, nie tylko za przest pstwo przeciw
skarbowi pa stwa, ale równie jako sabota gospodarczy. Tym samym rozkazem
polecono zamkni cie olejarni nieuprawnionych do produkcji p odów oleistych3.
Trybem tym normowane by y odt d kolejne powinno ci aparatu policyjnego,
w tym m. in. dotycz ce zapobiegania kradzie om samochodowym, cigania
odziei samochodowych oraz odnosz ce si do zjawiska narkomanii.
Przest pczo
o charakterze kryminalnym w pierwszych latach
powojennych, wyczerpuj ca zapisy kodeksu karnego, obiektywnie musia a by
bardzo znacz ca, co wynika o g ównie z procesów spo ecznych, w ciwych dla
tego okresu. Sprzyja y jej szczególnie takie czynniki jak:
naturalne os abienie okresem wojny i okupacji norm moralnych
i wi zi spo ecznych;
no
do „nadrobienia” niewygód i wyrzecze okresu wojny
i okupacji;
znacz ce migracje b ce efektem wysiedle , przesiedle oraz
ruchliwo ci spo ecznej;
pokusy wynikaj ce z pozostawienia mienia, szczególne na Ziemiach
Odzyskanych;
intensyfikacja procesów urbanizacyjnych;
atmosfera okresu prze omu, z sankcjonowanymi przez nowe w adze
elementami lekcewa enia „starego” prawa;
obiektywnie ma a sprawno i skuteczno Milicji Obywatelskiej,
jako formacji policyjnej;
obecno wojsk Armii Czerwonej, w tym wielu jej maruderów,
dokonuj cych przest pstw pod os on munduru i broni, co czyni o
ofiary agresji niemal bezbronnymi.
Ten wymuszony obiektywnymi przes ankami wysoki stan zagro enia
przest pczo ci
znajduje odbicie i potwierdzenie w niezmiernie wielu
wiadectwach, wytworzonych zarówno przez Milicj Obywatelsk , jak i przez

2
3

Dz. U. R.P. 1949, nr 45, poz. 334, Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolno ci sumienia
i wyznania.
P. Majer, Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, dzia alno , miejsce
w aparacie w adzy, Olsztyn 2004, s. 217.
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innych reprezentantów aparatu administracyjnego4. Pe nomocnik rz du RP na
okr g Pomorze Zachodnie, w sprawozdaniu dotycz cym grudnia 1945 r., pisa
np.: „Bezpiecze stwo nadal pozostawia du o do yczenia. Zbrojne napady,
maruderstwa, rabunki, w wi kszo ci przez bandy odziane w mundury Armii
Czerwonej, nie ustaj . Ludno
miast, szczególnie Szczecina, Gryfina
i Bia ogardu, a nawet i w Koszalinie, nie ma odwagi od zmroku do witu opu ci
swoich mieszka , gdy na ulicy grozi jej obrabowanie. Równie w mieszkaniach
nie jest si pewnym, gdy napady i w amania do mieszka s bardzo liczne.
Znamiennym jest to, i tam, gdzie s garnizony Armii Czerwonej i gdzie
bezpiecze stwo powinno by pe ne, tam w nie jest najgorzej. Umundurowane
i uzbrojone bandy w mundury i bro Armii Czerwonej nie oszcz dzaj i osiedli
i cz sto z oficerami na czele, przyje aj do osadników, zabieraj im rzeczy,
które uwa aj , ze mog im si na co przyda , zabieraj byd o, winie, konie,
gwa
kobiety i l
Polaków /…/ MO i UBP wobec braku fachowo ci,
dostatecznej ilo ci rodków komunikacyjnych i niedostatecznej czno ci, jak
i te nienale ytego doboru ludzi – cz sto braku wspó pracy i niezrozumienia
ci cych na nich zada , mimo swej liczebno ci i pomocy Wiejskich Stra y
Ochronnych, nie potrafi w nale yty sposób sytuacji opanowa 5”.
Wysoki stan zagro enia przest pczo ci w pierwszych powojennych
latach – nieuchronny na skutek przes anek obiektywnych oraz potwierdzany
wycinkow sprawozdawczo ci , nie znajduje potwierdzenia w statystycznym
obrazie przest pczo ci sporz dzanym przez MO. Wed ug jej sumarycznych
danych w 1945 r. zosta o pope nionych 265 962 przest pstw, z nast puj
kodeksow kwalifikacj ; zabójstwo dokonane – 8 411, dzieciobójstwo – 98,
rozbój – 26 471, uszkodzenie cia a – 10 073, fa szerstwo – 2 796, oszustwo – 1
272, kradzie – 121 729, nierz d – 2 549. Co charakterystyczne, wedle tej samej
statystyki, zagro enie przest pczo ci w kolejnych dwóch latach nieznacznie, ale
systematycznie mala o. W 1946 r. odnotowano bowiem pope nienie 239 954
przest pstw, w 1947 r. – 227 175 przest pstw. Odwrócenie tej tendencji nast pi o
dopiero w 1948 r., kiedy to odnotowano 229 432 przest pstwa. W 1949 r., liczba
czynów zabronionych mia a wynie 244 516. Kategoryzacj tych przest pstw,
odnotowywanych przez MO, prezentuje tabela:

4

5

Bogaty zbiór takich dokumentów zosta opublikowany m. in. w pracy: Bezpiecze stwo
i porz dek publiczny w latach 1945–1950, wybór i oprac. T. Bia ecki, J. Macholak, w: ród a do
dziejów Pomorza Zachodniego, 1995, t. VI.
Tam e, s. 48–49.

265

Tab. 1. Przest pstwa zameldowane Milicji Obywatelskiej w latach 1945–1949
1945 1946 1947 1948 1949
Rodzaj
Przest pstwa
Liczby bezwzgl dne
265962 239954 227175 229432 244515
Ogó em
Zabójstwa
8.411 7.146 2.812 1.345 1.088
dokonane
98
358
434
350
348
Dzieciobójstwo
26471 23987 10231 5224
3018
Rozbój
*
2.564
657
332
218
Rozbój z broni
Uszkodzenie
10073 7385
6048
5589
5590
cia a
2796 12780 7367
3977
2230
Fa szerstwo
1272
2203
2165
2628
3140
Oszustwo
Kradzie
121729 139594 128310 119538 118127
ogó em
Kradzie
6572
8286
6250
5875
6141
kieszonkowa
Kradzie
*
43064 44089 34708 31186
mieszkaniowa
2549
978
945
1143
1523
Nierz d

red. 1946 1947 1948 1949
Wska nik dynamiki
241407

90,2

94,7

101,0

106,6

4.156

85,0

39,3

47,8

79,4

317

365,3

121,2

80,6

99,4

13786

90,9

42,6

51,5

57,8

942

*

25,6

50,5

65,7

6937

73,3

81,9

92,4

100,0

5830

457,1

57,6

54,0

56,1

2281

173,2

98,3

121,4

119,5

125459 114,7

91,9

93,2

98,8

6625

126,1

75,4

94,0

104,5

38262

*

102,4

78,7

89,8

1427

38,4

96,6

120,9

133,2

ród o: Przest pstwa zameldowane Policji w latach 1924–1938 oraz przest pstwa
zameldowane Milicji Obywatelskiej w latach 1945–1983, Warszawa 1984 r., s 33.

Zasygnalizowany sceptycyzm wobec przedstawionych wielko ci, wynika
ównie z ich odniesienia do statystycznego obrazu przest pczo ci ostatnich lat
Drugiej Rzeczpospolitej. Policja Pa stwowa odnotowywa a wówczas – wed ug
dost pnych danych – o ponad 200% przest pstw wi cej, co w liczbach
bezwzgl dnych wyra o si nast puj cymi wielko ciami: w 1935 r. przyj to
zawiadomienie o pope nieniu 593 988 przest pstw, w 1936 r. – 597 779
przest pstw, w 1937 r. – 586 409 przest pstw, w 1938 r. – 545 905 przest pstw6.
Z czynników rzutuj cych na zagro enie przest pczo ci wyst puj cych
w dwóch porównywanych okresach, Druga Rzeczpospolita „górowa a” nad sw
nast pczyni w zasadzie jedynie liczb ludno ci, która w 1938 r. wynosi a blisko
35 mln, gdy dziesi lat pó niej zmniejszy a si do ponad 24 mln. Kryminologia
dowodzi natomiast bezspornie, potwierdzaj c tutaj proste logiczne
wnioskowanie, e liczba przest pstw w danej spo eczno ci uzale niona jest od
wielko ci populacji. Bardziej ludna w omawianych latach II Rzeczpospolita,
statystycznie by a wi c zagro ona wi ksz przest pczo ci – w warto ciach
bezwzgl dnych, ni jej nast pczyni, o oko o 30%. Ale by a to w zasadzie jedyna
zasadnicza przes anka na niekorzy
Drugiej Rzeczpospolitej. Pozosta e –
6

Przest pstwa zameldowane Policji w latach 1924–1938 oraz przest pstwa zameldowane Milicji
Obywatelskiej w latach 1945–1983, Warszawa 1984, s 14–15.
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rozpoznane na gruncie kryminologii, wyró nia y j korzystniej od Polski
pierwszych lata powojennych, rekompensuj c z naddatkiem zagro enia
spowodowane liczb ludno ci7. Porównuj c wspomniane uwarunkowania, mo na
przyj z du pewno ci , e zagro enie przest pczo ci kryminaln powinno
by znacznie wi ksze w pierwszych powojennych latach, ni w schy kowym
okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Tote statystyki ilustruj cej diametralnie
odmienn rzeczywisto , wykazuj cej i w latach 1935–1938 zagro enie
przest pczo ci by o o ponad 200% wi ksze ni w latach 1945–1949, nie mo na
uzna za wiarygodn .
W egzekwowaniu powojennego porz dku polityczno-prawnego oraz
spo eczno-gospodarczego, obok Milicji Obywatelskiej, uczestniczy aparat
bezpiecze stwa publicznego oraz Komisja Specjalna do Walki z Nadu yciami
i Szkodnictwem Gospodarczym. Zakres jej zada oraz sposób ich wype niania
pozwala stwierdzi , e by a specyficzn cz ci aparatu represji – okre lana te
zasadnie mianem quasi s dowej – zwalczaj
zarówno nieaprobowane na
gruncie politycznym formy aktywno ci gospodarczej, jak i przest pcze dzia ania
o tym charakterze. W tym sensie rezultaty jej dzia alno ci uzupe nia y obraz
zagro enia przest pczo ci w omawianym okresie.
Do Komisji w trzech pierwszych latach dzia alno ci – tj. 1946–1948,
wp yn o cznie 187 287 doniesie o sprawach b cych w jej zainteresowaniu8,
z których uznano za zasadne 177 685, nie nadaj c natomiast biegu 9 593
doniesieniom. Spo ród doniesie przyj tych, 21 369 z nich Komisja przekaza a
prokuratorom, 31 715 innym w adzom wed ug w ciwo ci, natomiast we
asnym zakresie rozpatrzy a 124 701 spraw. Najpowszechniejsz form represji
stosowan przez Komisj by a kara grzywny orzeczona w 66 755 przypadkach.
Oprócz tego Komisja si ga a po nast puj ce rodki: skierowanie aktu oskar enia
do s du w trybie dora nym – 323 doniesienia, skierowanie aktu oskar enia do
du w trybie zwyk ym – 8 811 doniesie , skierowanie do obozu pracy – represja
7

8

Za szczególne atuty Drugiej Rzeczpospolitej – w tym zakresie – w stosunku do Polski
powojennej, mo na uzna : sprawny organ policyjny w postaci Policji Pa stwowej, która
w latach trzydziestych by a ju w pe ni ukszta towan , skuteczn struktur ; sk ad spo eczny
spo ecze stwa, z przewa aj
liczb ludno ci wiejskiej, o ni szej sk onno ci do naruszania
prawa; znacznie mniejsz ni w pierwszych powojennych latach ruchliwo spo eczn ; brak
przyzwolenia dla lekcewa enia prawa i norm spo ecznych, charakteryzuj cy okresy stabilizacji
spo eczno-politycznej; autorytet udzielany w adzy, a przez to i jej organom, przez przewa aj
cz
spo ecze stwa.
Doniesienia wp ywa y z czterech nast puj cych g ównych róde : urz dów pa stwowych
i samorz dowych – 69 668, z instytucji spo ecznych – 65 458, z w asnej inicjatywy delegatur
Komisji – 24 360, od osób prywatnych – 17 892, Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN),
Komisja Specjalna do Walki z Nadu yciami i Szkodnictwem Gospodarczym (KSdWzNiSG),
sygn.25, Dzia alno Komisji Specjalnej do Walki z Nadu yciami Szkodnictwem Gospodarczym
w liczbach za lata 1946–1948, s 54. Sprawozdanie to zosta o opublikowane w: Komisja
Specjalna do Walki z Nadu yciami Szkodnictwem Gospodarczym. Wybór dokumentów, wst p
i oprac. D. Jarosz, T. Wolsza, Warszawa 1995.
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orzeczona wobec 10 918 osób. Ponadto Komisja umorzy a dochodzenie b
zawiesi a post powanie, wobec 38 869 przyj tych wst pnie doniesie .
Dzia alno represyjna Komisji narasta a wraz z przebudow stosunków
asno ciowych. W pierwszym roku dzia alno ci – tj. 1946, ukara a ona cznie
1 888 osób, z czego wi kszo , bo 1 397 rodkiem najdotkliwszym – skazaniem
na obóz pracy. W 1947 r. ukara a ju 29 672 osoby, z czego obozem pracy 4 335
osób, a wobec niemal wszystkich pozosta ych zosta a orzeczona kara grzywny –
21 890 takich decyzji. W 1948 r., ukaranych zosta o przez ni 67 237 osób,
z czego obozem pracy 5 186, a kar grzywny 44 865 osób. Ten ostatni rodek
stosowano g ównie pod zarzutem uprawiana spekulacji, w postaci pobierania
przez w cicieli sklepów prywatnych nadmiernych cen, b
nieinformowania
klientów o cenach.
Represja stricte polityczna, by a domen urz dów bezpiecze stwa
publicznego. Wedle jego zestawie w latach 1945–1949 pod takimi zarzutami
zosta o aresztowanych 167 371 osób, co ilustruje tabela.
Tab. 2. Aresztowani przez aparat bezpiecze stwa publicznego w latach 1945–1949, wg
postawionych zarzutów
Kategorie przest pstwa
Szpiegostwo
Cz onkowie nielegalnych
organizacji
Wspó praca z cz onkami
nielegalnych organizacji
Terror, bandytyzm
polityczny
Dywersja, sabota ,
szkodnictwo gospodarcze
Wyst pienia
antypa stwowe
Wroga propaganda
(kolporta ulotek)
Wroga dzia alno kleru
wiadkowie Jehowy
Zdrada tajemnicy
pa stwowej
Nielegalne przekroczenie
granicy
Nielegalne posiadanie
broni
Dzia alno faszystowska
do 1939 r.

1945
90

1946
229

Lata
1947
289

1948
709

1949
654

10.641

14.869

6.616

4.242

4.457

538

1.668

2.118

1.968

1.502

2.174

6.443

4.974

3.119

2.409

541

1.248

1.798

2.099

2.519

114

489

22

23
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366

1.117

1.178

710

1.073

*

Dane zawarte s w innych pozycjach
*
*
*

6

*

1

*

4

8

134

421

1.221

1.030

869

2.413

6.581

3.909

5.067

3.257

475

409

242

35

20
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Przest pstwa okupacyjne
Dezercja
Przest pstwa s bowe
funkcjon. UB
Inne
Razem

20.812
1.366
69

5.204
990
113

3.141
432
258

2.021
173
227

2.143
132
265

5.415
45.148

4.629
44.411

4.323
30.521

3.016
24.443

3.272
22.848

ród o: Zestawienia ilo ciowe obrazuj ce dzia alno antypa stwow i przeciwdzia anie
organów bezpiecze stwa w latach 1944–1968, Biuro „C” MSW, Warszawa 1969, egz.
nr 5.

Wed ug zestawie w asnych, aparat bezpiecze stwa aresztowa w latach
1945–1949, 168 371 osób. Nie mo e to by jednak uto samiane z liczb
represjonowanych, których by o znacznie wi cej. Wspomniana wielko to sama
jest raczej z liczb osób, wobec których sformalizowano akt oskar enia
i przekazano wymiarowi sprawiedliwo ci. Nie obejmuje ona natomiast osób
przetrzymywanych w aresztach UB bez nakazu zatrzymania, a tak e bardzo
znacz cej liczby osób zatrzymywanych w ramach masowych akcji represyjnych
i do szybko zwalnianych; m.in. z braku dostatecznej ilo ci miejsc w o rodkach
odosobnienia.
Sumuj c dzia alno represyjn trzech podstawowych instytucji aparatu
cigania, tj. Milicji Obywatelskiej, aparatu bezpiecze stwa i Komisji Specjalnej
do Walki z Nadu yciami i Szkodnictwem Gospodarczym, nie uzyskamy warto ci
szokuj cych. W latach 1945–1949 instytucje te obj y represj , wed ug w asnych
danych, ponad 600 tys. osób, z czego aparat bezpiecze stwa publicznego
stosowa j wobec oko o 170 tys. zatrzymanych, Komisja Specjalna wobec oko o
150 tys. osób, na które wp yn y doniesienia, a Milicja Obywatelska wobec
ponad 300 tys. podejrzanych o dokonanie przest pstw, z regu y kryminalnych.
Liczby te pozostawione bez komentarza mog yby wi c sugerowa umiarkowan
represyjno powojennego pa stwa, co by oby oczywistym przek amaniem.
Z przytoczonych wielko ci, najmniej kontrowersyjna z punktu widzenia
rzetelno ci danych, zwi zana jest z dzia alno ci Komisji Specjalnej. Mo na
przyj , e wykazywana przez ni ilo osób represjonowanych, odpowiada a
rzeczywisto ci, podobnie jak podstawa orzeczenia kar, jakimi dysponowa a ta
instytucja. Zupe nie oddzieln rzecz pozostaje natomiast potrzeba powo ania
Komisji, forma jej funkcjonowania oraz zasadno w penalizowaniu wszystkich
czynów b cych jej w ciwo ci .
Dane dotycz ce ilo ci zatrzymanych przez aparat bezpiecze stwa s
niew tpliwie zani one. Mimo to – szczególnie w konfrontacji z efektami
dzia alno ci Milicji Obywatelskiej – w ciwie i przekonuj co ilustruj ci ar
i kierunek polityki represyjnej pa stwa. Je li ilo zatrzymanych z powodów
politycznych wynosi a – wed ug oficjalnych danych – blisko po ow
zatrzymanych z powodów kryminalnych, a faktycznie wielko ci te by y zapewne
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do siebie zbli one, to zwyczajowy margines dzia alno ci represyjnej pa stwa,
w Polsce powojennej zosta wyniesiony do dzia alno ci podstawowej.
Pierwsza po owa lat pi dziesi tych XX w. nie zmieni a podstawowych
proporcji w zakresie zagro enia przest pczo ci , co ilustruje zamieszczona ni ej
tabela. Ta, okre lana mianem kryminalnej utrzymywa a si na poziomie 200 tys.
zg aszanych czynów rocznie9. W ród nich zdecydowanie najpowszechniejszym
przest pstwem by a kradzie na szkod osób prywatnych, bowiem zdarze o tym
charakterze odnotowywano rocznie w granicach 100 tys. Ze wzgl du na
przedmiot kradzie y b
sposób jej dokonania, wyró niano pi najcz ciej
wyst puj cych jej form: kradzie y mieszkaniowej, kradzie y kieszonkowej,
kradzie y kasowej, kradzie y rodka lokomocji oraz kradzie y koni i byd a.
Cztery pierwsze formy dominowa y, co oczywiste, w miastach, gdy pi ta
dotyczy a niemal wy cznie terenów wiejskich. Zabór mienia w statystycznie
oko o 15 tys. zdarzeniach, po czony by z w amaniem. Podstawowa cz
kradzie y z w amaniem by a dokonywana do mieszka prywatnych – oko o
50%10, oraz komórek i strychów – oko o 36%. Pozosta e okre lano jako do
innych pomieszcze , w ród których znajdowa y si te ko cio y – rocznie oko o
0,8%; w przeliczeniu na warto ci bezwzgl dne oznacza o to oko o stu takich
czynów11.
Tab. 3. Przest pstwa zameldowane Milicji Obywatelskiej w latach 1950–1954
Rodzaj przest pstwa

1950 r.

1951 r.

1952 r.

1953 r.

1954 r.

Ogó em

203 376

323 505

351 476

341 658

339 349

901
*
*
288
2 089
597
3 434
1 179

1 149
*
*
*
2 186
*
*
2 137

751
39
*
*
1 405
671
*
1 984

701
*
*
72
1 455
*
*
2 049

749
47
184
57
2 066
481
4 701
1 803

Zabójstwo
w tym na tle: rabunkowym
chuliga skim
Dzieciobójstwo
Rozbój
w tym z broni
Uszkodzenie cia a
Nierz d
9

10

11

Wzrost przest pczo ci, jaki zosta odnotowany w 1951 r., by w najwi kszym stopniu rezultatem
zmiany w ciwo ci Komisji Specjalnej do Walki z Nadu yciami i Szkodnictwem
Gospodarczym, która straci a wówczas uprawnienia organu ledczego. Zosta y one przej te
przez MO, co w statystyce równa o si owym dodatkowym 100 tys. przest pstw.
Kradzie mieszkaniowa mia a kilka odmian; z wykorzystaniem niedomkni tego okna lub drzwi
balkonowych, wej cia do mieszkania pod fa szywym pretekstem, wreszcie tzw. okazjonalna –
wskutek nieuwagi mieszka ców.
Instytut Pami ci Narodowej (IPN) BUiAD, MSW I sygn. 109, Sprawozdanie z dzia alno ci MO
w 1955 r., s 13–15.
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w tym zgwa cenie
Fa szerstwo
Oszustwo
Kradzie – ogó em
na szkod gospodarki
spo ecznej
na szkod osób
prywatnych
w tym kradzie :
kieszonkowa
mieszkaniowa
Kradzie z w amaniem –
ogó em
do obiektów
uspo ecznionych
do obiektów prywatnych
Po ar i podpalenia
Przest pstwa urz dnicze
Spekulacja
Samobójstwo

*
2 051
3 141
101 266

1 022
3 806
4 650
123 464

878
*
4 360
134 028

*
2 933
3 174
165 674

*
1 667
3 104
176 834

*

41 472

51 396

75 737

80 527

*

81 992

82 632

89 937

96 307

5 736

7 281

6 860

7 275

9 325

24 533

19 982

18 867

18 983

19 188

*

20 891

21 845

22 497

25 835

*

6 676

7 577

8 594

10 958

*
*
*
*
*

14 215
14 128
21 814
*
1 403

14 268
12 230
23 679
20 270
931

13 903
12 823
23 971
*
846

14 877
9 706
21 536
11 439
816

ród o: Przest pstwa zameldowane Policji…, s 38.

Bior c pod uwag podzia terytorialny kraju, najbardziej zagro eni
przest pczo ci
kryminaln
byli mieszka cy czterech województw –
katowickiego, wroc awskiego, krakowskiego oraz Warszawy – gdzie razem
pope niano statystycznie blisko 50% kradzie y12. Na przeciwnym biegunie
znajdowa y si województwa: bia ostockie, kieleckie i ódzkie. Bior c natomiast
pod uwag straty materialne, jakie ponosili okradzeni, najbardziej dotkliw
form tego przest pstwa by a kradzie z w amaniem; poszkodowani wykazywali
szkody wynosz ce oko o 170 mln z w skali roku. W wyniku dzia alno ci
wykrywczej milicji, poszkodowani odzyskiwali przeci tnie ponad 10%
utraconych dóbr.
Represja polityczna – w sensie ilo ciowym, by a ci gle bardzo wysoka,
bowiem do tej kategorii w pierwszej po owie lat pi dziesi tych ub. stulecia
zaliczy nale y dzia ania skierowane przeciwko ch opom. Ich podstawowym
celem by o z jednej strony wyegzekwowanie na onych na t grup spo eczn
ci arów ekonomicznych – m.in. w formie obowi zkowych dostaw, z drugiej
nak onienie jej do przekszta cania prywatnej w asno ci ziemi w uspo ecznion .
Dzia ania te zosta y zintensyfikowane w wyniku decyzji II Plenum KC PZPR (20
12

W 1954 r. pope niono tam nast puj
ilo kradzie y: woj. katowickie – 14 998, wroc awskie –
10 485, m. st. Warszawa – 10 485, woj. krakowskie – 6 790. Statystycznie w skali kraju
odnotowano ich wtedy 96 307.
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– 21 kwietnia 1949 r.), które zdecydowa o o przyspieszeniu tempa przemian
socjalistycznych na wsi oraz wzmacniaj cych je dyspozycji wydanych przez B.
Bieruta podczas IV Plenum (8 – 10 maja 1950 r.), oczekuj cego utworzenia do
ko ca 1950 r. dwóch tysi cy rolniczych spó dzielni produkcyjnych13. Odt d
wyra nie ju
czono akcj obowi zkowych dostaw z kolektywizacj . Dla
zintensyfikowania si y argumentacji w lipcu 1951 r., wydano dekret o planowym
skupie zbó , którego artyku 22 stanowi : „Kto nie wykona ci cego na nim
obowi zku sprzeda y zbo a w ramach planu, utrudnia lub udaremnia
wykonywanie tego obowi zku przez inne osoby albo publicznie nawo uje do
uchylania si tego obowi zku – podlega karze wi zienia do 3 lat aresztu”14.
Z organów uprawnionych do stosowania ró nych form represji wobec
ch opów, podstawowe znaczenie spe nia a Milicja Obywatelska i to zarówno
w zakresie stosowania rodków karno-administracyjnych, jak i karno-s dowych.
Po te ostatnie si gano zdecydowanie rzadziej, niemniej mo na szacowa , e
w s dach zapad o oko o 10 tys. wyroków, orzeczonych w zwi zku z uchylaniem
si od obowi zkowych dostaw. Milicja by a te g ównym organem w stosowaniu
kar wymierzanych w trybie karno-administracyjnym; w formie dora nych
nakazów karnych lub doniesie karno-administracyjnych. Wed ug cz stkowych
danych, do 10 marca 1952 r. z powodu niewykonania obowi zkowych dostaw
zbo a w ten sposób ukarano 56 644 ch opów15. Po przej ciu na podstawie ustawy
z 15 grudnia 1951 r., post powania karno-administracyjnego w sprawach
o niewykonanie obowi zkowych dostaw przez kolegia przy prezydiach rad
narodowych16, MO pozosta a organem sporz dzaj cym wi kszo wniosków
o ukaranie w tym trybie. Z danych zebranych przez D. Jarosza wynika, e
w latach 1952–1955, kolegia z powodu niewykonania obowi zkowych dostaw
ukara y co najmniej 574 374 osoby. Dominacja orzecznictwa karnoadministracyjnego w tym okresie w przedmiotowych sprawach by a
niepodwa alna. Na ka dych stu ch opów karanych za niewykonanie dostaw,
represjonowano w tym trybie, w 1953 r. – 98 osób, w 1954 r – 96, a w 1955 r. –
9917.
Wobec niskiej ci galno ci nak adanych t drog kar pieni nych, Rada
Pa stwa dekretem z 4 marca 1953 r. wyposa a kolegia w prawo wymierzania

13
14
15

16
17

Zob. A. Skrzypek, Mechanizmy uzale nienia, stosunki polsko-radzieckie 1944–1957, Pu tusk
2002, s 260–261.
Dz. U. 1951 r., nr 39, poz. 297, Dekret z dnia 23 lipca 1951 r. o planowym skupie zbó .
D. Jarosz, Funkcjonowanie stalinowskiego systemu represji wobec ch opów w latach 1950–1956,
w: Przest pstwa s dziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–1956, pod red. W. Kuleszy i A.
Rzepli skiego, Warszawa 2000, s 318.
Dz. U. 1951 r., nr 66, poz. 454, Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karnoadministracyjnym.
D. Jarosz, dz. cyt., s 319.
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zast pczej kary aresztu18, ustalaj c jednocze nie równowa nik w wysoko ci
jednego dnia pozbawienia wolno ci w zamian za 15 z . grzywny19. Organem
upowa nionym do egzekwowania zast pczej kary aresztu, i w tym wypadku,
zosta a Milicja Obywatelska.20
Nowy rodek represji mia ten walor wy cznie na gruncie prawa
stanowionego, bowiem kara aresztu jako nieformalna sankcja i rodek
„zmi kczaj cy” ch opów, by a stosowana znacznie wcze niej i to w skali
wywo uj cej w skrajnych wypadkach interwencj
kierownictwa MBP,
zaniepokojonego gro
za amania si obowi zkowych dostaw. Dyspozycje
w tej sprawie nie dezawuowa y jednak tej metody, a raczej zaleca y jej
efektywniejsze stosowanie, w formie np. szanta u uzale niaj cego zwolnienie
z aresztu od wykonania dostaw. Podstawowym materialnym dowodem
odwo ywania si do takiej poza normatywnej represji, by o pisemne
zobowi zanie zatrzymanego do wywi zania si ze wiadcze 21. Formu a taka
uniemo liwia rozpoznanie skali tego procederu.
W miastach rol obowi zkowych dostaw, jako rodka „dyscyplinowania”
spo ecze stwa, pe ni a spekulacja. Zosta a ona wyodr bniona jako kategoria
czynów podlegaj cych ciganiu w specjalnym trybie, ju w 1945 r., czego
rezultatem by o utworzenie wcze niej wspomnianej, Komisji Specjalnej do
Walki z Nadu yciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Zagro enia zwi zane ze
spekulacj wzros y po proklamowaniu przez PPR w kwietniu 1947 roku tzw.
„bitwy o handel”, a objawi y si w skali masowej równie na wsi, z chwil
uznania wy szo ci kolektywnego gospodarowania nad indywidualnym.
Podstawowym organem cigaj cym tego rodzaju naruszenia prawa by a równie
milicja, znajduj ca pewne wsparcie w powsta ych z ko cem sierpnia 1951 r.

18
19
20

21

Dz. U. 1953, nr 14, poz. 55, Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o uzupe nieniu przepisów karnych
w sprawach o niewykonanie dostaw obowi zkowych.
W dekrecie postanowiono, e zast pcza kara aresztu znajdowa a zastosowanie, je li ukarany
grzywn nie ui ci jej w przeci gu siedmiu dni od dnia dor czenia wezwania do zap aty.
Archiwum Komendy G ównej Policji (A KGP), AN KG MO, sygn. 4/39, Zarz dzenie nr 25/53
komendanta g ównego MO z 24 marca 1953 r. w sprawie post powania w wypadkach
niewykonywania obowi zkowych dostaw, s 128–129.
Zalecenia takie mo na odnale w dyspozycjach: BEiA UOP, AN MBP, Pismo z 21 listopada
1953 r., do szefów WUBP i komendantów KW MO; tak e z tego zespo u, Notatka (nie
podpisana) z 8 grudnia 1953 r; zob. w: „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego” Warszawa 2000, nr 16, oprac. P. Majer.
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Komisjach do Walki ze Spekulacj (KWS)22 oraz Pa stwowej Inspekcji
Handlowej.
Skala spekulacji zwalczanej na drodze karno-s dowej, by a do znaczna
bowiem wynosi a przeci tnie oko o 80 tys. spraw kierowanych w ci gu roku do
organów orzekaj cych – g ównie Komisji Specjalnej do Walki z Nadu yciami
i Szkodnictwem Gospodarczym, która od 1950 r. by a instytucj wy cznie
orzekaj . W podziale rzeczowym spekulacj kategoryzowano m.in. jako:
nielegalny handel mi sem, tzw. handel
cuszkowy, odmowa sprzeda y
i gromadzenie towaru, pobieranie nadmiernych op at, brak cenników
i rachunków.
Od pocz tku lat pi dziesi tych ub. stulecia zacz a narasta nowa
kategoria czynów zabronionych, okre lana jako przest pstwa na szkod
gospodarki narodowej, co wynika o w najwi kszym stopniu z upowszechniania
tej formy w asno ci, a w konsekwencji i znacz cego wzrostu kradzie y. Cho
dokonywane by y z regu y z pobudek materialnych, w ocenie PZPR23, a tym
samym i organów cigania, by y uto samiane z dzia alno ci antypa stwow , co
równa o si ideologicznemu przekonaniu, e by y inspirowane przez wrogów
ustroju, którzy jak to oceniono w wytycznych pracy MO na rok 1954: „/.../
organizuj
kradzie e surowców, pó fabrykatów i produkcji gotowej
z przedsi biorstw uspo ecznionych. Umo liwiaj im to elementy rekrutuj ce si
spo ród b. kapitalistów, b. kupców i w cicieli przedsi biorstw handlowych,
po redników handlowych (komiwoja erów), b. gie dziarzy, handlarzy itp. którzy
zagnie dzili si
w niektórych zak adach pracy i placówkach handlu
uspo ecznionego”24.
Rol zasadnicz w ciganiu równie tej kategorii przest pczo ci, przej a
od pocz tku lat pi dziesi tych, Milicja Obywatelska25. W 1951 r., po raz
pierwszy w jej wykazach, przest pstwo kradzie y dzielone dot d wy cznie na
22

23

24

25

Komisje do Walki ze Spekulacj (KWS) zast pi y funkcjonuj ce wcze niej Spo eczne Komisje
Kontroli Cen. Powsta y na podstawie uchwa y Rady Ministrów z 18 sierpnia 1951 r., ustalaj cej
jednocze nie ich sk ad i zakres obowi zków. Z kolei instrukcja Prezesa Rady Ministrów z 25
sierpnia 1951 r. sprecyzowa a metody pracy KWS. Nowy organ zosta powi zany z radami
narodowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami spo ecznymi, o czym mia za wiadcza
sk ad osobowy KWS. Przewodnicz cym ka dej komisji, z urz du zostawa cz onek prezydium
ciwej Rady Narodowej, natomiast sekretarzem etatowy pracownik prokuratury.
Teza ta przewija a si na niemal wszystkich posiedzenia KC PZPR w pierwszej po owie lat
pi dziesi tych, a w tym na; VI Plenum w dniach 17 – 18 lutego 1951 r., którego motywem
wiod cym by y problemy gospodarcze kraju; VII Plenum w dniach 14 – 15 czerwca 1952 r.
po wi conym umacnianiu wi zi ekonomicznych mi dzy wsi a miastem; IX Plenum w dniach
29 – 30 pa dziernika 1953 r., – sprawy przyspieszenia wzrostu stopy yciowej spo ecze stwa.
A KGP, AN KG MO sygn. 4/46, Wytyczne pracy MO na rok 1954 w walce z przest pczo ci
w gospodarce narodowej; opublikowane w: P. Majer, Milicja Obywatelska w systemie organów
adzy PRL, Toru 2004, s. 348–372.
Wobec pozbawienia w 1950 r. Komisji Specjalnej do Walki z Nadu yciami i Szkodnictwem
Gospodarczym uprawnie dochodzeniowo- ledczych.
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kieszonkow i mieszkaniow , zosta o rozbudowane o nowe podgrupy, w tym:
kradzie na szkod gospodarki uspo ecznionej oraz kradzie z w amaniem do
obiektów uspo ecznionych. Zdarze tych kwalifikowanych jako przest pstwa
odnotowano wtedy odpowiednio: 41 472 (kradzie zwyk a) oraz 6 676 (z
amaniem)26. Odt d, co roku ich ilo wzrasta a z wyra nym „skokiem” w 1953
r., co by o konsekwencj przyj cia dwóch dekretów, chroni cych w sposób
szczególny mienie spo eczne27. W rezultacie w pierwszym roku obowi zywania
nowych uregulowa milicja wykaza a 84 431 zdarze o tym charakterze, w ród
których 75 737 zakwalifikowano jako kradzie zwyk a, natomiast 8 594 jako
kradzie z w amaniem. Blisko 50 tys. z nich by o uznane za przest pstwa
wyczerpuj ce nie dyspozycje kodeksu karnego, lecz dekretowe. W 1954 r. liczba
tych zdarze , kwalifikowanych jako przest pstwa g ównie z dyspozycji
dekretowych, wzros a do 91 485 i zbli a si do ilo ci kradzie y na szkod osób
prywatnych, wynosz
wtedy 111 18428.
Z analiz dokonywanych w MO, dotycz cych struktury przedmiotowej tej
przest pczo ci wynika o, e statystycznie najbardziej ni zagro one by y
Pa stwowe Gospodarstwa Rolne, w których dokonywano oko o 17% przest pstw
na szkod gospodarki narodowej. Kolejnymi dzia ami gospodarki ni
zagro onymi by y: przemys lekki – statystycznie 15% przest pstw,
budownictwo – 12%, przemys przetwórczy mi sny – 7%, przemys maszynowy
– 4%. Znacz
grup , cho nie okre lon procentowo, w poci ganiu do
odpowiedzialno ci, byli te ch opi gospodaruj cy indywidualnie, pod zarzutem
dokonywania kradzie y w lasach pa stwowych.
Trudnym doktrynalnym problemem, zarówno dla organów cigania, jak
i czynnika politycznego, by przekrój klasowy sprawców przedmiotowych
przest pstw. Zdecydowanie najliczniejsz grup by a bowiem ostoja systemu,
robotnicy fizyczni, stanowi cy blisko 40% podejrzanych oraz ch opi ma orolni
i redniorolni, stanowi cy odpowiednio 8% i 13% podejrzanych. Uznani za
podstawowych przeciwników systemu i ustroju – ku acy – w ród podejrzanych
stanowili tylko 0,6%. Statystyk t „ratowali” nigdzie nie pracuj cy i inicjatywa
prywatna, którzy cznie byli podejrzani o pope nienie 11,4% tych przest pstw.
Pozosta e wyró nione grupy sprawców to: kierownicy sklepów i ekspedienci –
11,4%, urz dnicy (pracownicy umys owi w zak adach pracy) – 8,7%,
magazynierzy i ksi gowi – 4,3%, osoby na kierowniczych stanowiskach – 3,3%,
26

27

28

Dla porównania mo na wskaza , e przypadków kradzie y zwyk ej na szkod osób prywatnych
odnotowano wtedy 81 992, natomiast kwalifikowanej jako kradzie z w amaniem do obiektów
prywatnych 14 215; przytaczam za: Przest pstwa zameldowane Policji oraz Milicji
Obywatelskiej..., dz. cyt., s 38.
Dz. U. 1953, nr 17, poz. 69, Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o ochronie w asno ci spo ecznej
przed drobnymi kradzie ami; Dz. U. 1953, nr 17, poz. 68, Dekret z dnia 4 marca 1953 r.
o wzmo eniu ochrony w asno ci spo ecznej.
Przest pstwa zameldowane Policji oraz Milicji Obywatelskiej..., dz. cyt., s 38.
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stra nicy przemys owi i przeciwpo arowi – 1,1%, in ynierowie i technicy –
0,4%29.
Zasygnalizowana struktura spo eczna sprawców przest pstw rzutowa a
na stosowan polityk represyjn . Jak przyznano w jednym z milicyjnych
sprawozda , robotnikom fizycznym stawiano g ównie zarzut drobnej kradzie y
dokonanej indywidualnie, co pozwala o na poci gni cie ich do
odpowiedzialno ci z wolnej stopy. Ze statusu tego, wed ug innych wykazów,
korzysta o statystycznie oko o 80% oskar onych o zagarni cie mienia
spo ecznego. Wska nik wykrywalno ci tych przest pstw by do wysoki, bo
wynosi przeci tnie, oko o 60%, gdy sprawcy kradzie y mienia prywatnego byli
ujawniani w liczbie nie przekraczaj cej 40% z onych zawiadomie w tej
kategorii30.
Aparat bezpiecze stwa publicznego, tak jak w pierwszych latach
powojennych, pozostawi do swojej w ciwo ci ciganie osób, które by y
uznawane za zagra aj ce pa stwu, przy czym na skutek paranoidalnej ówczesnej
podejrzliwo ci paleta zachowa daj ca podstaw do takiej oceny by a
niezmiernie szeroka. St d liczba aresztowanych z powodów politycznych (tabela
ni ej) by a zbli ona do pozbawionych wolno ci z przyczyn ewidentnie
kryminalnych. Jednak liczba ta nie obejmowa a wszystkich represjonowanych
z powodów politycznych, z których znaczna cz
by a m.in. zatrzymywana
w ramach akcji, którym nadawano ró nego rodzaju kryptonimy. Jedna
z najbardziej znanych – przeprowadzona w pa dzierniku 1950 r., oznaczona jako
„K”, mia a charakter epizodyczny, w tym sensie, e nie by a pó niej powtarzana
pod tym kryptonimem. Nie by a te wymierzona w konkretne rodowisko
spo eczne; jej adresat by bardziej ogólny, okre lony mianem tych: „/.../ którzy
aktualnie inspiruj , podsycaj do wrogo ci i prowadz wrog dzia alno
antypa stwow ”31. Zatrzymano w jej ramach – w ci gu jednej nocy – blisko pi
tysi cy osób. Ponad po owie z nich wytoczono ledztwa i skierowano sprawy do
dów, pozosta ych zwolniono z braku mo liwo ci obarczenia jak kolwiek
win 32.
Inne akcje, przeprowadzane g ównie na wsi, mia y charakter powtarzalny
i by y z regu y powi zane z kolejnymi fazami naturalnego cyklu produkcyjnego
w rolnictwie – orka, siew, zbiór oraz skup. Ka da z nich powodowa a
nadzwyczajn mobilizacj ca ego aparatu represji, a realizowane dzia ania
otrzymywa y swoje kryptonimy, którymi by y z regu y pierwsze litery

29
30
31
32

IPN BUiAD, MSW I sygn. 106, Notatka o stanie pracy organów MO w walce ze spekulacj
i rozgrabianiem mienia spo ecznego na obiektach gospodarki narodowej w roku 1955, s 46–54.
Przest pstwa zameldowane..., dz. cyt., s 72.
P. Majer, dz. cyt., s. 298.
H. Dominiczak, Organy bezpiecze stwa PRL 1944–1990. Rozwój dzia alno
w wietle
dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 85–86.
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zabezpieczanej fazy produkcji. Jako „S” okre lano wi c akcj w zwi zku ze
skupem, a „Z” rezerwowano dla niw.
Tab. 4. Aresztowani przez aparat bezpiecze stwa publicznego w latach 1950–1954, wg
postawionych zarzutów
Kategorie przest pstwa
Szpiegostwo
Cz onkowie nielegalnych
organizacji
Wspó praca z cz onkami
nielegalnych organizacji
Terror, bandytyzm
polityczny
Dywersja, sabota ,
szkodnictwo gospodarcze
Wyst pienia antypa stwowe
Wroga propaganda
(kolporta ulotek)
Wroga dzia alno kleru
wiadkowie Jehowy
Zdrada tajemnicy
pa stwowej
Nielegalne przekroczenie
granicy
Nielegalne posiadanie broni
Dzia alno faszystowska
do 1939 r.
Przest pstwa okupacyjne
Dezercja
Przest pstwa s bowe
funkcjonariuszy UB
Inne
Razem

1950
872

1951
294

Lata
1952
494

1953
378

1954
277

4.210

1.975

4.015

1.251

627

843

274

522

68

37

1.605

960

1.226

663

614

1.831

1.429

2.313

1.200

525

22

11

27

6

11

3.588

1.348

3.166

2.192

799

121

Dane zawarte s w innych pozycjach
36
67
5

34

9

15

29

8

3

1.010

953

1.323

660

447

2.103

709

930

527

397

43

92

115

105

43

2.026
94

468
61

426
137

329
78

207
42

274

281

241

163

110

2.076
20.727

1.168
10.074

1.754
16.785

1.135
8.768

487
4.660

ród o: Zestawienia ilo ciowe…, dz. cyt.

Znakiem firmowym paranoidalnej podejrzliwo ci budowanej w Polsce
Ludowej w pierwszej po owie lat pi dziesi tych by a stonka ziemniaczana33. Jej
pojawienie si wi zano bowiem nie z prostymi prawami natury, lecz zdradzieck ,
dywersyjn dzia alno ci pa stw imperialistycznych, które przy pomocy tego
33

Szerzej Z. Romek, Walka z „ameryka skim zagro eniem” w okresie stalinowskim, w: „Polska
1944/45–1989”. Studia i materia y, 2001, nr 5, s. 173–209.
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szkodnika chcia y zniszczy dobro narodowe – uprawy ziemniaka, aby w ten
sposób zdezorganizowa rynek ywno ciowy. W walce z nim nie mog o
zabrakn funkcjonariuszy, tote niemal ka dego roku otrzymywali oni w tej
sprawie kolejne instrukcje. Zawarte w pi mie z 22 sierpnia 1951 r., informowa y
ich, e: „Na przestrzeni ostatnich dwóch lat na terenie Kraju prowadzona jest
walka ze stonk ziemniaczan , któr anglo-ameryka scy dywersanci przenie li
na nasze tereny w celu zniszczenia pól ziemniaczanych i wywo ania tym samym
trudno ci aprowizacyjnych”34. Wobec takiego zagro enia zosta a powo ana – jak
oznajmiono – specjalna komisja rz dowa, wspomagana w terenie przez prezydia
wojewódzkich, powiatowych i gminnych rad narodowych. Milicja mia a
wspomaga ich poczynania, poniewa akcja zwalczania stonki, by a – jak
oceniano – sabotowana. Uwiarygodniaj c to spostrze enie odwo ano si do
szczególnie drastycznych, a zarazem ewidentnych tego przyk adów pisz c, e
notowane s fakty: „/…/ nawo ywania ksi y do wstrzymywania si od
poszukiwa stonki w niedziel ”, a najwi cej jej ognisk znaleziono w maj tkach
Pa stwowych Gospodarstw Rolnych oraz spó dzielni produkcyjnych. Równie
mocnym argumentem by a analiza terytorialnego rozmieszczenia stonki, która
w woj. rzeszowskim mia a tylko jedno ognisko, ale za to w odleg ci zaledwie
20 km od granicy ze ZSRR. Przypuszczenie, e „/…/ mog a tam by celowo
zawleczona dla zara enia pól radzieckich”, nasuwa o si samo przez si .
Potwierdza y to ponadto doniesienia z woj. olszty skiego, gdzie: „/…/
znaleziono równie stonk w odleg ci 12 km od granicy radzieckiej,
niew tpliwie równie celowo zawleczon ”35.
Zagro enie czy te niebezpiecze stwo jest zazwyczaj zwalczane
adekwatnymi rodkami i metodami. Stonka zosta a uznana za szkodnika
najgro niejszego, bowiem nakazano funkcjonariuszom, by w walce z ni
korzystali ze wszystkich narz dzi, nie wy czaj c sieci tajnych
wspó pracowników. Przy ich udziale miano wykrywa wypadki sabota u, przez
co rozumiano m.in. ukrywanie lub niemeldowanie o znalezionych ogniskach
stonki. Mimo to, nie uleg a ona temu zmasowanemu atakowi.
Zmiany polityczne, jakie nast pi y w Polsce w wyniku tzw. odwil y
popa dziernikowej 1956 r., mia y równie wp yw na zagro enie przest pczo ci .
Najbardziej charakterystycznym tego elementem by o znaczne ograniczenie
czynów ciganych przez aparat bezpiecze stwa publicznego, st d w najbardziej
powszechnym rozumieniu uto samianych z przest pczo ci polityczn . Wp yw
34

35

Do komendantów wojewódzkich i powiatowych MO (pismo z 22 sierpnia 1951 r., w sprawie
zwalczania stonki ziemniaczanej); opublikowane w: P. Majer, Milicja Obywatelska w..., dz. cyt.,
s 196–198. Powiela o ono warstw s own i dyspozycje zawarte w wydanym trzy dni wcze niej
– 18 sierpnia, pi mie wicedyrektora Dep. IV MBP, pp k B. Koniecznego, adresowanego do
szefów wojewódzkich i powiatowych urz dów bezpiecze stwa publicznego; BEiA UOP, AN
MBP, Pismo wicedyrektora Departamentu IV MBP z 18 sierpnia 1951 r.
Tam e.
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na to – oprócz zmiany aury politycznej, mia o przekszta cenie aparatu
bezpiecze stwa publicznego w S
Bezpiecze stwa, uszczuplon w stosunku
36
do poprzedniej formacji kadrowo , zredukowan organizacyjnie37 i dzia aj
ze
znacznie mniejsz ostentacj 38. W rezultacie tego liczba osób aresztowanych
przez now formacj spad a do przeci tnie jednego tysi ca w ci gu roku, co
ilustruje tabela.
Tab. 5. Aresztowani przez S
w wybranych latach
Kategorie przest pstwa
Szpiegostwo
Cz onkowie nielegalnych
organizacji
Wspó praca z cz onkami
nielegalnych organizacji
Terror, bandytyzm polityczny,
morderstwa i napady
rabunkowe
Dywersja, sabota ,
szkodnictwo gospodarcze
Wyst pienia antypa stwowe
Wroga propaganda (kolporta
ulotek)
Wroga dzia alno kleru
wiadkowie Jehowy
Zdrada tajemnicy pa stwowej
Nielegalne przekroczenie
granicy
Nielegalne posiadanie broni
Dzia alno faszystowska do
1939 r.
Przest pstwa okupacyjne
Rewizjonizm niemiecki
Dezercja
Przest pstwa s bowe
funkcjonariuszy UB
Inne
Razem
36
37
38

Bezpiecze stwa wg postawionych im zarzutów –

1957
872

1959
40

65

70

-

Lata
1961
21

1962
28

1963
28

45

56

24

-

-

-

-

60

7

9

20

11

120

163

280

255

300

178

26

7

-

4

59

98

162

95

160

2
5

22
114
-

101
69
-

13
54
6

20
21
8

334

-

-

-

-

17

42

16

30

16

2

-

-

-

-

4
1

22
-

18
145
-

26
73
-

23
55
-

14

-

-

-

-

22
906

85
689

147
1.020

64
762

70
740

W 1957 r. dysponowa a niespe na 10 tys. etatów.
W 1957 r. wyró niono w jej strukturze tylko trzy tzw. departamenty merytoryczne: I – ds.
wywiadu, II – ds. Kontrwywiadu i III – ds. walki z dzia alno ci antypa stwow w kraju.
Nie utworzono jej wyodr bnionych struktur terytorialnych, umieszczaj c je w terenowych
jednostkach MO – komendach powiatowych i wojewódzkich.
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ród o: Zestawienia ilo ciowe…, dz. cyt., s. 57–58.

Spadek liczby aresztowanych przez S
Bezpiecze stwa wi za si
te ze zmian czynów, które by y dochodzone przez t formacj . Up yw czasu
powodowa , e zanika y przest pstwa wi zane z okresem wojny i okupacji,
a tak e pierwszymi latami powojennymi. Ich miejsce zajmowa y g ównie
przest pstwa gospodarcze, cigane na podstawie art. 39 ma ego kodeksu karnego
i art. 215 kodeksu karnego39, tak e czyny traktowane jako wrogie,
a przypisywane reprezentantom Ko cio a. Zmiana struktury przest pczo ci
pozostaj cej w zainteresowaniu SB spowodowa a, e od 1964 r. zmieniono
arkusz statystyczny przest pstw obowi zuj cy od 1945 r., eliminuj c z niego
zanikaj ce czyny uznawane za przest pcze, wprowadzaj c w ich miejsce nowe,
ównie o charakterze gospodarczym lub wi zane z Ko cio em; ilustruje to tabela
zamieszczona ni ej. Niezale nie od owego przewarto ciowania liczba osób
aresztowanych przez SB oscylowa a wokó jednego tysi ca w skali roku,
a stawiane im zarzuty dotyczy y g ównie: szpiegostwa, sabota u i dywersji,
przest pstw
przeciwko
bezpiecze stwu
publicznemu,
szkodnictwa
gospodarczego, wrogiej propagandy, naruszania tajemnicy pa stwowej
i s bowej, nielegalnego przekroczenia granicy. Ich stosunkowo niewielka
liczba – szczególnie po rozbiciu na poszczególne kategorie czynów,
powodowa a, e by y one niewidoczne statystycznie. Dowodzi tego bardzo
wyczerpuj ca praca M. Melezini, która analizuj c przest pczo w PRL po 1956
r. zarówno przez pryzmat przest pstw, jak i os dzonych za nie, nie operuje
kategori przest pstw politycznych40.
Tab. 6. Aresztowani przez S
w latach 1964–1968
Kategorie przest pstwa
Szpiegostwo
Nielegalne organizacje
Przest pstwa przeciwko
bezpiecze stwu publicznemu,
akty terroru
Sabota i dywersja, art. 3 mkk
Szkodnictwo gospodarcze, art.
39 mkk
Szkodnictwo gospodarcze, art.
39
40

Bezpiecze stwa wg postawionych im zarzutów

1964
23
15

1965
17
18

Lata
1966
11
17

1967
21
3

1968
19
39

10

16

10

3

3

29

16

11

7

9

13

12

1

4

4

17

17

3

8

2

Szeroko i wyczerpuj co traktuje o tym praca K. Madeja, Bezradno lub represja. W adze wobec
przest pczo ci gospodarczej w PRL (1956–1970), Warszawa 2010.
Zob. szerzej M. Melezini, Punitywno wymiaru sprawiedliwo ci karnej w Polsce w XX wieku,
Bia ystok 2003.

280

215 kk.
Inne przest pstwa gospodarcze
Nielegalne posiadanie broni
Organizowanie zbiorowych
wyst pie
Wroga propaganda ogólna
Wroga propaganda
rewizjonistyczna
Przest pcza dzia alno kleru
i osób z nim zwi zanych
Nielegalna dzia alno
zwi zku wiadkowie Jehowy
Zbrodnie wojenne
Naruszenie tajemnicy
pa stwowej i s bowej
Nielegalne przekroczenie
granicy
Inne
Razem

289
23

208
10

101
17

130
16

127
5

1

2

16

-

90

132

92

49

38

159

62

53

18

15

21

18

17

27

9

15

38

5

4

1

2

38

23

22

27

8

10

7

2

2

3

12

7

23

30

12

104
834

81
601

42
1.020

39
353

47
565

ród o: Zestawienia ilo ciowe…, dz. cyt., s. 59.

Ograniczona liczba aresztowa z powodów politycznych – w stosunku
do okresu sprzed 1956 r., nie oznacza a pasywno ci milicji politycznej. Zmieni a
ona jednak swoje metody, rozpracowuj c rodowiska uznane za wrogie przy
pomocy metod i rodków konfidencjonalnych oraz stosuj c wobec osób
uznanych za wrogów ustroju polityk n kania – zatrzymania na 48 godz.,
odmowy paszportu, trudno ci z zatrudnieniem etc. Represja powi zana
z wyrokiem skazuj cym za dzia ania polityczne, wyst powa a – szczególnie po
konferencji helsi skiej, stosunkowo rzadko. Odst pstwem od tej regu y by y
masowe internowania w zwi zku z og oszeniem stanu wojennego.
Zagro enie przest pczo ci kryminaln po 1956 r. pozostawa o
stosunkowo stabilne, zarówno w strukturze czynów przest pczych, jak i ich
liczbie. Pewn cezur wewn trzn dla tego zjawiska by tylko pocz tek lat
siedemdziesi tych, kiedy wesz y w ycie nowe kodyfikacje karne41. Szczególne
znaczenie dla obrazu przest pczo ci ujawnionej mia te obowi zuj cy od 1 I
1972 r. kodeks wykrocze 42, który spowodowa przesuni cie niektórych czynów
41

42

Dz. U. 1969, nr 13, poz. 94, Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny;. Dz. U. 1969, nr
13, poz. 95, Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzaj ce Kodeks karny; Dz. U.
1969, nr 13, poz. 96, Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks post powania karnego; Dz. U.
1969, nr 13, poz. 97, Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzaj ce Kodeks
post powania karnego; Dz. U. 1969, nr 13, poz. 98, Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks
karny wykonawczy.
Dz. U. 1971, nr 12, poz. 114, Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykrocze .

281

z kategorii przest pstw do kategorii wykrocze – m.in. drobne kradzie e, drobne
czyny spekulacyjne czy prowadzenie pojazdu w stanie wskazuj cym na spo ycie
alkoholu. Szacuje si , e taki transfer dotyczy ponad 100 tys. zdarze w ci gu
roku43. Zmiany w liczbie i nasileniu przest pczo ci stwierdzonej po 1972 r. –
w stosunku do lat poprzednich, stanowi y zatem w znacznej mierze funkcj
przyj tych rozwi za legislacyjnych.
Respektuj c z zasygnalizowanych powodów cezur roku 1972 r. dla
obrazu przest pczo ci kryminalnej, mo na zauwa
e w latach wcze niejszych,
tj. 1957–1971, zagro enia z ni zwi zane ustabilizowa y si na poziomie
oscyluj cym wokó 500.000 przest pstw zg aszanych MO i prokuraturze, co
ilustruje tabela44.
Tab. 7. Przest pstwa zameldowane Milicji Obywatelskiej i prokuraturze w wybranych
latach
Rodzaj przest pstwa

1957 r.

1960 r.

1965 r.

1968 r.

1971 r.

Ogó em

408.623

517.520

503.385

467.810

484.105

932

692

565

429

540

54

42

33

23

47

232
87
3.185
472

111
100
2 667
127

54
*
2.429
21

57
*
3.908
12

28
*
6.403
28

*

*

373

499

431

9.691
8.913
1.703
*
3.452
4.688
211.790

7.378
9.235
3.640
1.136
5.341
7.292
203.874

10.360
7.274
4.158
1.824
5.151
4.466
192.262

9.567
5.812
4.575
2.088
4.244
3.289
171.310

23.665
7.112
*
2.849
5.162
3.917
160.337

102.202

104.701

100.509

73.005

69.538

109.588

99.173

91.753

98.305

90.799

5.520

5.470

6.566

8.219

*

Zabójstwo
w tym na tle:
rabunkowym
chuliga skim
Dzieciobójstwo
Rozbój
w tym z broni
Wymuszenie
rozbójnicze
Uszkodzenie cia a
Bójka lub pobicie
Nierz d
w tym zgwa cenie
Fa szerstwo
Oszustwo
Kradzie – ogó em
na szkod gospodarki
spo ecznej
na szkod osób
prywatnych
w tym kradzie :
43
44

Tam e, s. 219.
Nieco odmienne dane podaje Rocznik Statystyczny; ró nica w poszczególnych latach wacha si
od kilku do kilkunastu tysi cy.
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kieszonkowa
mieszkaniowa
Kradzie z w amaniem
- ogó em
do obiektów
uspo ecznionych
do obiektów
prywatnych
Spowodowanie
niedoboru w mieniu
spo ecznym
Po ar i podpalenia
Przest pstwa
urz dnicze
Przest pstwo z ustawy
karnej skarbowej
Spekulacja
Samobójstwo

19.061

22.126

20.391

21.566

*

25.671

26.330

22.858

31.138

45.168

13.922

12.646

13.340

16.749

24.708

11.749

13.684

9.518

14.389

20.460

*

*

*

*

5.830

*

13.063

12 539

15.414

14.391

8.798

31.523

18.531

12.158

*

*

*

*

*

5.197

20.900
1.446

16.456
2.151

6.319
2.785

3.395
3.558

3.199
4.226

ród o: Przest pstwa zameldowane…, dz. cyt., s 48–58.

Struktura przest pstw w przedziale lat 1957–1971 w ogólnych zarysach
nie wykazywa a zasadniczych ró nic, ale w ich obr bie dokonywa y si pewne
przesuni cia. Najbardziej charakterystycznym elementem przest pczo ci w tym
czasie by a bezwzgl dna dominacja kradzie y, przy czym pocz tkowo wi kszo
z nich by a dokonywana na szkod podmiotów uspo ecznionych. Natomiast pod
koniec tego okresu nast pi o sygnalizowane przesuni cie, bowiem bardziej
zagro one tym przest pstwem sta y si osoby prywatne. Narasta a te powa nie
liczba kradzie y z w amaniem, gdzie przedmiot zaboru mia z regu y znacznie
wi ksz warto , ni w przypadku kradzie y okazjonalnych.
Druga podstawowa grupa przest pstw – przeciwko yciu i zdrowiu,
charakteryzowa a si wzgl dn stabilno ci wska nika udzia u w ród ogó u
przest pstw zameldowanych, z lekko zaznaczon tendencj spadkow pod
koniec lat sze dziesi tych. Dotyczy o to szczególnie przest pstw
najgro niejszych – zabójstw, rozbojów oraz wymusze
rozbójniczych
pope nionych przy u yciu broni. Zwi ksza a si natomiast liczba gwa tów, co
by o nast pstwem zmian w strukturze demograficznej ludno ci Polski pod
wzgl dem wieku; zwi kszaj ca si liczba ludzi m odych.
Pozytywne zmiany w przest pczo ci obserwowane pod koniec lat
sze dziesi tych stanowi y wa ny impuls dla z agodzenia polityki karnej, czego
wyrazem by o m.in. sygnalizowane przeniesienie do kategorii wykrocze
czynów uznawanych wcze niej za przest pstwa. Efektem by o skokowe
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zmniejszenie ich liczby w 1972 r. Pozosta e tendencje w przest pczo ci
wyst puj ce do ko ca istnienia PRL, wynikaj z zamieszczonej ni ej tabeli.
Tab. 8. Przest pstwa zameldowane Milicji Obywatelskiej i prokuraturze w wybranych
latach
Rodzaj przest pstwa

1972

1975

1980

1981

1982

1983

Ogó em

372.985

287.999

258.039

344.913

355.172

385.289

Zabójstwo
w tym na tle:
rabunkowym
chuliga skim
Rozbój
w tym z broni
Wymuszenie
rozbójnicze
Uszkodzenie cia a
Bójka lub pobicie
Czynna napa
na
funkcjonariusza
publicznego
Zgwa cenie
Fa szerstwo
Oszustwo
Kradzie – ogó em
na szkod gospodarki
spo ecznej
na szkod osób
prywatnych
Kradzie
z w amaniem ogó em
do obiektów
uspo ecznionych
do obiektów
prywatnych
Spowodowanie
niedoboru w mieniu
spo ecznym
Po ar i podpalenia
Przest pstwo
z ustawy
karnej
skarbowej

471

566

600

553

537

579

42

37

59

56

41

67

27
5108
19

23
4.174
7

23
3.881
17

17
5.790
19

12
4.904
11

11
6.072
9

359

267

176

204

161

199

20.112
6.463

14.412
5.552

10.249
3.767

10.916
4.065

9.325
3.559

11.020
4.326

7.208

4.653

2.737

2.274

2.894

2.845

2.634
5.065
2.840
122.524

2.006
4.117
2.311
100.438

1.403
3.523
2.068
83.962

1.440
3.352
3.177
109.342

1.711
3.688
3.612
108.887

1.898
3.466
4.244
118.488

52.392

42.762

36.227

35.559

35.402

37.123

70.132

57.676

47.735

73.783

73.485

81.365

41.226

43.407

51.076

97.057

95.911

104.033

21.605

21.897

26.044

44.760

40.976

39.205

19.621

21.510

25.032

52.297

54.935

64.828

3.833

2.884

2.314

2.328

1.991

2.134

13.092

4.369

1.991

2.741

3.463

3.740

3.501

3.508

5.209

3.134

4.358

8.165
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Spekulacja
Samobójstwo

2.848
1.446

2.890
3.686

4.463
4.693

6.646
3.155

12.374
3.481

10.660
4.021

ród o: Przest pstwa zameldowane…, dz. cyt., s 60–66.

Ostatnie dwie dekady PRL, z punktu widzenia zagro enia
przest pczo ci , dzieli y si na dwa wyra ne podokresy. Lata siedemdziesi te
charakteryzowa y si wzgl dnie sta struktur przest pczo ci odwzorowuj
wcze niejsze jej tendencje, przy jednoczesnym zauwa alnym zmniejszaniu si
liczby czynów zabronionych. Potwierdza to nie tylko statystyka przest pstw
zg oszonych MO i prokuraturze, ale równie przest pstw stwierdzonych45.
Zgodnie z ni w 1972 r. odnotowano 379 086 przest pstw, w 1973 r. – 355 125,
w 1974 r. – 339 542, w 1975 r. – 340 423, w 1976 r. – 324 182, w 1977 r. –
344 507, w 1978 – 355 493, w 1979 – 337 93546.
Po okresie wzgl dnie ustabilizowanego stanu przest pczo ci w latach
siedemdziesi tych, w nast pnej dekadzie nast pi y w tym zakresie znacz ce
zmiany. Przest pczo zacz a narasta , osi gaj c najwi ksz warto w 1985 r.
Potwierdza to statystka przest pstw stwierdzonych zgodnie z któr
w poszczególnych latach pope niono ich nast puj
liczb : w 1981 r. – 379 762,
w 1982 r. – 436 206, w 1983 r. – 466 205, w 1984 r. – 538 930, w 1985 r. –
544 361, w 1986 r. – 507 913, w 1987 r. – 508 533, w 1988 – 475 27347.
Wraz ze wzrostem liczby przest pstw wyst pi y pewne zmiany w ich
strukturze, co dotyczy o g ównie kategorii przest pstw przeciwko mieniu.
Gwa townie wzros a np. liczba kradzie y z w amaniem, a tak e kradzie y
rozbójniczych, rozbojów i wymusze rozbójniczych. Powróci a te do poka nych
rozmiarów spekulacja, co by o rezultatem przyj tej w 1981 r. ustawy
o zwalczaniu spekulacji48, uzupe nionej ustaw z 1982 r. stanowi
reakcje
ustawodawcy na nasilaj ce si w szczególnie trudnej sytuacji rynkowej
zjawisko49.
Odwrotna tendencja dotyczy a przest pstw przeciwko yciu i zdrowiu,
których udzia w ród ogó u przest pstw stwierdzonych ulega zmniejszeniu. O ile
w latach 1970–1980 rednia roczna liczba przest pstw tej kategorii wynosi a
45

46
47
48
49

Kategoria ta obejmuje zestawienie czynów, których przest pny charakter zosta potwierdzony
w wyniku przeprowadzenia post powania przygotowawczego. Poza tym wyró nia si równie
tak zwan przest pczo os dzon jako zbiór zdarze , których przest pny charakter zosta
potwierdzony prawomocnym wyrokiem skazuj cym w post powaniu s dowym; szerzej: B.
Ho yst, Kryminologia, Warszawa 2004, s. 74–75.
Rocznik Statystyczny: 1973, s. 615, tab. 2; 1975, s. 527, tab. 1; 1977, s. 432, tab. 1; 1979, s. 455,
tab. 1.
Rocznik Statystyczny: 1981, s. 609, tab. 5; 1986, s. 512, tab. 8; 1989, s. 502, tab. 7.
Dz. U. 1981, nr 24, poz. 124, Ustawa z dnia 25 wrze nia 1981 r. o zwalczaniu spekulacji.
Dz. U. 1982, nr 33, poz. 218, Ustawa z dnia 9 pa dziernika 1982 r. o zmianie ustawy
o zwalczaniu spekulacji.
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19 843, to w latach 1981–1988 odnotowano jej spadek do poziomu 15 242.
Z kolei redni roczny odsetek przest pstw przeciwko yciu i zdrowiu zmniejszy
si z 5,4% do 3,2%. Zmniejsza a si równie liczba gwa tów, która w dekadzie
lat osiemdziesi tych wynosi a w skali roku przeci tnie 1 784, gdy w dekadzie
poprzedniej przeci tna ta wynosi a 1 90050.
Wzrost przest pczo ci w latach osiemdziesi tych w oficjalnej ówczesnej
propagandzie wi zany by g ównie z narastaj cym konfliktem politycznym, co
powodowa o, e stron obwinian o narastanie tego zjawiska by g ówny
przeciwnik w adzy, NSZZ „Solidarno ”. Tylko nieco bardziej uwa na
statystyka przest pczo ci tez t podwa a. O ile bowiem przest pczo znacz co
powi kszy a si w 1981 r., to po og oszeniu stanu wojennego i w latach
nast pnych nie tylko nie wróci a do poprzedniego stanu, ale znajdowa a si
w krzywej wzrostowej. Przyczyny tego zjawiska by y wi c o wiele bardziej
one ni lansowa a to oficjalna propaganda. Mia a ona racj , e konflikt
polityczny os abia i dezorganizowa ró nego rodzaju wi zy spo eczne, co
obiektywnie prowadzi musia o do obni enia dyscypliny spo ecznej. Ale
obwinianie o to nowego ruchu spo ecznego by o myleniem skutku z przyczyn .
Szukaj c podstawowych tego przes anek nale oby wskaza szereg innych,
w tym powi zanych z dzia aniem organów pa stwa. Próbuj c doprowadzi do
tzw. normalizacji ycia w kraju, stosowa y one ró nego rodzaju rozwi zania
prawne wykorzystywane w walce z opozycj polityczn , które kryminalizowa y
zachowania dot d dla prawa oboj tne. Podobne nast pstwa – rozszerzenie
kryminalizacji w sferze gospodarczej, mia a przywo ywana ustawa o spekulacji
z 1981 r.
Wzrost przest pczo ci, nie rozstrzygaj c o podstawowej tego przyczynie,
by dogodnym pretekstem dla w adz do „rozwi zywania problemów” poprzez
dalsze zaostrzanie polityki karnej, co wprowadza y przyj te w maju 1985 r., tzw.
ustawy epizodyczne51, zaostrzaj ce odpowiedzialno karn oraz ustanawiaj ce
nowe rodzaje przest pstw. Odnotowany natomiast pewien spadek przest pczo ci,
jaki nast pi od po owy lat osiemdziesi tych, mia z kolei uwiarygodnia tez , e
surowsza represja karna mo e skutecznie powstrzymywa
narastanie
przest pczo ci i tym samym przyczyni si do zwi kszenia poczucia
bezpiecze stwa obywateli. Polityka karna zosta a wi c zaprz gni ta do
dzia alno ci
propagandowej,
a tendencje
w przest pczo ci
do
jej
uwiarygodniania.

50
51

M. Melezini, dz. cyt., s. 226.
Dz. U. 1985, nr 23, poz. 100, Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów
prawa karnego i prawa o wykroczeniach; Dz. U. 1985, nr 23, poz. 101, Ustawa z dnia 10 maja
1985 r. o szczególnej odpowiedzialno ci karnej.
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Piotr Majer
Przest pczo

w Polsce Ludowej i efekty jej zwalczania

Crime in the Polish People’s Republic and the effects of its eradication
owa kluczowe: przest pczo , milicja, Polska Ludowa, bezpiecze stwo
wewn trzne
Key words: crime, militia, Polish People’s Republic, internal security
Streszczenie
Autor porusza kwesti przest pczo ci w Polsce Ludowej. Dok adnie opisuje
metody jej zwalczania przez pa stwowe s by. Zastanawia si tak e nad
skuteczno ci tych dzia , analizuj c m.in. zapisy prawne. Stara si
odpowiedzie na pytanie jaki charakter mia a przest pczo w tamtym okresie, a
tak e w jak wykorzystywa a j w adza dla realizacji w asnych celów.
Summary
The author addresses the issue of crime in the Polish People’s Republic. He
describes in detail the methods of its control by state security agencies. He
wonders how effective their acitivities were, by analyzing legal provisions. The
author also tries to answer the question about the character of crime in that period
and how it was used by the state authorities to achieve their own goals.
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Norbert Wójtowicz
WSPÓ PRACA „GRUPY LOGISTYCZNEGO WSPARCIA
PODZIEMIA” W STUTTGARCIE Z OPOZYCJ
NIEPODLEG
CIOW W POLSCE (1983–1989)*
W opublikowanym w 2007 r. przez Instytut Pami ci Narodowej tomie
dokumentów dotycz cych Solidarno ci Walcz cej (SW) zamieszczona zosta a
sporz dzona 21 sierpnia 1987 r. interesuj ca „Notatka informacyjna na temat
tre ci instrukcji dla podziemnego ruchu oporu nagranej na kasety
magnetofonowe”. Wiadomo dotyczy faktu przes ania kilka dni wcze niej przez
przedstawiciela SW w RFN Andrzeja Wirg 1 104 ta m magnetofonowych, na
których nagrano d wi kow wersj przygotowanego „przez Amerykanów”
podr cznika zatytu owanego Ruch oporu. Jest w nim zawarty instrukta
opracowany w trzech nast puj cych grupach tematycznych: „a. organizacja
i szkolenie grup podziemnych, b. dzia alno sabota owa i terrorystyczna, c.
prowadzenie dzia
zbrojnych”. By przeznaczony dla dzia aczy, którzy „trwaj
w podziemiu i zamierzaj walczy z re ymem”, a instrukcja mia a „umo liwi
zapoznanie si z metodami dzia alno ci wroga i wskaza mo liwo ci obrony
asnej. Broni cy si korzysta zawsze z sympatii ca ego narodu, a jego dzia anie
w obronie podniesione jest do najwy szej cnoty”2. Powo uj c si na Henryka
Piecucha3 autorzy po wi conego SW tomu wskazywali, e kasety te zosta y
przewiezione z Niemiec przez Eugeniusza Jaroszewskiego, wspó pracuj cego od
1973 r. ze S
Bezpiecze stwa 4. Podkre lali przy tym, e „jak si wydaje,
*

1

2

3
4

Referat wyg oszony podczas Mi dzynarodowej Konferencji Naukowej „Polacy w Niemczech:
Przesz
, Tera niejszo , Przysz
” zorganizowanej w dniach 20 – 21 kwietnia 2012 r.
w Warszawie przez wiatow Rad Bada nad Poloni , Uniwersytet Kardyna a Stefana
Wyszy skiego w Warszawie i Muzeum Niepodleg ci w Warszawie.
Andrzej Wirga (ur. 1945) – polski ekonomista, dzia acz emigracyjny, od 1981 r. w Biurze
Zagranicznym NSZZ „Solidarno ” w Bernie, od 1984 r. przedstawiciel Solidarno ci Walcz cej
w Niemczech.
Notatka informacyjna z 21 sierpnia 1987 r. na temat tre ci instrukcji dla podziemnego ruchu
oporu nagranej na kasety magnetofonowe przekazane kierownictwu Solidarno ci Walcz cej
przez Andrzeja Wirg , IPN BU 02203/100, k. 40–42; dokument zosta opublikowany w ca ci
w: . Kami ski, W. Sawicki, G. Waligóra, Solidarno Walcz ca. Tom 1. W oczach SB,
Warszawa 2007, s. 392–393.
H. Piecuch, Od Jaruzelskiego do Kwa niewskiego. S by specjalne atakuj , Warszawa 1996,
s. 490.
Wi cej na temat dzia alno ci Eugeniusza Jaroszewskiego (ps. P yta, Diodor, Eneasz) zob.: M.
Raczkowski, „Najwa niejszy” agent w SW, „Dolno ska Solidarno ” (Wroc aw), nr 5 (273),
15 maja 2008, s. 6.

ostatecznie nie przekaza ich kierownictwu SW, lub te przekaza tylko jeden
komplet”, natomiast „z relacji dzia aczy SW wynika, i kasety te nie by y im
znane”5. W bezpo redniej rozmowie jeden z redaktorów tomu wspomnia , e
wprawdzie kto z dzia aczy SW przypomina sobie o kasetach, ale niczego
bli szego na ten temat nie by w stanie powiedzie 6.
Czym by wspomniany podr cznik Ruch oporu, sk d si wzi i w jaki
sposób kasety z jego tre ci trafi y do kraju? Aby móc odpowiedzie na te
pytania nale oby przenie si na drug pó kule i cofn co po owy lat 70. XX
stulecia, kiedy to w Nowym Jorku rozpocz swoj dzia alno polityczn
Konstanty Zygfryd Hanff. Jak zauwa
S awomir Cenckiewicz „Hanff jest
postaci bardzo tajemnicz ”7 i z pewno ci wiele faktów z jego ycia wymaga
wnikliwszej analizy. Sam Hanff wielokrotnie ubarwia i modyfikowa swój
yciorys, a jego oficjalna wersja zawarta zosta a w prawdopodobnie
niepublikowanym dokumencie Prawdziwe oblicze Dra Hanffa8, a pó niej
w opublikowanym w 1999 r. wywiadzie – rzece Niesamowita historia jednego
ycia9. Problemem jest to, e jak zauwa
Cenckiewicz wspomnienia te
„z uwagi na ich skrajny subiektywizm, selektywno i skrótowo , niestety nie
wyja niaj szeregu »tajemnic«”10.
Konstanty Zygfryd Hanff urodzi si 2 listopada 1926 r. jako m odszy
syn Paw a i Marii zd. Gazaba ow. Jak na przysz ego polskiego dzia acza
politycznego by o to pochodzenie do oryginalne – ojciec by z pochodzenia
Niemcem z polskim obywatelstwem, a matka Ormiank z Rosji na paszporcie
nansenowskim11. Po rozstaniu si rodziców pocz tkowo mieszka z matk
w Warszawie, a po wybuchu wojny od pa dziernika 1939 r. do marca 1943 r.
w Wilnie. Po wkroczeniu na te tereny Niemców zosta wywieziony na roboty, ale
po krótkim czasie uda o mu si wykorzystuj c w po owie niemieckie
pochodzenie uzyska zwolnienie. Wówczas na pro
ojca przyby do
5
6
7

8

9
10

11

. Kami ski, W. Sawicki, G. Waligóra, dz. cyt., s. 392.
Informacja uzyskana od dr. ukasza Kami skiego.
S. Cenckiewicz, „Trylogia” o emigracji, „Orze Bia y” nr 1576/LX, s. 63; S. Cenckiewicz,
Pos owie. U kresu ostatniego etapu. Emigracyjna dzia alno polityczna Tadeusza Katelbacha,
w: T. Katelbach, Spowied pokolenia, Gda sk 2001, s. 349.
Prawdziwe oblicze Dra Hanffa, Kolekcja „Archiwum St. Gierata”, Instytut im. Józefa
Pi sudskiego w Nowym Jorku (dalej IJPwNY); inna kopia tego dokumentu w: AIPN BU 0
2202/24/2, k. 83–87 z 564.
J. Grzesik-Grzenicki, K. Z. Hanff, Z. Rutkowski, Niesamowita historia jednego ycia. Minister
rz du emigracyjnego R.P. – ujawnia!, Pozna 1999.
List S awomira Cenckiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 31 pa dziernika 2000 r.,
materia y nieuporz dkowane z Archiwum Organizacji i Redakcji „Wolna Polska” (dalej
AOiRWP)
By a to powsta a w 1922 r. forma dokumentu to samo ci wydawanego uchod com
i bezpa stwowcom. Matka Hanffa dopiero w sierpniu 1939 r. mia a otrzyma obywatelstwo
polskie, cho z braku pieni dzy na op aty zwi zane z wyrobieniem potrzebnych dokumentów
nigdy do tego nie dosz o.
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Warszawy, a nast pnie wyjecha do Berlina, gdzie kszta ci si w szkole dla
umaczy wojskowych j zyka polskiego i rosyjskiego. Po jej uko czeniu zosta
zatrudniony w Wydziale Propagandy Dystryktu Warszawskiego, gdzie pracowa
od stycznia do marca 1944 r. Wys any na front wschodni dosta si do niewoli
sowieckiej12, sk d w 1948 r. wróci do Polski. Zosta zwerbowany 11 listopada
1956 r. przez S
Bezpiecze stwa i przyj pseudonim „Karski”13. Od tego
momentu przez kilka lat by wspó pracownikiem SB, cho z jego wypowiedzi
wynika, e „do 1962 r. wspó pracuje z re ymowym kontrwywiadem. Znów
wraca do starej koncepcji: znajomo wroga b dzie przydatna w przysz ci
i tym usprawiedliwia sam przed sob swoj wspó prac . Zaczyna niebezpieczn
gr . Niczym wrogowi nie pomóc, dowiedzie si jak najwi cej i przygotowa
ucieczk z kraju. W 1957 r. wielokrotnie je dzi do RFN. Organizuje handel
zagraniczny Niemiec z PRL na fali ówczesnej odwil y. Jednocze nie, w oczach
Bezpieki ma s
jako »przyn ta« dla zachodnich wywiadów. Dr 14 Hanff
rzeczywi cie » apie« kontakt w Berlinie Zachodnim, lecz efekty s korzystne
jedynie dla Zachodu. Bezpieka jest umiej tnie wodzona za nos przez osiem lat,
nigdy nie zorientowa a si w podwójnej grze dra Hanffa i wreszcie po latach,
widz c nieskuteczno , zarzuca t wspó prac zupe nie”15. W grudniu 1968 r.
zwróci si do w adz z podaniem o paszport na opuszczenie PRL i w sierpniu
1969 r. wyjecha z Polski. B c w Nowym Jorku rozpocz w po owie lat 70.
ub. stulecia wydawanie miesi cznika i tworzy rodowisko polityczne, które
ywa o nazwy Organizacja Bojowa „Wolna Polska”. W dziesi
rocznic
powstania organizacji uzasadniaj c potrzeb
reaktywacji pisma Hanff
wspomina : „W roku 1975 rozpocz li my nasz dzia alno dokumentuj c j
dwuj zycznym miesi cznikiem, zwanym »Komunikaty z Pola Walki«. Nasze
materia y ukazywa y si tak e w miesi czniku »Po Prostu«, wydawanym
i w du ej mierze finansowanym przez nasz organizacj . Trwa o to rok ca y, a
do wyczerpania prywatnych funduszy. Nast pnie, w latach 1977–1980, nasze
materia y ukazywa y si systematycznie na amach tygodnika »Czas«,
wydawanego w Winnipegu, a w roku 1979 tak e w »G osie Polskim« w Toronto
12

13
14

15

Zgodnie z dokumentami, wystawionymi przez Prokuratur Rosyjskiej Federacji w latach 90. XX
wieku, Konstanty Zygfryd Hanff zosta 20 lutego 1945 r. wzi ty do niewoli. Dopiero 8 maja
1945 r. w czasie pobytu w sprawdzeniowo-filtracyjnym agrze nr 0334 zosta aresztowany,
a nast pnie os dzony i 26 listopada 1946 r. skazany przez s d specjalny na siedem lat
pozbawienia wolno ci. Status Hanffa w okresie mi dzy lutym a majem 1945 r. pozostaje
niewyja niony; zob. dodatek: Zdj cia, dokumenty, korespondencja, w: J. Grzesik-Grzenicki, K.
Z. Hanff, Z. Rutkowski, dz. cyt.
Zob. AIPN Kr 00/9/6461; AIPN Kr 00/100/452.
W Stanach Zjednoczonych Hanff zacz pos ugiwa si uzyskanym w 1974 r. w tpliwym
tytu em doktora filozofii w dziedzinie nauk politycznych z okre lanego niekiedy jako „degree
mill” Sussex College of Technology; zob. Fotokopia dyplomu zamieszczona w dodatku: Zdj cia,
dokumenty, korespondencja, w: J. Grzesik-Grzenicki, K. Z. Hanff, Z. Rutkowski, dz. cyt.
Prawdziwe oblicze Dra Hanffa, Kolekcja „Archiwum St. Gierata”, IJPwNY; inna kopia tego
dokumentu w: AIPN BU 0 2202/24/2, k. 83–87 z 564.
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i w »Wiadomo ciach Polskich« w Sztokholmie. Od roku 1980 do 1984 nasz
trybun by o » ycie Polonii« wydawane w Nowym Jorku. Jednak dzia ania
wrogich si okaza y si na tyle skuteczne, e byli my zmuszeni kolejno
zaprzestawa publikacji naszych materia ów w ka dym z tych pism. Mimo tych
niepowodze – kapitulowa nie zamierzamy”16.
Poza dzia alno ci publicystyczn , Hanff stara si prowadzi w ród
urz dników PRL-owskiej dyplomacji i prore ymowej emigracji szereg akcji
o charakterze dywersyjnym. Przyk adem takiego dzia ania mog o by
skierowanego do nich prowokacyjnego opracowania Ma y kolaborant,
fotografowanie przy okazji wyborów osób wchodz cych do polskiej placówki
dyplomatycznej a nast pnie publikacja tych wizerunków jako osób
wspó pracuj cych z re ymem, czy publikowanie listy nazwisk w ramach
demaskowania przebywaj cych w USA pracowników polskiego wywiadu. Jak
podkre la
Cenckiewicz,
organizacja
„g osi a
has a
radykalnie
antykomunistyczne, nawo ywa a do uwolnienia Polski od Sowietów,
w rodowisku polonijnym demaskowa a »agentów PRL i Moskwy«”17.
Prowadzone przez niego dzia ania niejednokrotnie zadziwia y pomys owo ci .
Po ród wielu inicjatyw warto zauwa
dzia anie opieraj ce si na znajomo ci
zasad funkcjonowania spo ecze stwa w systemie komunistycznym. „Korzystaj c
z ca ej naszej kartoteki komunistycznych »dyplomatów« – wspomina Hanff –
wpad em na szata ski pomys . Wydrukowali my na naszym papierze firmowym
pismo do nich, w którym zapraszali my do zerwania z komun i do przej cia na
nasz stron . Proponowali my nawi zanie z nami poufnego kontaktu, a tym
samym do wspó pracy z nasz organizacj . Do du ej, br zowej koperty w one
by y te listy z paroma egzemplarzami miesi cznika »Wolna Polska«. Kawa
polega na tym, e te du e koperty zosta y rozes ane na adresy prywatne
wszystkich pracowników konsulatu »PRL« w Nowym Jorku... ale za wyj tkiem
dwóch, odpowiednio wybranych osób, którym te koperty nie zosta y wys ane.
Tylko ci, którzy znaj totalitarne systemy s w stanie doceni szata ski dowcip
zawarty w tej akcji. Otó , znaj c funkcjonowanie ich systemu, mo na by o
przewidzie , e w nast pnym dniu w drzwiach konsulatu sta b dzie dwóch
bezpieczniaków i odbiera du e koperty z r k przychodz cych do pracy. Jasne,
e ka dy szanuj cy si i ostro ny pracownik zdawa sobie spraw , e tak w nie
dzie wygl da nast pny ranek, wi c niós t kopert , jak zaraz i bez s owa
wr cza bezpieczniakowi. No i teraz prosz sobie wyobrazi miny tych panów,
kiedy zjawia si w drzwiach, rzekomo zaufany, towarzysz X, który adnej
koperty ze sob nie ma.
– Koperta!
– Jaka koperta?
16
17

Nowa akcja po 10 latach, w: K. Z. Hanff, Rewizja historii. Wybór publicystyki z „Wolnej
Polski”, Pozna 1995, s. 9.
S. Cenckiewicz, Pos owie…, dz. cyt., s. 350.
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–
–

Nie udawajcie wariata! Wszyscy dostali. Gdzie macie to pismo
z Wolnej Polski?
A mo e ju umówili cie si z nimi telefonicznie, co?!

No jednym s owem, draka musia a by wspania a... D ugo ci dwaj
musieli zapewne si t umaczy , e rzeczywi cie nic od nas nie dostali...”18.
Niew tpliwie tego typu akcje wiadczy y nie tylko o poczuciu humoru ich autora,
ale przejawia a si w nich towarzysz ca ca ej dzia alno ci Hanffa sk onno do
makiawelizmu.
Na prze omie lat 70. i 80. ub. stulecia Organizacja Wolna Polska
i Konstanty Zygfryd Hanff starali si reprezentowa na kontynencie
ameryka skim interesy Konfederacji Polski Niepodleg ej (KPN) i jej lidera19. W
tym celu pos ugiwa si papierem firmowym z logo tej partii i przedstawia si
jako jej przedstawiciel. Nale y podkre li , ze czyni to nie maj c formalnego
mandatu i wychodz c jedynie od znajomo ci (bezpo redniej lub
korespondencyjnej) z kilkoma dzia aczami tego ugrupowania, w tym z Maciejem
Pstr g-Biele skim. Jak sam pisa : „Od pierwszych chwil absolutnie szczerze
popierali my KPN i nadal uwa amy KPN za organizacj polityczn o ogromnym
znaczeniu. Podzielamy koncepcje ideologiczne i strategiczne KPN”20.
Aczkolwiek u ywa nazwy KPN „prawem kaduka”, to jednak nie sposób nie
zauwa
dokumentów które wiadcz niedwuznacznie o tym, e prowadzi do
ywion agitacj na rzecz tego ugrupowania. W tym kontek cie mo e razi
nieco bardzo radykalna ocena Leszka Moczulskiego 21. W swoim
antykapeenowskim paszkwilu Marian Reniak zamie ci obszerny fragment
po wi cony dzia alno ci Hanffa22, o czym sam zainteresowany wspomina : „o
mnie napisa sporo bzdur, ale na temat »Wolnej Polski« przytoczy w ciwie
fakty. Je li czytelnik uprzejmie pominie re ymowe, negatywne oceny, to reszta
jest ju przecie niez ym wiadectwem solidnego dzia ania przeciwko
komunie”23.
Na prze omie lat 70. i 80. w orbicie kontaktów Hanffa pojawi si
Wies aw Jurkiewicz, z którym z biegiem lat wi zi zacie nia y si coraz bardziej.
Urodzony 11 stycznia 1936 r. Wies aw Jurkiewicz od 1956 r. by
funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej, dochodz c w tej s bie do stopnia
18
19

20
21
22
23

J. Grzesik-Grzenicki, K. Z. Hanff, Z. Rutkowski, dz. cyt, s. 97.
Robert Leszek Moczulski (ur. 1930) – polski polityk, historyk, 1977 r. wspó za yciel ROPCiO
i jeden z jego rzeczników, za yciel i przywódca ZINO, 1979 r. za yciel i przywódca KPN,
1991–93 i 1993–97 pose na Sejm. W 2005 r. s d lustracyjny uzna go za k amc lustracyjnego
orzekaj c, e w latach 1969–1977 Leszek Moczulski wspó pracowa z SB jako TW „Lech”. 12
wrze nia 2006 r. s d drugiej instancji podtrzyma wyrok.
Ubecja o nas, w: K. Z. Hanff, Rewizja…, dz. cyt., s. 12–13.
L. Moczulski, Lustracja. Rzecz o tera niejszo ci i przesz ci, Warszawa, 2001, s. 183–185.
M. Reniak, KPN. Kulisy fakty dokumenty, Warszawa 1982, s. 70–79.
J. Grzesik-Grzenicki, K. Z. Hanff, Z. Rutkowski, dz. cyt., s. 105.
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kapitana. Chwalony by przez prze onych m.in. za to, e podleg a mu sekcja
„bardzo dobrze zorganizowa a prac operacyjn w zakresie rozbudowy poufnych
róde informacji”, a on sam „na swoim koncie posiada 12 jednostek t.[ajnych]
w.[spó pracowników], z których sze ciu sam pozyska ”24. Jednak e ju w tym
czasie „cechowa a go patologiczna wr cz nienawi do pracowników S by
Bezpiecze stwa”25. W 1972 r. otrzyma paszport i zgod MSW na wyjazd na
wycieczk do krajów basenu Morza ródziemnego (Algieru, Maroka, Tunezji
i W och). Wyp yn w podró m/s „Dolny
sk”, ale ju 7 maja 1972 r. po
zej ciu na l d we w oskim porcie Vado Ligure nie powróci na statek. Przez
pewien czas przebywa w obozie przej ciowym w bawarskim Zirndorf gdzie, jak
podkre la p k Józef Osek, „wszed w kontakt z wrogimi s bami specjalnymi
przekazuj c im wszelkie posiadane informacje dot.[ycz ce] naszego resortu,
znanych mu wy szych oficerów WP i MO, szczegó ów odno nie wypadków
pozna skich, na wybrze u itd. Ma on równie posiada filmy dot.[ycz ce]
wypadków pozna skich oraz innych wa nych wypadków w Polsce” 26. Od 7
czerwca 1972 r. Jurkiewicz zosta obj ty spraw operacyjnego rozpracowania
o kryptonimie „Kameleon”27.
Wspomniana w dokumentach milicyjnych umiej tno
werbowania
i prowadzenia tajnych wspó pracowników przyda a si Jurkiewiczowi równie
w latach 80. ub. wieku, gdy wspó pracuj c z Hanffem b dzie wraca do
podobnych metod, staraj c si zbiera informacje od Polaków przebywaj cych
aktualnie za granic . Z dokumentów wynika, e poza podejmowanymi dora nie
rozmowami, usi owa on „prowadzi ” niektóre osoby w d szej perspektywie
czasowej. Przyk adem tego typu dzia
by y wielokrotne kontakty Jurkiewicza
z „Romulusem”, tj. ojcem Konradem Hejmo OP 28. Ich efektem by o uzyskanie

24
25
26
27

28

Opinia s bowa Wies awa Jurkiewicza za okres od 1 grudnia 1966 do 30 grudnia 1968, AIPN
BU 01917/82, cz.1, k. 18–19 z 500.
wiadczenie Bogdana Kühna z 29 czerwca 1972 r., AIPN BU 01917/82, cz.1, k. 62 z 500.
Pismo Dyrektora Departamentu I MSW do Zast pcy Dyrektora Biura ledczego MSW z 15
sierpnia 1972 r., AIPN BU 01917/82, cz.1, k. 93 z 500.
Informacja por. A. Korzeniowskiego o aktualnym stanie prowadzonej sprawy operacyjnego
rozpracowania kryptonim „Kameleon”, AIPN BU 01917/82, cz.1, k. 105–117 z 500; Analiza
materia ów i plan przedsi wzi
operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania
kryptonim „Kameleon”, AIPN BU 01917/82, cz.2, k. 272–302 z 500.
Konrad Hejmo OP, w c. Stanis aw Hejmo (ur. 1936) – polski duchowny katolicki, 1973–79
redaktor miesi cznika dominika skiego „W drodze”, 1979–1984 wicedyrektor Delegatury Biura
Prasowego Episkopatu Polski w Rzymie, 1983–1987 redaktorem naczelnym pisma Kronika
Rzymska, od 1984 r. dyrektorem O rodka dla Pielgrzymów Polskich „Corda Cordi” i oficjalny
duszpasterzem pielgrzymów w Rzymie, asystent audiencji generalnych i specjalnych Jana Paw a
II, od 1985 r. konsultor Peregrinatio ad Petri Sedem. 27 kwietnia 2005 r. prezes IPN Leon Kieres
og osi , e o. Konrad Hejmo w latach 70. i 80. XX wieku by informatorem SB o pseudonimach
„Hejna ” i „Dominik”.
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wielu informacji dotycz cych sytuacji Ko cio a w kraju, a w rewan u Jurkiewicz
zabiega o odpowiednie formy wynagrodzenia swojego ród a informacji29.

Precyzuj c okoliczno ci poznania Wies awa Jurkiewicza i swój
stosunek do niego, Hanff pisa : „Pozytywna opinia BND30 na temat
Wiesia wynika z tego, e Niemcy maj znacznie bardziej uczciwy
stosunek do sprawy Polski, ani eli Amerykanie. Nie ulega w tpliwo ci, e
Wiesio wspó pracuje w jakim stopniu z BND, ale nie widz w tym nic
ego, przeciwnie, s wyra ne obustronne korzy ci, a Wiesio jest po
prostu fachowcem, który wie jak daleko i z kim mo na pój . Argumenty
przemawiaj ce na jego korzy s do istotne. By w kluczowej pozycji
zanim go pozna em! On nie pcha si do nas (tj. do Organizacji »Wolna
Polska«), lecz ja go w ciwie skaptowa em.
Pozna em go w sposób nast puj cy. Podczas bytno ci w Kolonii
dwa lata temu [t.j. oko o 1983 r.] zwróci em si do Joachima Görlicha31,
dziennikarza zwi zanego z nami od 1979 r., z zapytaniem czy mo liwe
jest ustalenie miejsca pobytu gen. Leona Dubickiego32, z którym chcia em
przeprowadzi wywiad. Görlich odpowiedzia , e nie ma adnych
trudno ci, gdy maj kontakt i doda : »jest on pod opiek naszego
cz owieka«. Natychmiast te zatelefonowa do niego i zaaran owa
spotkanie we Frankfurcie, w oznaczonym pokoju hotelowym, dniu
i godzinie. Kilka dni po tym zjawi si u mnie Dubicki w towarzystwie
»naszego cz owieka«, który go przywióz i bardzo dyskretnie zostawi nas
samych, po czym odebra go po kilku godzinach. Poszli my razem na
obiad, ale by em zaj ty bardziej Dubickim. Po tym spotkaniu
nawi zali my obszern korespondencj na ró ne tematy. Rozszyfrowa em

29

30

31

32

Oczywi cie w gr wchodzi o jedynie po rednie wynagrodzenie przekazywane w formie
prezentów, st d te Jurkiewicz w swoich listach zabiega np. „Prosz uzupe ni »Rozliczenie«
o kwot 300 DM na zakup dla Instytucji »Romulusa« serwisu porcelanowego sto owego
(przekazanego im jako prezentu od nas)”; zob. Informacja od Wies awa Jurkiewicza do Juliusza
Nowina-Sokolnickiego i Konstantego Zygfryda Hanffa z 25 lutego 1986 r., AOiRWP.
Bundesnachrichtendienst (pl. Federalna S ba Informacyjna) – utworzona w 1956 r. w wyniku
przekszta cenia tzw. Organizacji Gehlena agencja wywiadowcza pocz tkowo Zachodnich
Niemiec z po 1990 r. zjednoczonych Niemiec.
Joachim Georg Görlich (1931–2009) – niemiecki pedagog, kompozytor i dziennikarz,
górno zak, w 1959 r. wyemigrowa do Niemiec, autor wielu artyku ów na temat polityki
i kultury, w tym po wi conych problematyce skiej.
Leon Dubicki (1915–1998) – polski wojskowy, genera brygady WP, 1963–1967 zast pca szefa
Biura Studiów Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970–1981 doradca ministra obrony narodowej
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w 1981 r. podczas inspekcji s bowej w Berlinie Zachodnim
poprosi o azyl polityczny.
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jego pseudonim33 i powoli nabrali my do siebie przekonania. W
rezultacie, w ubieg ym roku [t.j. 1984 r.], pojecha em ponownie do
Niemiec, gdzie spotka em si z osobami skontaktowanymi przez Wiesia.
Wa ne by o spotkanie z wiceprezesem wiatowego kongresu Ukrai ców,
równie o wywiadowczej przesz ci. Konferowa em z Wiesiem kilka dni.
Rozumiemy si wietnie i doszli my do pe nego porozumienia. Jego
skromno , fachowo , ostro no oraz zaufanie jakim darz go Görlich,
Mundrik i BND, wydaja si by dostateczna r kojmi . Tre
jego
raportów idzie znacznie dalej, ani eli móg by to uczyni agent re ymu.
Napuszcza by nas na fa szywe tory, a tymczasem, wida trosk
o logiczne, fachowe i s uszne podej cie do wszystkich spraw. /…/
Zetkn em si z wieloma »wtyczkami«. Prawie ka dy z nich prowokowa
do dania namacalnego dowodu, e jeste my inicjatorami agresywnych
ataków lub dostawcami zakazanych rzeczy. Wiesiek jest bardzo daleki od
tego. Przeciwnie, maskuje takie dowody lepiej od nas. Jak dot d, nie
widz nic, co mog oby potwierdza nasze obawy. Co nie oznacza, e nie
trzeba analizowa ka dy krok i ka
spraw ”34.
Okres wspó pracy z Wies awem Jurkiewiczem, to czas w którym u
Hanffa daje si ju zauwa
pewne zniech cenie postaw Konfederacji Polski
Niepodleg ej. Obaj oczekiwaliby od opozycji podj cia bardziej radykalnych form
dzia ania, czego wyrazicielem by Jurkiewicz gdy pisa : „Dusz i cia em jestem
oddany idei rozpocz tej kiedy przez KPN. Pa ska idea nie upad a i jest bie co
realizowana. /…/ W tej materii popieram jak mog jedynie radykalne
skrzyd o”35. Ten radykalizm zdawa si i
do
daleko skoro w krytyce
polityków emigracyjnych podkre la on, e „Zachód finansuje jedynie
dzia alno »harcersk «. Za takie uwa a si wyst pienia uliczne lub inne formy
demonstracji o aspekcie spektakularnym. Te uliczne formy walki, jakkolwiek
niezb dne do mobilizacji narodu, nie s istot problemu. Wed ug najnowszej
oceny, na sze set osób ukrywaj cych si w podziemiu jedynie trzysta jest
w miar aktywnych za pozostali nie robi nic, obci aj c nadto bud et
podziemia. Podziemie nie wykazuje zainteresowania modyfikacj walki ani to
pod wzgl dem metod ani pod wzgl dem rodków”36. Alternatyw w tej sytuacji
mia a by wspó praca z powsta w czerwcu 1982 r. Solidarno ci Walcz .

33

34
35
36

Wies aw Jurkiewicz pos ugiwa si pseudonimem „W. M. Alexander”, sygnuj c w ten sposób
swoje publikacje i podpisuj c tak cz
dokumentów. Zob. W. M. Alexander, Agentura –
pa stwo operacyjne, Berlin 1984; W. M. Alexander, Pa stwo policyjne, Berlin 1986.
List Konstantego Zygfryda Hanffa z 31 lipca 1985 r., AOiRWP.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 29 grudnia 1983 r., AOiRWP.
Informacja Wies awa Jurkiewicza uzyskana od ród a „Kurier” w dniu 5 maja 1985 r.,
AOiRWP.
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Tak jak poprzez kontakty z Maciejem Pstr g-Biele skim37 stara si uzyska
pe nomocnictwa od KPN-u, tak te pó niej za po rednictwem Wies awa
Jurkiewicza o oficjaln aprobat swoich dzia
ze strony Solidarno ci
Walcz cej. „Ja ze swej strony – wyja nia – pisa em o ewentualnym
»pe nomocnictwie«, z SW – to te mia oby ogromne znaczenie tutaj dla mnie.
Zreszt , by oby dobrze, gdyby podobne pe nomocnictwa udzielono równie
Marianowi Go biewskiemu38 oraz Jerzemu Mohlowi”39.
W li cie Hanffa z 18 wrze nia 1984 r. do Jurkiewicza po raz pierwszy
pojawi a si nazwa tej struktury. „Wprowad my zasad , w miar mo liwo ci, e
Pana osoba, oraz osób z Panem wspó pracuj cych najbli ej, powinna pozosta
tutaj ca kowicie nieznana. Trzeba nie ujawnia przed s bami zachodnimi
szczegó ów dotycz cych dzia alno ci grupy, któr nazwa em dla celów
praktycznych Grup Logistycznego Wsparcia Podziemia”40. Z zachowanych
dokumentów wynika do jednoznacznie, e by a to nazwa przyj ta troch na
wyrost, bo dzia alno tej „Grupy” to w istocie przede wszystkim dzia alno
samego Jurkiewicza poprzez jego kontakty w kraju i na emigracji. Hanff
wskazywa , e by a ona wprowadzona „do celów praktycznych” i wydaje si e
bardziej chodzi o tu nie tyle o opisanie jakiej struktury, co raczej o wymy lenie
swego rodzaju kryptonimu dla dzia
prowadzonych przez Jurkiewicza
(W. M. Alexandra).
Wyst puj c w 2010 r. w obronie pami ci Hanffa, Jurkiewicz pisa :
„Z Panem Konstantym Zygfrydem Hanffem zna em si przez wiele lat.
Utrzymywali my bliskie kontakty i trzykrotnie bywa on go ciem w moim domu.
Wspólnie nie przespali my wiele nocy i wiele wykuli my planów. Pozosta a mi
po nim obszerna korespondencja”41. Przegl daj c zachowan korespondencj
z ko ca 1983 r. mo na zauwa , e najbardziej interesowa y Hanffa uzyskiwane
za po rednictwem Stuttgartu informacje na temat dzia alno ci opozycji w kraju.
O ile bowiem on sam cierpia na dotkliwy brak kontaktów z krajem, to
Jurkiewicz od samego pocz tku podkre la istnienie licznych róde informacji
w tym zakresie. „Zapewne otrzyma Pan ode mnie list – pisa Jurkiewicz –
z mocno okrojon
relacj
z rozmowy jak
przeprowadzi em z osob
zaanga owan w ruch podziemny. Problem polega na tym, e takich róde jest
37

38

39
40
41

Maciej Pstr g-Biele ski – do 1979 r. dzia acz PAX, kierownik Wojewódzkiego O rodka
Szkolenia Kadr PAX w Poznaniu, od 1976 r. uczestnik ROPCiO, od 1979 r. na emigracji,
wspó za yciel i dzia acz KPN za granic , wspó twórca Polskiej Partii Niepodleg ciowej.
Marian Go biewski, ps. „Irka”, „Korab”, „Lotka”, „Ster”, „Swoboda” (1911–1996) –
cichociemny,
nierz AK i WiN, cz onek opozycji antykomunistycznej w PRL, 1965 r.
wspó za yciel „Ruchu”, 1977–78 dzia acz Nurtu Niepodleg ciowego, od 1977 r. dzia acz
ROPCiO, od 1982r. na emigracji w USA, wspó pracownik Konstantego Zygfryda Hanffa,
1985 r. minister stanu w rz dzie zwi zanym z Juliuszem Nowina-Sokolnickim.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies awa Jurkiewicza z 26 wrze nia 1984 r., AOiRWP.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies awa Jurkiewicza z 18 wrze nia 1984 r., AOiRWP.
List Wies awa Jurkiewicza do Zbigniewa Rutkowskiego z 16 maja 2010 r., AOiRWP.
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wiele. Istnieje wiele niewykorzystanych zarówno róde jak i informacji. My tu
mamy wiele wi cej kontaktów do PRL ni Wy za wielkim morzem. Kto tym
musi koordynowa , bo inaczej przyjdzie nam pisa wy cznie o historii. Ja
osobi cie koncentrowa em si wy cznie na ród ach informacji, natomiast nie
posiadam mo liwo ci ich pe nego wykorzystania”42. Dla dnego wiedzy Hanffa
takie kontakty by y czym niezwykle cennym, tote natychmiast odpowiedzia :
„Idealnym rozwi zaniem by oby nadsy anie mi przez Pana nieokrojonych (lub
tylko nieznacznie okrojonych) wszelkich materia ów, jakie tylko zdo a Pan
uzyska . Mam mo no
dokonania ewaluacji i ewentualnego skierowania
wybranych fragmentów, lub opracowa zbiorczych, do r k ludzi nam
sprzyjaj cych. Kierowanie wprost do w adz czy instytucji dzia a tylko na nasz
niekorzy . Zajmuj si tym w ciwie od dawna. Tyle, e ostatnio, po za amaniu
si KPN, brak mi by o róde ”43. Podkre la , e „Serwis informacyjny – rzecz
z pewno ci ogromnie wa na. Ale konieczne s krótkie, mocne materia y, je li
mo liwe to w j zyku angielskim, poparte zdj ciami. Mamy dost p do
mi dzynarodowego serwisu i paru gazet, i t dy mog rozpowszechnia dalej.
Pojawienie si tych materia ów mo e odegra bardzo du rol w pozyskaniu
pomocy”44.
Wspomniane na wst pie kasety z nagranym instrukta em Ruchu oporu to
niew tpliwie jedno z tych przedsi wzi , z których zarówno sami twórcy byli
najbardziej dumni. Tekst zosta opracowany przez Jurkiewicza i pocz tkowo
mia zosta wydany w formie publikacji, która zosta aby przerzucona go kraju.
Ostatecznie zdecydowano si na powielenie tego materia u w formie kaset
magnetofonowych. Sama produkcja odby a si w Stanach Zjednoczonych
i stamt d zosta a przes ana do Europy. „Mog em zrobi tylko sto kompletów, po
dwie ta my na komplet, ka da po 60 minut. Razem dwie cie kaset. Koszt
przesy ki lotniczej dobi mnie: 110 dol.! Trzeba znale ta szy sposób spedycji
takich rzeczy” – pisa Hanff45. Niespe na trzy tygodnie pó niej Jurkiewicz
potwierdzi odbiór przesy ki, informuj c równie , e kasety „w przysz ym
tygodniu wyjad do kraju”46. W li cie tym wskazywa ponadto, i „wynika to
z trzydniowych ca odziennych i ca onocnych rozmów z wys annikiem z kraju,
reprezentuj cym absolutnie »ca gór « Solidarno ci Walcz cej. Zorientowano
mnie w ich problemach kadrowych, metodach dzia ania, potrzebach i brakach,
zakresie kszta towania przez nas, mo liwo ciach operacyjnych. Najpierw /…/
poinformuj , e przekaza em dla kraju adresy osób ch tnych do wspó pracy
z nami i zamieszka ymi w kraju. Dotyczy to równie aparatu pa stwowego”47.
42
43
44
45
46
47

List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 6 grudnia 1983 r., AOiRWP.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies awa Jurkiewicza z 14 grudnia 1983 r., AOiRWP.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies awa Jurkiewicza z 18 wrze nia 1984 r., AOiRWP
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies awa Jurkiewicza z 8 sierpnia 1984 r., AOiRWP.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 28 sierpnia 1984 r., AOiRWP.
Tam e.
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Psuj ce si w latach 80. ub. stulecia relacje Hanffa z dzia aczami
Konfederacji Polski Niepodleg ej sprawi y, e zacz on sk ania si w kierunku
Solidarno ci Walczacej. Od tego momentu wspó praca Organizacji „Wolna
Polska” (a w konsekwencji równie Grupy Logistycznego Wsparcia Podziemia)
z opozycj niepodleg ciow w kraju skoncentrowa a si w znacznym stopniu
na wsparciu dla tej formacji. „Je li KPN – pisa – b dzie nadal taka
»harcerzykowata«48 i nadal b dzie nara
konspiracj , to straci kredyt zaufania
i mo liwo dzia ania do reszty. Je li L[eszek] M[Moczulski] nie rozumie
celowo ci wykorzystania kontrowersji Zamek – Sokolnicki49, to uschnie
w dogmatyzmie i nie da najlepszego wiadectwa swojej znajomo ci historii.
W tej sytuacji trzeba chyba ca uwag skupi na SW i forsowa kampani
»publicity« dla niej, aby przedstawi SW jako rzeczywist si podziemia
w kraju; trzeba uzyska pe nomocnictwa od SW i jej g ównie pomaga ”50.
Pierwsza informacja o kontakcie z Solidarno ci Walcz
znalaz a si
w li cie Jurkiewicza do Hanffa z 19 czerwca 1984 r., w którym czytamy: „Uda o
mi si przekona i to bez najmniejszej trudno ci Andrzeja Wirga z Mainz, który
jest u nas g ówn postaci w Niemczech Zachodnich odpowiedzialn za
Solidarno Walcz . Z nim posiadam kontakty, powiem e nawet za e
i wszystko prawie robimy razem. Wirga znowu ma dobre kontakty z Pary em”51.
Mo na zada pytanie, jak dalece optymizm Jurkiewicza dotycz cy tych
kontaktów pokrywa si z odczuciami samego Wirgi. Pytanie to jest tym bardziej
zasadne w sytuacji, gdy podobne opinie powtarzane s równie w kolejnych
listach, gdzie Jurkiewicz pisa : „Z A.[ndrzejem] W.[irg ] jeste my we wszystkim
prawie jednomy lni. Jedynie co nas dzieli, to moja przewaga wieku
i do wiadczenie w pracy operacyjnej. Znakomicie si uzupe niamy”52. I dalej,
w innym miejscu, pisa : „Je li ju jestem przy sprawach personalnych, to
za atwione zosta o z Andrzejem Wirga (Turmstr.[asse] 59, 6500 Mainz – 1), e
zwróci si pan do niego z powo aniem si na mnie i otrzymywa b dzie stamt d
naj wie sze informacje z kraju, pochodz ce z Solidarno ci Walcz cej. Jest to
cz owiek Nr 1 w tej sprawie, nasz, i b
z niego jeszcze wielkie korzy ci. Swój
48
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W latach 80. XX w. w pismach Hanffa zacz pojawia si kierowany pod adresem dzia aczy
KPNu zarzut „harcerzykowato ci”. Okre lenie to zwi zane by o z tym, e on sam wyznawa
sformu owan przez Niccolò Machiavellego zasad zgodnie z któr polityka, jako sztuka
skutecznego dzia ania, powinna by oddzielona od moralno ci. Ponadto w jego ocenie partia ta
stara a si sprawia wra enie gro nej i aktywnej, podczas gdy w rzeczywisto ci prowadzone
przez ni dzia ania mia y ograniczy si niewiele znacz cego pokrzykiwania.
Juliusz Nowina-Sokolnicki (1920–2009) – polski polityk emigracyjny, po wojnie na emigracji
w Wielkiej Brytanii, 1951 r. dzia acz Ligi Niepodleg ci Polski, 1954 r. wspó organizator
Konwentu Walki o Niepodleg
, minister w kilku rz dach emigracyjnych, 1972–1990
samozwa czy Prezydent Wolnej Polski na Wychod stwie, 1979 r. twórca i Wielki Mistrz tzw.
Orderu wi tego Stanis awa.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies awa Jurkiewicza z 5 pa dziernik 1984 r., AOiRWP.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 19 czerwca 1984 r., AOiRWP.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 3 lipca 1984 r., AOiRWP.
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kontakt z nim prosz traktowa poufnie, gdy mog o by to nam przysporzy
nowych ataków na nas”53. S dz c z zachowanej dokumentacji kontakty
z w adzami Solidarno ci Walcz cej nie ogranicza y si do Wirgi, lecz by y
utrzymywane przez Jurkiewicza równie z osobami wie o przyby ymi z kraju.
„To co /…/ uwa em za najwa niejsze, to odbycie rozmowy z Najwy sz
ow Solidarno ci Walcz cej54 z kraju. Za dwa dni kontynuowa b
dalej
rozmow i znowu napisz Panu co o tym. Otó Najwy sza G owa przyby a /…/
celem wypróbowania funkcjonowania kana u. Jak Pan widzi kana funkcjonuje
nie le. Nie b
tutaj argumentowa , e Najwy sza G owa jest prawdziwa.
Podam Panu tylko w skrócie nasze dotychczasowe ustalenia” – podkre la
w jednym z listów55
Konsekwencj tych kontaktów by a ró nego typu pomoc materialna dla
opozycji. W lipcu 1984 r. Jurkiewicz poinformowa Hanffa o utworzeniu kana u
umo liwiaj cego kontakt z krajem, który mia by wykorzystywany na potrzeby
Solidarno ci Walcz cej. Przy tej okazji zabiega tak e o sprz t, wskazuj c: „Dla
Warszawy potrzebna jest Kopiarka kasetowa Telex Copy Ett 1/3 Minneapolis
Cat. 92718/004 serial 08120/83 i g owica JVC KD 55. Chodzi o studio do
przegrywania kaset magnetofonowych dla »Solidarno ci Walcz cej«. Tego
cholerstwa na naszym rynku nie ma i trzeba dopiero zamówi . Mo e by si Wam
uda o co zrobi . Prosz o piln informacj ”56. Nieco wcze niej wo : „Kraj /…/
potrzebuje pomocy technicznej. Prosz uczyni wszystko co jest w pa skiej
mocy w sprawie kaset, odbiorników i farby drukarskiej. Tej ostatniej potrzebna
jest ka da ilo w ma ych litrowych opakowaniach”57. Tego typu wezwa mo na
znale
w zachowanej dokumentacji jeszcze wiele. „Na dzie 7 listopada
zapowiedzia si W odek58 (zast pca Kornela M.[orawieckiego]). – czytamy
w jednym z kolejnych listów – Zobaczymy z jakimi przyje a
pe nomocnictwami. Niczego nie zapomn . Ju wiem, e ma yczenia w postaci
dziesi litrów kompletu do sitodruku, dziesi metrów sita, gum do raków
i dekoder z drukark . Je li dojdzie z nim do ca kowitego porozumienia to
zadysponuje powy szym (o ile zrealizuj czek Olka 59)”60.
Wzmianki o potrzebnej pomocy ograniczaj si niekiedy do spraw tak
elementarnych jak wspomniana farba drukarska czy zestawy do sitodruku, ale
znacznie cz ciej dotykaj kwestii bardziej skomplikowanego i niedost pnego
w kraju sprz tu elektronicznego. „Natychmiast potrzebne by yby trzy nadajniki –
53
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Tam e.
Okre lenie nieprecyzyjne, na obecnym etapie bada jednoznaczne wskazanie o którego
z dzia aczy SW chodzi o jest utrudnione.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 8 sierpnia 1984 r., AOiRWP.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 9 lipca 1984 r., AOiRWP.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 22 maja 1984 r., AOiRWP.
Jednoznaczne wskazanie, o którego z dzia aczy SW chodzi o jest utrudnione.
Juliusz Nowina-Sokolnicki.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 5 listopada 1985 r., AOiRWP.
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odbiorniki »Kenwood« 930 S – pisa Jurkiewicz – i trzy urz dzenia antenowe
(dopasowanie automatyczne anteny). By yby potrzebne tak e pi
sztuk
scannerów »PRO-30«, które by gwarantowa y s yszenie MO, SB itp. na
wszystkich u ywanych przez nich kana ach. Kompletny Kenwood – 5000 DM,
za skaner – 1200 DM plus 14%. /…/ Je li kto mia by w tpliwo ci jak to
funkcjonuje, to niech pójdzie moim ladem i pos ucha na RTTY Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie czy Ambasady PRL w Toronto!!!”61. Z kolei
w jednej z opracowanych dla Hanffa i Juliusza Nowina-Sokolnickiego informacji
Jurkiewicz relacjonowa : „W dniu 23, 24 i 25 listopada br. mia a miejsce druga
cz
rozmów z przedstawicielem SW »Wojtkiem62«. /…/ Pos
em si
argumentami dostarczonymi mi przez »Witka 63«: »czy inne organizacje poza
Olkiem, Jarkiem64 udzielaj SW pomocy, czy te pomoc obiecuj ?«. By o to tak
przekonywuj ce (w wietle przekazanych Wojtkowi przed dniami przedmiotów),
e rozwia o wszelkie rozbie no ci. Dalsze rozmowy toczy y si w atmosferze
pe nego wzajemnego poparcia. A oto wyniki tych rozmów w telegraficznym
skrócie:
1. Zapotrzebowania SW:
a) oko o dwadzie cia sztuk balonów gumowych dla przeprowadzenia
akcji ulotkowych na tereny garnizonów sowieckich w kraju i na
terenie ZSRR. Do tego taka sama ilo w czników elektronicznych i
w miar mo liwo ci butle na spr ony gaz;
b) dwie sztuki tasserów dla obrony przed psami milicyjnymi w czasie
podejmowania transportów lub do pilnowania lokali. Wi ksza ilo
cz ci zapasowych do nich (harpunów). Na tej bazie zostanie
uruchomiona produkcja w asna;
c) dwie maszyny drukarskie offsetowe (DIN A-4), plus jedna ma a
fotokopiarka dla akcji poligraficznych;
d) komputery Commodore 64 wraz z drukarkami (chodzi o sprz t
jednolity);
e) kilka sztuk scannerów do ochrony lokali kontaktowych i drukar jak
równie zabezpieczania terenu;
f) akumulatorki NiCd wraz z adowarkami;
61
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List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 17 lipca 1984 r., AOiRWP.
Prawdopodobnie chodzi o o Wojciecha My leckiego; Wojciech My lecki (ur. 1948) – pracownik
naukowy Politechniki Wroc awskiej, od 1980 r. w Solidarno ci, 1981 r. delegat na I Walny
Zjazd Delegatów, 13 – 15 grudnia 1981 r. wspó organizator strajku okupacyjnego na
Politechnice Wroc awskiej, 1982 r. cz onek Solidarno ci Walcz cej, od ko ca 1984 r. cz onek
Komitetu Wykonawczego SW, 1991–1992 doradca ds. polityki gospodarczej Prezesa Rady
Ministrów.
Stepan Mudryk – ukrai ski dzia acz emigracyjny, dzia acz OUN, reprezentant Coordinating
Center of Ukrainian Community and Territorial Organizations in Europe w Niemczech.
Slava Stetsko – ukrai ska dzia aczka emigracyjna, cz onek European Freedom Council i Central
Committee of the Anti-Bolshevik Bloc of Nations (ABN), wydawca „Ukrainian Review”.

301

g) wideokamera Sonny dla dostarczania na Zachód programów
politycznych, wiadcz cych o dzia alno ci SW (destabilizacja
Warszawy).
/…/
7. Zapotrzebowanie specjalne
a) dwie sztuki maszyn offsetowych »RONEO«;
b) schemat konstrukcyjny sprawnych rakiet ma ego zasi gu i ma ego
ud wigu (ca. 5 kg) wraz z ramp ;
c) schemat konstrukcji pocisku do dzia a bezodrzutowego (Bazuka);
d) jedna sztuka wzmacniacza resztek wiat a (Restlichtverstärker);
e) jedna lornetka 10/40 o ma ych wymiarach gabarytowych” 65.
Niektóre elementy wspomnianego tutaj „zamówienia specjalnego”
mog wzbudza pewne w tpliwo ci, bo cho Solidarno Walcz ca
by a organizacj do radykaln , to jednak nawet ten radykalizm
mia pewne granice. W sporz dzony przez Wies awa Jurkiewicza
w lutym 1986 r. rozliczeniu wydatków wskazywa on, e kurierowi
Solidarno ci Walcz cej przekazano:
„1. Wideo Sony
4025 DM
2. lampa akumulatorowa Osram
375
3. reflektor »SPOT« do j.w.
55
4. mikrofon dynam.[iczne] »Senheisser«
592
5. 2 kasety »Metal« do magnetofonu
17,96
6. dwa skanery Pro-80
2600
7. uniwers.[alny] prostownik do adowania 157
8. 13 sztuk NiCd akumulatorów
78
9. 3 szt. ramek do NiCd
6
10. lornetka 10/40 w obudowie gumowej
254
11. kompas »Bizerba«
124
12. kalkulator HP – 32E
264
13. NiCd do HP – 32
55
14. wiatromierz »Anemo«
185
15. 8 szt. w czników elektronicznych
550
16. 100 szt. r kawic gumowych
74
17. komputer Q-9000-E
3192
18. zasilacz stabil.[izuj cy] do komputera
347
19. kabel wielo owy p aski do j.w.
98
20. monitor Sanyo do j.w.
775
21. chemikalia do tajnopisu
131”,
65

Informacja Wies awa Jurkiewicza dla Juliusza Nowina-Sokolnickiego i Konstantego Zygfryda
Hanffa z 25 listopada 1985 r., AOiRWP.
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a ponadto „zamówiono 10 szt. nadajników dla Radia Solidarno
wraz z wzmacniaczami. Cena 5500 DM. Dostarczone zostan
w dniu 25 lutego 1986”66.
O tym, e pomoc ta dociera a do kraju wiadcz informacje
zamieszczane w pismach podziemnych. W informacji przekazanej 25 lutego
1986 r. przez Jurkiewicza do Hanffa i Juliusza Nowina-Sokolnickiego znalaz a
si m.in. uwaga: „W za czeniu przesy am fotokopie otrzymanych w dniu
dzisiejszym z Kraju pism podziemnych (do Olka tylko Solidarno Walcz ca).
W »Solidarno ci Walcz cej« na stronie 4-tej zamieszczone s dwa potwierdzenia
odbioru przez Kraj darów. Tre tych potwierdze brzmi: a) »Olkowi za
znaczki« b) »Olkowi i Col za 4+1 przedmiotów«. Dla przypomnienia: to jest to
co osobi cie przej
»Rysa«67 a wi c dotyczy pierwszego czeku
i pomniejszonych poprzednich. »Col« zamie ci em zamiast Columbus68, gdy to
jest ju jednoznaczne”69.
Przesy anie sprz tu bezpo rednio ze Stanów Zjednoczonych stanowi o
znaczne utrudnienie, bo jak pisa Jurkiewicz: „ca y problem minimum
przedstawia si w tej chwili tak: nic z Ameryki ze sprz tu nie mo na do nas
wys , bo dojdzie do tego urz d celny i sfora policji. Ja tutaj kupuj te rzeczy na
nazwisko Boles awa Bieruta, Cmentarz Rakowiecki, Warszawa”70. Z tego
powodu rozwi zaniem bardziej praktycznym by o przesy anie do Niemiec
pieni dzy i dokonywanie zakupów na miejscu w Europie. Informacje o pomocy,
która sz a z Nowego Jorku do Stuttgartu pojawiaj si w korespondencji na
okr o, nierzadko w odst pach kilkunastodniowych. W dniu 7 marca 1985 r.
Jurkiewicz potwierdzi nadej cie jednego czeku „Dzi kuj za list z za czonym
czekiem. Przeka
go natychmiast dalej i poprosz o zamieszczenie has a:
Kolumb71 200”72, a ju 19 tego samego miesi ca pisa „Otrzyma em w nie
pa ski list z czekiem na 100 dolarów. /…/ Poprzednie 200 dolarów a w ciwie
czek odda em do banku i otrzyma je Andrzej na zakup zamówionych przez SW
rzeczy. Tak samo post pi z czekiem na 100 dolarów. Przelew zagraniczny trwa
trzy tygodnie i potr caj od czeku oko o 20 marek. Uwa am e lepiej przekaza
od Was takie kwoty w li cie, gdy nie by o jeszcze wypadku zagini cia listu”73.
Wci
jednak widoczny by brak rodków na potrzebny sprz t:
„Zdoby em troch wymarzonego sprz tu
czno ci. W ciwie to na to
66
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Sporz dzone przez Wies awa Jurkiewicza 21 lutego 1986 rozliczenie wydatków, AOiRWP.
Jednoznaczne wskazanie o którego z dzia aczy SW chodzi o jest utrudnione.
Konstanty Zygfryd Hanff.
Informacja od Wies awa Jurkiewicza do Juliusza Nowina-Sokolnickiego i Konstantego Zygfryda
Hanffa z 25 lutego 1986 r., AOiRWP.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 17 lipca 1984 r., AOiRWP.
Konstanty Zygfryd Hanff.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 7 marca 1985 r., AOiRWP.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 19 marca 1985 r., AOiRWP.

303

zapracowa em solidnie. Mam jeszcze w miesi cu czerwcu i lipcu przeszkoli
dwóch ludzi wskazanych przez sponsora. To co ju mam ma warto oko o
pi ciu tysi cy. Brakuje mi jeszcze 2500 DM aby wszystko skompletowa .
Sponsorem s nasi wspólni pobratymcy”74. Gdy przychodzi y chwile kryzysu,
Jurkiewicz pisa w li cie do Hanffa: „skrótowo przedstawi em Panu
najniezb dniejsze potrzeby. Ja ju wi cej inwestowa nie mog . Ka dy wyjazd
po informacj daje mi si odczuwa na kieszeni. Otrzyma em od przyjació 2.000
DM, a zainwestowa em z w asnych 3800. Po prostu istniej granice moich
mo liwo ci. Prosz si dobrze zastanowi nad sensem moich obu informacji
i wyci gn sobie z tego wniosek”75. Wida wyra nie, e mimo takich narzeka
wspó praca obu dzia aczy trwa a i co jaki czas Hanff zapewnia o kolejnej
pomocy: „W nast pnym li cie wy
dalsze 100 dol. Licz , e prez.[ydent]
S.[okolnicki] odpali jak uczciw kwot . Wiem, e i on i Bakier[owski]76 staraj
si rozrusza swoje drobne mo liwo ci w tym kierunku”77.
Zachowane materia y wskazuj , e przygotowuj c drogi przerzutu do
Polski nastawiano si nie tylko na sprz t ale i na ludzi. „Istniej ce kana y z – i do
kraju s sprawdzone. Istnieje mo liwo przerzucania do – i z kraju osób
w sposób maksymalnie bezpieczny. Ustalili my na przysz
, e z kana u tego
korzysta mog osoby zaanga owane politycznie po naszej stronie lub po stronie
naszych sojuszników. adne inne osoby /…/ nie wchodz w gr . Na temat
techniczny, ze zrozumia ych wzgl dów, nie mog Pana bli ej zorientowa ”78.
Zachowane w archiwum Hanffa dokumenty wskazuj , e usi owano
wi za si z opozycj niepodleg ciow nie tylko za spraw udzielanej pomocy
materialnej. W dniu czerwca 1985 r. Wac aw Hryniewicz-Bakierowski pisa do
Kornela Morawieckiego79: „Mam honor i przyjemno poda do wiadomo ci, e
Prezydent RP80 (na uchod stwie) w uznaniu zas ug po onych na polu walki
o Wolno i Niepodleg
Ojczyzny – Polski nada Panu Doktorowi Krzy
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Sk adam gratulacje. W imi Wolno ci dla
Polski, Ameryki i wiata”81. W zwi zku z tym Hanff pisa do Jurkiewicza „W
74
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Tam e.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 25 marca 1985 r., AOiRWP
Wac aw Hryniewicz-Bakierowski (1915–2008) – polski polityk emigracyjny, podczas wojny
cz onek podziemnej organizacji „Muszkieterów”, ZWZ-AK,
nierz Powstania
Warszawskiego, po wojnie na emigracji, od 1952 r. w USA, po 1976 r. by m.in. wicepremierem,
ministrem spraw zagranicznych i ministrem skarbu w rz dach zwi zanych z Juliuszem NowinaSokolnickim.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies awa Jurkiewicza z 23 lipca 1985 r., AOiRWP.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 8 sierpnia 1984 r., AOiRWP.
Kornel Andrzej Morawiecki (ur. 1941) – polski dzia acz opozycyjny w PRL i polityk, doktor
fizyki, nauczyciel akademicki, 1982 r. za yciel i przewodnicz cy Solidarno ci Walcz cej,
1990 r. za yciel Partii Wolno ci.
Okre lenie to odnosi si do Juliusza Nowina-Sokolnickiego.
List Wac awa Hryniewicza-Bakierowskiego do Kornela Morawieckiego z 30 czerwca 1985 r.,
AOiRWP.
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za czeniu przesy am kopie dyplomów nadania odznacze : z ote Krzy e Zas ugi
oraz krzy e oficerskie orderu Polonia Restituta, dla Morawieckiego
i Moczulskiego, wraz z kopiami listów przewodnich. (Teraz dopiero
zauwa em, e pope niono b d w imieniu Morawieckiego: jest Konrad, zamiast
Kornel – prosz zasugerowa , jak to poprawi , czy wystawi nowe dyplomy? –
To jest zreszt drobiazg techniczny, w tej chwili nieistotny.) Zapad a decyzja, e
orygina y tych dokumentów pozostan w depozycie u min.[istra] gen.
W.[ac awa] Bakierowskiego, a kopie powinny by u pana na przechowaniu.
Natomiast obu Panów M.82 nale y o tym jedynie poinformowa ustnie.
Wy cznie oni osobi cie mog zadecydowa , czy i kiedy fakt nadania tych
odznacze mo e ewentualnie by opublikowany”83. Ten niemal natychmiast
odpisa wskazuj c, e „Kornelowi Morawieckiemu nale y bezwzgl dnie
wystawi nowy dyplom. By oby nie le, gdyby cie wys ali chocia miniaturki.
Ma a rzecz a zobowi zuje”84. Czy zdecydowano si na przes anie takowych
trudno dzi dociec bo w zachowanej dokumentacji brakuje wzmianki na ten
temat. Przygl daj c si powy szej korespondencji warto jednak zauwa , e
mimo znacznego zniech cenia w stosunku do KPNu Hanff nadal stara si gra t
kart i dlatego „obu panów M.” potraktowano analogicznie.
Z zachowanych dokumentów wyra nie wida , e cho Organizacja
Wolna Polska i Grupa Logistycznego Wsparcia Podziemia przekazywa y do
kraju ca kiem wymiern pomoc materialn , to jednak nale y mocno podkre li ,
e nie czyniono tego bezinteresownie. Konstanty Zygfryd Hanff by w latach 80.
ub. stulecia zwolennikiem „alternatywnego prezydenta” Juliusza NowinaSokolnickiego i od 16 maja 1985 r. pe ni funkcj ministra spraw zagranicznych
w tworzonych przez niego kolejnych gabinetach rz dowych85. Konsekwentnie
te stara si w tym okresie wp ywa na opozycj w kraju, aby opowiedzia a si
w duchu akceptacji i aprobaty dla tego polityka. Kiedy np. w styczniu 1985 r.
informowa Wies awa Jurkiewicza o mo liwo ci przes ania na potrzeby
Solidarno ci Walcz cej „paruset dolarów z Chicago” od razu wzywa w tym
samym pi mie: „Prosz rozezna delikatnie, czy Andrzej [Wirga] sk onny by by
przyj jak funkcj rz dow w rz dzie Sokolnickiego. Proponowany jest na
stanowisko np. wicepremiera ds. krajowych. Czy by y by jeszcze jakie
propozycje? Sokolnicki i jego ludzie koniecznie chc odm odzi kadr
dzia aczy”86. I pó niej: „Bardzo prosz zwróci si do SW z pro
o pisemne
stwierdzenie, e uznaj prezydentur Juliusza87 Nowina-Sokolnickiego oraz rz d
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Robert Leszek Moczulski i Kornel Morawiecki.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies awa Jurkiewicza z 10 lipca 1985 r., AOiRWP.
List Wies awa Jurkiewicza do Konstantego Zygfryda Hanffa z 16 lipca 1985 r., AOiRWP.
J. Nowina-Sokolnicki, Na marginesie sprawy Jana Nowaka-Jeziora skiego o Ambasadorze
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrze Ostoi-Starzewskim, Pozna 2002, s. 59.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies awa Jurkiewicza z 18 stycznia 1985 r., AOiRWP.
W oryginale b dnie zapisano imi jako „Julian”.
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mianowany przez niego. Stwierdzenie to z ewentualnym podpisem, lub
stwierdzeniem »podpisano, KM« adresowane do Prez.[ydenta] RP Juliusza 88
Sokolnickiego, które nale y wys na r ce gen. Bakierowskiego, Ministra Spraw
Zagranicznych. Fakt ten zostanie utrzymany w tajemnicy, je li trzeba”89. W li cie
z 27 marca 1985 r. Hanff wskazywa na potrzeb powi zania opozycji
niepodleg ciowej w kraju pisz c o planach „mianowania jednej lub dwóch
osób w kraju, najlepiej z po ród SW, jako delegatów Rz du na kraj”90.
Niecierpliwo z jak wielokrotnie do tego nawi zywa wydawa a si by
uzasadniona w sytuacji gdy jeszcze w 1984 r. Jurkiewicz relacjonuj c rozmowy
z jednym z liderów Solidarno ci Walcz cej zapewnia , e „Wychodz c
naprzeciw sygnalizowanym mi przez Pana zamierzeniom politycznym
w odniesieniu do Londynu, uzgodni em z »Rys « e SW wyda w odpowiednim
czasie, na nasze specjalne yczenie, odpowiednie o wiadczenie w sprawie
popierania lub podporz dkowania si rz dowi emigracyjnemu. Przy rozwa aniu
tre ci takiego o wiadczenia nale y uwzgl dni konkretn sytuacj polityczn
w kraju. Wa nym by by o w tych rozpatrywaniach uwzgl dnienie udzia u
przedstawiciela SW w przysz ych w adzach. Przedstawicielem takim móg by by
cz owiek wys any z kraju. Wobec istniej cej sytuacji kadrowej na Zachodzie
(chodzi o wszelkich solidarno ciowców – SW widzi raczej delegowanie kogo
z kraju)”91.
Mimo powtarzaj cych si tego typu zapewnie , Solidarno Walcz ca
nigdy nie udzieli a otwartego poparcia Juliuszowi Nowina-Sokolnickiemu, cho
nie sposób nie zauwa , e w rodowiskach tych przetrwali zwolennicy tezy
o legalno ci jego prezydentury. Nie bez kozery mo na zauwa , e to w nie
na stronach internetowego forum Solidarno ci Walcz cej by o podpisane przez
Sokolnickiego o wiadczenie, w którym wskazywa
on: „Niniejszym
po wiadczam, i Pan Robert Majka 92 dzia acz struktur niepodleg ciowych
(Solidarno Walcz ca, Partia Wolno ci) w okresie jarzma komunistycznego
w Kraju by wspó pracownikiem Rz du Rzeczypospolitej Polskiej na
Uchod stwie. Wspó pracowa z Ministrem Spraw Zagranicznych Rz du RP na
Uchod stwie dr Konstantym Z. Hanffem – wydawc i redaktorem pisma »Free
Poland – Wolna Polska« które w latach 1985–1990 pe ni o rol nieoficjalnego
organu Rz du RP na Uchod stwie” 93. Sam Juliusz Nowina-Sokolnicki na d ugo
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W oryginale b dnie zapisano imi jako „Julian”.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies awa Jurkiewicza z 6 marca 1985 r., AOiRWP.
List Konstantego Zygfryda Hanffa do Wies awa Jurkiewicza z 27 marca 1985 r., AOiRWP.
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zachowa w pami ci kontakty z cz onkami Solidarno ci Walcz cej i jeszcze
w grudniu 1992 r. pisz c do redakcji wydawanego przez t formacj pisma
podkre la : „Gratuluj Wam otwartego pisania prawdy o obecnej sytuacji
w Polsce. Wci przecie rz dz dawni komuni ci i agenci bezpieki którzy
przedzierzgn li si w demokratów. W ich interesie jest utrzymanie pod ró nymi
postaciami monopolu w adzy, st d te i tak wielkie rozbicie partyjne. Wiele
partii i partyjek przecie za yli byli komuni ci i w takim chaosie znacznie
atwiej jest dalej utrzymywa w adz . Widz konieczno zespolenia w kraju
wszystkich si patriotycznych dla dokonania tym razem prawdziwej zmiany.
ycz Solidarno ci Walcz cej pe nego sukcesu. Niech Bóg wspomaga Was
w pracy dla Ojczyzny”94. Podobnie w XX rocznic powstania tego ugrupowania
w przes aniu do zebranych we Wroc awiu cz onków i sympatyków SW pisa :
„Po 20 latach od powstania Solidarno ci Walcz cej Polska potrzebuje nadal
Waszego czynnego udzia u w yciu spo ecznym i politycznym. Kraj nasz
potrzebuje patriotyzmu, uczciwo ci i rzetelno ci w post powaniu zarówno
w polityce jak i w stosunkach mi dzyludzkich. Potrzebuje odzyska wiar we
asne si y aby si pod wign
z marazmu i oboj tno ci. Niech Bóg
Wszechmog cy b ogos awi Waszym obradom”95.

94
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Norbert Wójtowicz
„Wspó praca Grupy Logistycznego Wsparcia Podziemia” w Stuttgarcie
z opozycj niepodleg ciow w kraju (1983-1989)
Cooperation Between the “Stuttgard Group of Logistical Support for the
Underground” and the Independence Opposition in the Country (1983-1989)
owa kluczowe: Organizacja „Wolna Polska”, Grupa Logistycznego Wsparcia
Podziemia, opozycja niepodleg ciowa w kraju
Key words: Organisation “Free Poland”, Group of Logistical Support for the
Underground, the independence opposition in the country
Streszczenie
W artykule opisana zosta a dzialalno
Grupy Logistycznego Wsparcia
Podziemia w Stuttgarcie, b cej europejsk struktur Organizacji „Wolna
Polska” za onej w Nowym Jorku przez Konstantego Zygfryda Hanffa.
Summary
In the article the activity of the Stuttgard Group of Logistical Support for the
Underground has been described. The Group was the European structure of the
Organisation “Free Poland’, founded in New York by Konstanty Zygfryd Hanff
and managed by Wies aw Jurkiewicz.
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Andrzej Chodubski
KONTAKTY POLSKO-AZERBEJD
SKIE W PROCESIE PRZEMIAN
POLITYCZNYCH
W rozwoju kontaktów mi dzynarodowych istotne s ogniwa bilateralne,
tworzone zarówno przez pa stwa, narody, jak i jednostki wiadome swego
pos annictwa kulturowego oraz znajduj ce si w losowej sytuacyjno ci
(podró nicy, wojskowi, cz onkowie rodzin mieszanych, naukowcy, studenci). W
rozwoju relacji Polski i Azerbejd anu istotne bariery stanowi y: 1. Odleg
geograficzna, linia drogowa mi dzy Warszaw i Baku wynosi 3010 km,
2. Warunki klimatyczne i przyrodnicze (Azerbejd an postrzega si zwykle jako
krain wysokich gór, zimnych wiatrów i pal cego pustynnego s ca; znajduj ca
si w jego przestrzeni Nizina Kura ska jest tektonicznym zapadliskiem; znaczn
jej cz
zajmuj bezwonne so onczakowate obszary stepowe. Klimat – jest tam
suchy, bardzo niski jest wska nik opadów). Warunki te odbijaj si niekorzystnie
na zdrowiu ludno ci nap ywowej. Klimat w Polsce nie jest te sprzyjaj cy dla
spo eczno ci Azerbejd anu. Odczuwaj oni zw aszcza niedobór nas onecznienia,
który odbija si na stanie wzroku), 3. Du a odmienno kulturowa, osadzona
w religii, zwyczajach, obyczajach (w Azerbejd anie dominacja religii
muzu ma skiej, od amu szyickiego), 4. Odmienne pojmowanie perspektywy
czasu (w Azerbejd anie – orientalna tradycja wieczno ci, trwa ci, w Polsce –
europejski eksperyment, doczesno , dora no porozumie , uk adów, dzia ),
5. Odmienno
znaków kultury politycznej. W Azerbejd anie: si a
patriarchalizmu, wi zi rodowych, rodzinnych, nieufno
wobec obcych;
w Polsce: indywidualizm, buntowniczo , otwarto
na nowe znaki ycia
kulturowego.
Nawi zywaniu kontaktów mi dzy stronami sprzyja y okoliczno ci:
1. Potrzeby handlowe, odmienno
poda y i popytu na rynkach polskim
i azerbejd skim, 2. Ciekawo poznawcza, odkrywanie ró nych elementów
horyzontu geograficznego i kulturowo-cywilizacyjnego, 3. Przymus polityczny,
zes ania w carskim systemie ustrojowym. Tysi ce m odych Polaków musia o
odbywa na Kaukazie s
wojskow , w tym jako zes cy polityczni,
4. Interesy kulturowo-cywilizacyjne Rosji w ramach prowadzonej tam polityki
kolonizacyjnej, 5. Interesy ekonomiczne, rynek pracy w szybko zmieniaj cym si
obrazie gospodarczym Azerbejd anu w drugiej po owie XIX i XX w.
W tysi cletniej historii kontaktów mi dzy Polsk i Azerbejd anem
ujawni y si do istotne ogniwa interesów, powi za , wp ywów i oddzia ywa .
Generowa y je zwykle ogólne czynniki rozwoju kulturowo-cywilizacyjnego, tj.
potrzeby gospodarczo-handlowe, wzgl dy wyznaniowe, wojskowe, kulturalne,

naukowe. Nie by y to wi zy silne, a wyrasta y w warunkach dora nych interesów
ró nych podmiotów ycia politycznego.
Azerbejd an oraz inne kraje Kaukazu – Gruzja, Armenia do po owy XIX
w. by y ma o znane w Polsce. Przebywaj cy tam na zes aniu Henryk Dzier ek
w 1848 r. zapisa „S dz , i u nas nierównie wiedz o Rzeczypospolitej
kolumbijskiej ani eli o Kaukazie /…/, tak dalece s fa szywe i sprzeczne
mniemania, tak zakorzenione przes dy”1. Polacy, którzy trafili w ten rejon,
zw aszcza do armii carskiej, powszechnie narzekali na brak podstawowej wiedzy
o warunkach geograficzno-przyrodniczych, ró norodno ci narodowo ciowej oraz
zwi zanych z ni tradycji, zwyczajów itp. Deklarowano te gotowo
wype nienia tej luki. W 1850 r. Ignacy Dobrski pisa „kiedy po powrocie
z dalekiej po Kaukazie w drówki, obcuj c w rozmaitych towarzystwach
przekona em si , e bardzo jeszcze wiele osób z liczby czytaj cych ogó u
niedok adne, a co wi ksza, niekiedy najsprzeczniejsze z istot rzeczy ma poj cie
o zwyczajach i obyczajach ludów zamieszkuj cych Kaukaz, jak równie
o szczegó owej nader zajmuj cej miejscowo ci tego kraju – wówczas to
powzi em my li przejrzenia ocala ych z w drówek szcz tków pi miennych (i
prócz kilku po powrocie skre lonych wierszyków) og oszenia drukiem li tylko
tego, co mo e rzuci pod k tem jakim b
kolwiek wzgl dem s abe
przynajmniej wiat o na przedmiot, dla wieku osób zupe nie jeszcze obcy a
poniek d dotycz cy”2.
Za cezur pocz tkow stosunków polsko-azerbejd skich zwyk o si
przyjmowa XV w. Wtedy Uzan Hasan rz dz cy w Azerbejd anie w adca
pa stwa Bia ego Brama (Ak-Kojun u) podj dzia ania na rzecz zbli enia
z pa stwem jagiello skim. Chcia pozyska sojusznika do walki z pa stwem
osma skim. Wed ug opisu Jana D ugosza przebywa a w 1473 r. na dworze Jana
Kazimierza Jagiello czyka delegacja dyplomatów Uzan Hasana3. Wizyta nie
przynios a ewidentnych korzy ci dla stron. W wiadomo ci spo ecze stwa
polskiego silnie zakorzenione by o
redniowieczne przekonanie,
e
z muzu manami nie nale y wchodzi w adne uk ady. No ne by o stereotypowe
stanowisko wobec islamu: „Azjatycki lud wszystek umar y. na po y,
niezwyczajny do wojny, g odny, gnu ny, go y /…/ spro ny i ospa y”4. Po raz
drugi prób nawi zania stosunków z Polsk podj w adca Azerbejd anu Abbas I
Wielki (1586–1628). Równie jego celem by o zawarcie przymierza przeciw
hegemonii Turcji. W 1599 r. skierowano poselstwo do Zygmunta III Wazy. Do
spotkania nie dosz o. Poselstwo zatrzymane zosta o przez cara Rosji Borysa

1
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Godunowa, który przekona je do rezygnacji z podró y do w adcy polskiego5. Do
spotkania delegacji polskiej z Abbasem I dosz o dopiero na pocz tku XVIII w.
Spowodowa je kupiec Stefan Muratowicz, który trafi na dwór szacha
w Isfahanie. W 1605 r. dosz o do wizyty poselstwa od szacha w Warszawie. Na
pocz tku XVIII w. kilkakrotnie delegacje poselskie od szacha przybywa y do
Warszawy, zapewniano o nawi zywaniu przyja ni mi dzy stronami6.
W XVIII w. w kontaktach mi dzy stronami ujawni a si aktywno
handlowa. Przyjmuje si , e jej ogniwa pojawi y si w redniowieczu,
aczkolwiek by y one sporadyczne. Szersze zainteresowanie wymian handlow
zaznaczy o si dopiero w okresie panowania Zygmunta Augusta, Stefana
Batorego, Zygmunta III Wazy, Jana III Sobieskiego. W okresie kszta towania si
nowego ogl du wiata, a w tym doceniania tzw. orientalnego smaku
artystycznego z rynków Azerbejd an sprowadzano wina, rodzynki, imbir,
szafran, herbat , ró nego rodzaju bro , wyroby jubilerskie oraz konie
wierzchowe, zwane karabachskimi. Wywo ono z Polski bursztyn, zegarki,
naczynia gospodarstwa domowego.
W XVII w. cele handlowe powodowa y tworzenie tzw. przedstawicielstw
polskich. Jednym z przedstawicieli by Bohdan Grudziecki (z pochodzenia by
Gruzinem). W 1668 r. otrzyma jako przedstawiciel króla Jana Kazimierza
zadanie rozpoznania mo liwo ci handlowych na Kaukazie. Przez kilka lat
przebywa w Szemasze7.
W nawi zywaniu kontaktów mi dzy Polsk a Azerbejd anem istotn rol
pe nili polscy misjonarze i duchowni. Pierwszymi misjonarzami byli tam
dominikanie. Sw pos ug misyjn prowadzili od XIII w. Trafili tam z woli
papie a Grzegorza IX. Szerszy zakres ich dzia alno ci ujawni si w XVI – XVII
w. S aw okryli si jezuici Tadeusz Krusi ski (1675–1757) i Micha Ignacy
Wieczorkowski (1674–1751). Tadeusz Krusi ski rozpocz w 1706 r. dzia alno
misyjn w Giand i. W po owie XVII w. za ono tam dom misyjny. Pracowa o
ród misjonarzy kilku Polaków. Ich dzia alno charakteryzowa a si specyfik ,
wynikaj
z silnego przywi zania spo eczno ci w regionie tym do islamu.
Formalnie misjonarze zajmowali si ró nymi rzemios ami, a ich powo anie
pozostawa o w ukryciu. Dzia alno wymaga a od nich du ego uporu, odwagi,
pracowito ci. Tadeusz Krusi ski opisywa zjawiska i procesy ycia politycznego
zachodz ce w regionie, a w tym wojny polsko-afga skie. Zwróci uwag na
zwyczaje i obyczaje ujawniaj ce si w Azerbejd anie. Jego dzie o napisane
w j zyku aci skim przet umaczono na kilka innych j zyków, m.in. na francuski,
angielski, holenderski, turecki (dokona osobi cie Tadeusz Krusi ski), niemiecki
i hiszpa ski. Podj to te prób przet umaczenia go na j zyk polski, jednak nie
5
6
7
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opublikowano go8. Misjonarz przet umaczy z j zyka perskiego na aci ski
relacje Durii Efendiego – pos a tureckiego w Persji. Do t umaczenia do czy
rozpraw
o poselstwach
polsko-perskich.
Wspó czesne
opracowania
i t umaczenia Tadeusza Krusi skiego uznaje si za fundamentalny materia
ród owy dotycz cy Persji i Azerbejd anu. W europejskiej nauce uznaje si jego
pierwsze stwo w rozpoznawaniu kulturowym Azerbejd anu.
Jezuita Micha Ignacy Wieczorkowski przebywa na Kaukazie od 1698 r.
Poznawa j zyki azerbejd ski i ormia ski. W 1721 r. opublikowa dwie
publikacje dotycz ce katechizmu chrze cija skiego dla muzu manów. Jego
dzia alno misyjna znalaz a odbicie w sztuce islamu, m.in. pojawi y si obrazy
ludzi islamu przypominaj ce ikonografi polsk 9.
Nowa rzeczywisto w relacjach polsko-azerbejd skich ujawni a si
w ko cu XVIII w., i trwa a do pocz tku XX w. Wynika a ona
z podporz dkowania regionu imperium rosyjskiemu.
adze
carskie
wykorzysta y
Polaków
do
wprowadzania
i ugruntowywania nowej rzeczywisto ci spo eczno-politycznej. Przede
wszystkim byli to
nierze, kierowani do odbycia s by wojskowej oraz
zes cy polityczni – skierowani karnie do armii. Znacz ca ich obecno
zaznaczy a si tam w latach 20 – 30. XIX w. By a to m odzie , wi ca si
z ruchem narodowowyzwole czym. Studenci i uczniowie uczestnicz cy
w ró nych przejawach ycia niepodleg ciowego. Szacuje si , e po upadku
powstania listopadowego do carskiej armii stacjonuj cej na Kaukazie wcielono
ok.9100 Polaków10. W tym ok. 1/3 zes ców przebywa a w Azerbejd anie.
ówne miejsca stacjonowania ich garnizonów znajdowa y si w Kubie,
Kusarach, Szemasze, Baku, Nusze, Zakata ach, agodechi, Achtach.
Po zetkni ciu si m odych Polaków z regionem zauwa ali, e jest on
obcy, nieludzki. Ksawery Pietraszkiewicz swój emocjonalny stosunek wyrazi
m.in. w s owach:
„W dalekiej Azji górami zaparty,
Obcy sam sobie, pomi dzy obcemi,
w elaznych szponach wielkiego Kaima
Bez adnej ulgi, bez adnej nadziei,
dz samotnie ród tej dzikiej kniei!
Nikt mnie nie czuje, nikt mnie nie rozumie
Nigdzie pier moja echa sobie nie ma
W tym przestraszonych niewolników t umie
8
9
10
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Tylko na g os dziki alów
Przedra nianie tylko s yszy.
Ska i lasów i szakali
Mych szcz liwych towarzyszy!”11
Po enie Polaków w garnizonach Kaukazu by o zró nicowane. Zale o
od miejsca stacjonowania, postaw, dowódców, pochodzenia spo ecznego,
przystosowawczo ci indywidualnej do nowej rzeczywisto ci, w której si
znale li. Wobec niezno no ci ycia zes czego, niektórzy podejmowali próby
ucieczki, zwykle ko cz ce si niepowodzeniem, pogorszeniem losu. Niektórzy
podejmowali próby przej cia do obozu przeciwnika, tj. do armii Szamika, który
by przychylny Polakom12.
Na obecno Polaków w carskiej rzeczywisto ci na Kaukazie zwrócili
uwag politycy emigracyjni, m.in. zwi zani z Hotelem Lambert. Wysi ki na
rzecz skonsolidowania zes ców nie przynios y jednak zamierzonego celu13.
W latach 60. i 70. XIX w. zmniejszy a si tam liczba Polaków, co by o
nast pstwem carskich ukazów pozwalaj cych zes com na powrót do
rodzinnych stron. Moc ukazu w 1883 r. mogli opu ci zsy
prawie wszyscy
Polacy.
W tym samym czasie zacz li przybywa tam Polacy w zwi zku
z podejmowaniem zatrudnienia na tworz cym si z du si rynkiem pracy,
zw aszcza w sferze eksploatacji ropy naftowej. Przybywa y zarówno grupy ludzi
starannie wykszta conych, jak te spo eczno o rednim przygotowaniu do pracy
oraz ludzie podejmuj cy najci sz prac fizyczn . Osiedlali si g ównie
w Baku. Robotnicy i ch opi podejmowali prac w przemy le rafineryjnym,
rzemio le, sferze us ug. Najwi cej osób przyby o po 1905 r., wi za o si to
z pomy lnym rozwojem tam stosunków gospodarczych. Szczególn grup
zawodow stanowili in ynierowie, urz dnicy, nauczyciele, lekarze, aptekarze.
ród najbardziej rozpoznawalnych zawodów sytuowali si architekci,
in ynierowie górnictwa, metalurgii. Byli oni zwykle absolwentami
renomowanych rosyjskich szkó wy szych, jak In ynierów Cywilnych, Instytutu
Górniczego, Instytutu Technologicznego w Petersburgu. M odzi in ynierowie
z pochodzenia Polacy ch tnie podejmowali tam prace. Wi za o si to
uzyskiwaniem korzystnych warunków ycia socjalno-bytowego oraz wysokiego
wynagrodzenia za prac . Uzyskiwali oni rocznie do 2400 rubli, gdy w innych
11
12
13
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cz ciach imperium do 1200 rubli. Uzyskiwali szerokie mo liwo ci pracy oraz
urzeczywistnienia swych pozaprofesjonalnych pasji.
Baku na pocz tku XX w. by o o rodkiem wielkich przemian kulturowocywilizacyjnych. Eksploatacja ropy naftowej oraz jej przetwarzanie czyni o go
jednym z najbardziej znanych miast w wiecie. Sytuowali tam swoje kapita y
wielcy kapitali ci wiata, m.in. Noblowie, Rotszyldowie. By o to miasta
„wyrastania” w szybkim tempie wielkich fortun, a te ujawni y si przy tym
wielkie patologie ycia spo ecznego, w krótkim czasie tracono maj tki. Polacy
sytuowali si
w kr gu ludzi
redniozamo nych, odpowiedzialnych
w podejmowaniu decyzji. W ród nazwisk szeroko znanych znalaz a si rodzina
Hipolita Rylskiego. Zacz tam prac jako dró nik kolejowy, nast pnie naby
dzia
ropono , której eksploatacja uczyni a go i jego rodzin baki skimi
milionerami. Rodzina ujawni a pasje filantropijne, otoczy a mecenatem
finansowym polskie ycie spo eczno-kulturalne. Wspó finansowa a budow
ko cio a, szko y, biblioteki. Udziela a wsparcia finansowego organizacjom
spo ecznym, m.in. skupionym w „Domu Polskim” w Baku – Towarzystwo
Pomocy Wzajemnej „Ogniwo”, Zwi zek M odzie y Polskiej, Biuro Pracy, Rada
Organizacji Polskich.
Zaznaczali sw obecno
w ró nych sferach ycia kulturowego
Azerbejd anu, m.in. Aleksander Chod ko (1804–1891)14 uznawany jest za
pioniera bada nad folklorem i literatur ludow . W 1829 r. podj on prac jako
umacz w rosyjskim konsulacie w Tebryzie, sk d przeniesiono go do Teheranu a
nast pnie do Reszt nad Morzem Kaspijskim. Hobbistycznie zainteresowa si
folklorem azerbejd skim. Spisywa opowie ci, legendy lokalnych gaw dziarzy
i pie niarzy ludowych. Przet umaczy je na j zyk angielski i w 1832 r.
opublikowa w Londynie. Od 1832 r. zajmowa si poznawaniem po udniowego
Azerbejd anu histori , kultur , zwyczajami i obyczajami, yciem codziennym
ludno ci. Zyska rozg os utalentowanego orientalisty.
ród zas onych osobisto ci dla regionu by jego brat Józef Chod ko
(1800–1881)15. Da si pozna jako utalentowany geodeta, topograf. Na Kaukaz
trafi w 1840 r. gdzie powierzono mu dokonanie pomiarów geodezyjnych. Podj
si realizacji zadania metod triangulacji. W 1847 r. zosta naczelnikiem bada
triangulacyjnych. Jego baza badawcza znajdowa a si w pobli u Baku. W 1850 r.
ne sta o si zdobycie przez niego Arara u. Przyjmuje si , e by on
pierwszym badaczem, który zdoby ten szczyt. W 1858 r. minowano go
naczelnikiem Oddzia u Wojskowo-Topograficznego Sztabu G ównego Armii
Kaukaskiej. Pod jego kierunkiem opracowano podstawowe mapy regionu. Jego

14
15

Polski s ownik biograficzny, t. 3, s. 380–381.
Tam e, s. 385–386.
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dzie o kontynuowa
Hieronim Stebnicki (1832–1897)16. W
wiecie
przyrodniczym du y rozg os zyska Ludwik M okosiewicz (1831–1900)17. Na
Kaukaz przyby dobrowolnie, w celu odbycia s by wojskowej. Zafascynowany
przyrod regionu, za zgod w adz wojskowych podj ide utworzenia rezerwatu
przyrody. Na ten cel uzyska obszar 10 hektarów w agodechii. Da si pozna
jako niestrudzony badacz flory i fauny. Odkry ok. 60 nieznanych w nauce
okazów ro linnych i zwierz cych. Niektóre z nich w swej nazwie nosz jego
nazwisko (Mlokosiewiczi), np. cietrzew kaukaski – Tetro Mlokosiewiczi,
tokwiatewa piwonia – Paeonia Mlokosiewiczi.
W wiecie geologii du y rozg os zyska Witold Zglenicki (1850–1904)18.
Do Baku przyby w 1893 r., gdzie powierzono mu kierownictwo Urz dem
Probierczym. Hobbistycznie zajmowa si rozpoznawaniem bogactw ziemi.
W 1900 r. przedstawi map 165 dzia ek najbardziej ropono nych w pobli u
Baku, na których zasadne by o prowadzenie eksploatacji ropy naftowej.
Interesuj c si sprz tem do eksploatacji ropy naftowej wynalaz urz dzenie do
mierzenia krzywizn szybów. Przyrz d mia wa ne znaczenie dla zapobiegania
powstawania po arów przy budowie szybów. Zauwa ywszy, e du e pok ady
ropy naftowej wyst puj pod dnem morza w pobli u Baku, przedstawi projekt
jej eksploatacji. Ustalenie to przynios o mu w wiecie miano pioniera
eksploatacji spod dna morskiego. By cz owiekiem zaanga owanym
w dzia alno towarzystwa naukowego, zajmuj cego si sprawami techniki
(Rosyjskiego Towarzystwa Technicznego).
Z jego nazwiskiem wi e si mecenat naukowy i edukacyjny. Sporz dzi
w 2004 r. testament, w którym przekaza legaty na rzecz ludzi i instytucji nauki,
kultury, o wiaty. W praktyce okaza y si to wielkie sumy pieni dzy. Dzi ki
testamentowi, a w nim legatom na rzecz nauki i kultury zyska miano „polskiego
Nobla” (co by o nawi zaniem do sporz dzonego wcze niej testamentu przez
Alfreda Nobla), osi gaj cego wysokie kapita y w yciu gospodarczym
prowadzonym w Baku.
W my li technicznej, zwi zanej z eksploatacj ropy naftowej w Baku
zwi zany by Pawe Potocki (1879–1932)19. W 1910 r. zaproszono go do
zasypywania Zatoki Bibi-Ejbackiej w celu eksploatacji ropy naftowej. Zaskarbi
sobie szacunek i uznanie ludzi techniki. W 1920 r. straci wzrok. W adze
geologiczne i polityczne pozwoli y mu mimo lepoty na kierowanie inwestycj .
Ceniono jego wiedz techniczn i zaanga owanie w realizacji potrzeb wyzwania.
16

17
18
19

A. Chodubski, Hieronim Stebnicki i jego dzia alno geodezyjna i kartograficzna na Kaukazie,
w: Swoisto ci cywilizacyjne, kwestie-narodowo ciowe i polonijne, pod red. A. Chodubskiego,
Toru 1997, s. 31–31.
A. Chodubski, Ludwik M okosiewicz (1831–1909) pionier bada flory i Kaukazu, „Kwartalnik
Historii Nauki i Techniki” 1982, nr 2, s.421–428.
A. Chodubski, Górnik, geolog Witold Zglenicki (1850–1904) „polski Nobel”, P ock 2012.
A. Chodubski, Pawe Potocki (1879–1932) – pionier eksploatacji ropy naftowej spod dna
morskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1988, nr 4, s. 981–994.

315

Powsta o nim poemat pt. Starzec, napisany przez pisark Margaryt Algier.
Zgodnie z jego wol pochowany zosta nad brzegiem Morza Kaspijskiego na
sztucznie utworzonym l dzie, w by ej Zatoce Bibi-Ejbackiej. Na p ycie
nagrobnej wyryto napis w j zyku rosyjskim „Wieczna chwa a utalentowanemu
in ynierowi, pionierowi zasypania Zatoki”. W listopadzie 2005 r. odnowiono
pomnik nagrobny.
ród polskich nazwisk znanych w przestrzeni bakijskiej byli Stanis aw
(1845–1940) i Micha (1854–1932) Kierbedziowie20 budowniczowie kolei.
Stanis aw Kierbed w 1875r. rozpocz budow tzw. kolei w adykaukaskiej,
prowadzi a ona od W adykaukazu brzegiem Morza Kaspijskiego do Pietrowska
i Baku, a nast pnie Tyflisu. Zastosowa w budowie linii kolejowych elementy
betonowe i elbetonowe. W 1886 r. w czy si do budowy dróg kolejowych na
Kaukazie jego brat stryjeczny Micha . Prowadzi nadzór nad ich budow do
1908 r.
Interesuj ce ogniwo w kontaktach Polaków z Azerbejd anem wi e si
z wi tyni czcicieli ognia „Ateszgiach” w Surachanach. W 1883 r. w wi tyni
po ustaniu funkcji religijnych, zamieszka emeryt wojskowy Gabriel Wrzosek.
Chroni wi tyni przed dewastacj oraz zajmowa si upowszechnianiem
wiedzy o yciu czcicieli ognia. Okry a go legenda popularno ci21.
Obecno Polaków w Baku sta a si widoczna na pocz tku XX w.
Podczas gdy w 1903 r. z polsko ci identyfikowa o si 1176 osób, to w 1913 r. –
1772. Zamieszkiwali oni w rozproszeniu w ró nych cz ciach miasta. Byli
spo eczno ci s abo skonsolidowan narodowo; j zyk polski by wypierany przez
rosyjski. Najsilniejsze ogniwo integracji stanowi Ko ció rzymskokatolicki22.
W latach 1909–1911 wi tyni zaprojektowa architekt Józef P oszko. wi tyni
wzniesiono w stylu neogotyckim, w centralnej cz ci miasta. Istnia a ona do
1937 r.
W okresie wielkich przemian politycznych, zachodz cych po pierwszej
wojnie wiatowej wi kszo Polaków zamieszkuj cych w Azerbejd anie podj a
decyzj o powrocie do kraju, co uznawano za patriotyczny obowi zek w sytuacji
odzyskania przez ojczyzn niepodleg ci. W okresie wielkich przemian
politycznych, w sytuacji utworzenia niepodleg ego azerbejd skiego pa stwa
du aktywno ujawnili w aparacie w adzy polscy Tatarzy23. W adze polskie po
odzyskaniu niepodleg ci oddelegowa y do Baku „Przedstawiciela” pa stwa
polskiego na Kaukazie. W Baku utworzono polski konsulat.
20
21
22
23

Polski S ownik Biograficzny, t. 12, s. 418–422.
A. Chodubski, O wi tyni czcicieli ognia „Aleszgiach”. Z relacji polskich zes ców
i podró ników, Elbl g 1991.
A. Chodubski, Polacy w Baku w XIX i na pocz tku XX wieku, w: Studia z dziejów Europy
Wschodniej, pod. red. G. B aszczyka i P. Kraszewskiego, Pozna 2010, s. 205–215.
A. Chodubski, Tatarzy polscy wobec transformacji ustrojowej w czasie I wojny wiatowej,
wiat Islamu” 1994, nr 2, s. 12–14.
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W sytuacji przemian ustrojowych zaznaczy a si obecno Polaków
budowniczych nowego porz dku spo ecznego, politycznego i gospodarczego.
Dowódc XI Armii ugruntowuj cej nowy system ustrojowy by Polak Micha
Lewandowski (1890–1937). W ród organizatorów
ycia naukowego,
edukacyjnego zaznaczyli sw obecno
Polacy, najcz ciej przybywaj cy
z ró nych przestrzeni by ego imperium rosyjskiego. Zaznaczyli sw obecno
m.in. w tworzeniu szkolnictwa wy szego (uniwersytetu, politechniki). W ród
szczególnie zas onych osobisto ci w wiecie nauki Azerbejd anu wyró niali
si akademicy: znawca problemów energetycznych Józef Je man (1868–1955),
badacz spraw geologicznych Micha Abramowicz (1868–1955) oraz Aleksander
Makowielski (1884–1969)24.
W istotnej mierze przyczyni si do popularyzacji Azerbejd anu
w Polsce pisarz Stefan eromski, który akcj napisanej w 1925 r. powie ci
Przedwio nie usytuowa w przestrzeni baki skiej. W jego opisie Azerbejd an
ujawni si jako swoiste Eldorado kraj „mlekiem i miodem p yn cy /…/ Ciep y
klimat znakomite i nadzwyczajne tanie po udniowe owoce”25.
Istotne ogniwo w yciu politycznym ujawni o si
w zwi zku
z dzia alno ci w latach 30. XX w. Mammada Amina Rasulzade (1884–1955)
w Warszawie. By on czo owym dzia aczem niepodleg ciowym Azerbejd anu
w walce o niepodleg
. Zaprzyja ni si z czo owymi osobisto ciami ycia
politycznego Drugiej RP.
Po drugiej wojnie wiatowej nast pi o ustrojowe zacie nianie ogniw
wspó pracy i wspó dzia ania mi dzy Polsk i Azerbejd anem. W kontaktach
ujawni o si wiele ogniw wzajemnego zainteresowania. Zaznaczy o si ono
w literaturze i sztuce, nauce i edukacji. Polscy literaci udawali si do
Azerbejd anu w celu pozyskania wiedzy o tym kraju i jego kulturze, co
prezentowali w wielu publikacjach. W ród nich znajduje si reporta Ryszarda
Kapu ci skiego, pt. Kirgiz schodzi z konia (Warszawa 1974), Kazimierza
Kozuba Na niebie i na ziemi (Warszawa 1977). Ogniwa kontaktów zaznaczy y
si w t umaczeniu utworów literatów azerbejd skich na j zyk polski, oraz
utworów autorów polskich na j zyk azerbejd ski, m.in. Adama Mickiewicza,
Boles awa Prusa, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Tuwima, Janusza Korczaka,
Józefa
Ignacego Kraszewskiego,
Leona
Kruczkowskiego,
Janusza
Przymanowskiego, Adama Bahdaja. W Polsce wa nym wydarzeniem
w zbli eniu literatur by o wydanie wyboru utworów literackich autorów
azerbejd skich, pt. ote kamienie. Dawne i nowe wiersze Azerbejd anu ( ód
1975).
Istotne ogniwa wspó pracy ujawni y si przez wymian edukacyjn na
poziomie szkolnictwa wy szego. W latach 1962–1968 w Wy szej Szkole
24
25

A. Chodubski, Wspomnienie sprzed 25 lat o Polakach i polonofilach w Azerbejd anie, w: Polacy
w Azerbejd anie, pod red. E. Walewandra, Lublin 2003, s. 267–290.
S. eromski, Przedwio nie, Warszawa 1978, s. 15.
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Marynarki Wojennej w Baku kszta cili si polscy studenci zdobywaj c w latach
nast pnych wysokie stanowiska w hierarchii zawodowej. Niektórzy z nich
za yli rodziny mieszane; po lubili Azerbejd anki, które pó niej osiedli y si
w Polsce. Du a grupa polskich studentów kszta ci a si w Azerbejd skim
Instytucie Nafty i Chemii. Organizatorem uczelni i jej rektorem w latach 20. XX
w. by prof. Józef Je man26. Studia specjalistyczne, sta e naukowe
w Azerbejd anie odbywali specjali ci ró nych dyscyplin, m.in. orientali ci,
historycy, biolodzy, geografowie, geolodzy, matematycy. Byli w ró nych
uczelniach, a zw aszcza na uniwersytecie.
Od 1956 r. do lat 80. XX w. przy alei Nafciarzy istnia a ksi garnia
„Dalaga”, w której oferowano bogate polskie wydawnictwa encyklopedyczne,
ownikowe, albumowe, najnowsze publikacje naukowe oraz literatur pi kn .
W ksi garni wytwarza a si swoista oaza polsko ci. Zachodzili do niej
azerbejd scy polonofile, uczeni, studenci, jak i tury ci przybywaj cy do Baku.
Przy nabywaniu ksi ek ujawnia o si nierzadko wiele kontaktów mi dzy
Polakami i mieszka cami Azerbejd anu. W latach 70. ub. stulecia trafi y tam
m.in. przewodniki Gra yny i Andrzeja Mi oszów, Kaukaz (Warszawa 1979 ),
Tadeusza Lankamera, oneczne Zakaukazie (Warszawa 1979).
Kolejne ogniwa kontaktów mi dzy Polsk i Azerbejd anem ujawni y si
po og oszeniu 30 sierpnia 1991 r. suwerenno ci i 18 wrze nia 1991 r.
niepodleg ci Azerbejd anu oraz 21 wrze nia 1993 r. po w czeniu si pa stwa
w ramy Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw. Po upadku Zwi zku Radzieckiego,
Polska by a jednym z pierwszych pa stw europejskich uznaj cych niepodleg
Azerbejd anu. W dniu 25 marca 1992 r. nawi zane zosta y stosunki
dyplomatyczne mi dzy Polsk i niepodleg ym Azerbejd anem. Od 1994 r.
mi dzy obu Ministerstwami Spraw Zagranicznych s prowadzone konsultacje
polityczne. W dniach 26 – 28 sierpnia 1997 r. odby a si pierwsza wizyta
prezydenta Hajdara Alijewa w Polsce; w dniach 27 – 28 pa dziernika 1999 r.
odby a si rewizyta Prezydenta RP w Azerbejd anie.
W 1998 r. utworzono w Baku Ambasad Rzeczypospolitej Polski
(18 pa dziernika 2004 r. otrzyma a nowy budynek). W sierpniu 2004 r.
utworzono ambasad Azerbejd anu w Warszawie27. Od 2000 r. odbywaj si
wizyty dwustronne ministerstw, parlamentarzystów, prezydentów. Podpisuje si
umowy traktatowe mi dzy stronami, m.in. o wspó pracy kulturalnej i naukowej,
w dziedzinie turystyki, wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, pomocy
w sprawach celnych, wspó pracy gospodarczej, wspó pracy w dziedzinie
rolnictwa i przetwórstwa rolno-spo ywczego, w dziedzinie rynku pracy,
w dziedzinie obronno ci.
26
27

A. Chodubski, Józef Je man (1868–1955), „Nauka Polska” 1989, nr 6, s. 207–213.
Notatka informacyjna na temat stosunków dwustronnych Polski z Azerbejd anem,
Rzeczpospolita Polska. Ministerstwo Sprawa Zagranicznych. Departament Polityki Wschodniej,
Warszawa, maj 2007 r.; Polsko-azerbejd ska opowie , „ wiat Elit” 2009, nr 9, s. 20–22.
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W 1991 r. utworzono w Baku stowarzyszenie „Polonia” (Centrum
Przyja ni Wspó pracy Azerbejd anina). Jego ide by a konsolidacja Polaków
i polonofilów w Azerbejd anie. Nie osi gn o ono zamierzonego celu, jako e
nie pozyskano cz onków. W 2002 r. utworzono stowarzyszenie „Polonia
Azerbejd an”. Zg osi o do niego akces ok. 30 osób.
W 1997 r. zacz to organizowa parafi katolick . W 1999 r. zosta a
zarejestrowana oraz nadano nowo utworzonej kaplicy wezwanie Naj wi tszego
Serca Jezusowego. Pos ug duszpastersk sprawowa chrystusowiec ks. Jerzy
Pilu . W 2000 r. przeniesiony zosta do pracy duszpasterskiej w Gruzji. Zast pili
go salezjanie s owaccy. W dniach 22 – 23 maja 2002 r. przebywa w podró y
apostolskiej w Baku Jan Pawe II28. Szacuje si , e spo eczno katolick tworzy
tam ok. 250 osób.
Obecnie
Polacy
w Azerbejd anie
nie
ujawniaj
istotnego
zainteresowania yciem organizacyjnym. Szacuje si , e polski rodowód ma ok.
500 – 1000 osób. Polskie pochodzenie narodowe podkre laj okazjonalnie, co
wi e si ze znajomo ci j zyka polskiego (ok. 30 osób ludzi w podesz ym
wieku, którzy zamieszkuj tam od ponad 30 lat). Zainteresowanie nauczaniem
zyka polskiego ujawniaj zwykle osoby nie maj ce prostych zwi zków
z polsko ci . Prowadzone jest ono na Baki skim Uniwersytecie S owia skim
w Baku. Dla osób z poczuciem wi zi z polsko ci podj to nauczanie w ramach
stowarzyszenia „Polska – Azerbejd an” oraz w ramach dzia alno ci parafii
katolickiej.
Identyfikacja z polsko ci jest w kraju tym „dobrym tonem”29. W dniu
9 listopada 2006 r. utworzono na Baki skim Uniwersytecie S owia skim
Centrum j zyka i Kultury Polskiej. Rocznie opuszcza uczelni ok. 20
absolwentów, legitymuj cych si podstawow znajomo ci j zyka polskiego. S
to specjali ci z zakresu stosunków mi dzynarodowych, religioznawstwa,
umacze . Centrum spotyka si ze wsparciem Ambasady RP w Baku.
W rozwoju kontaktów polsko-azerbejd skich, zw aszcza w wymiarze
kwerend naukowych przez kilkadziesi t lat (do pocz tku lat 80. XX w.) istotn
rol pe ni a Wanda Kar owna Ur owska. By a pracownikiem biblioteki Akademii
Nauk Azerbejd anu. Pos uguj c ci biegle j zykiem polskim udziela a pomocy
w zakresie sprowadzenia z Polski specjalistycznej literatury oraz pomocy w jej
umaczeniu na j zyk rosyjski. By a siostr gen. Adama Czaplewskiego (1914–
1982), absolwenta Baki skiej Oficerskiej Szko y Piechoty. We wrze niu 1943 r.
zosta skierowany do I Korpusu Polskich Si Zbrojnych formowanego w Zwi zku
Radzieckim. Bra udzia w wyzwoleniu Warszawy, uczestniczy w operacji
berli skiej. Po zako czeniu dzia
wojennych by szefem Wojsk Pancernych

28
29

http://www.opoka.com.pl/aktualno ci/news.php
K. Szczepanik, Pe no ropy w Baku, „Polska. Dziennik Ba tycki” z 16 stycznia 2009 r., s. 25.
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i Zmechanizowanych Wojska Polskiego, by te komendantem Akademii Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego.
W XIX w. i wspó cze nie w rozwoju kontaktów istotne ogniwo stanowi
literatura. Azerbejd anie daj wyraz zainteresowania kultur i literatur polsk .
Znacz ce ogniwo w tym wzgl dzie stanowi o przet umaczenie na j zyk perski
przez Machammeda D afar Topczybaszy (1791–1869) sonetu Adama
Mickiewicza, pt. Widok ze stepów Koz owa (1829). Topczybaszy przyja ni si
z polskimi literatami, m.in. z Aleksandrem Chod , Ludwikiem Spitznaglem,
Adamem Mickiewiczem.
W 1833 r. przebywa w Warszawie Abbas Kuli-aga Bakichanow. Podj
skuteczn nauk j zyka polskiego. Interesowa si osi gni ciami Miko aja
Kopernika. Pozyskane materia y o astronomie opublikowa w poemacie
Tajemnica niebios. Po powrocie do kraju krzewi warto ci kultury polskiej,
wykazywa zainteresowanie polskimi zes cami, np. zaproponowa Tadeuszowi
adzie Zab ockiemu t umaczenie na j zyk rosyjski swej pracy, Rajski ogród
(dotycz cej dziejów Azerbejd anu).
W latach 30. ub. stulecia przebywa w Warszawie azerbejd ski oficer
Ismail bej Kutkaszeni. W 1835 r. opublikowa w j zyku francuskim powie
romantyczn Raszyd-bej et Saadet-chanime (conte orientale). Przyjmuje si , e
by a to pierwsza ksi ka napisana przez przedstawiciela Azerbejd anu w j zyku
zachodnioeuropejskim.
Po drugiej wojnie wiatowej istotne zas ugi w dziele rozpoznawania
i popularyzacji polskiej dzia alno ci literackiej po yli zw aszcza Murtuz Zejna
og y Sadychow i Giuliar Hasan kyzy Abdullabiekowa. Profesor Sadychow
interesowa si
przede wszystkim zwi zkami literatur XIX w. Dr
Abdullabiekowa – zwi zkami literatury azerbejd skiej i polskiej w XX w.
Giuliar Abdullabiekowa i jej matka Alibejli Chanymana przet umaczy y na j zyk
azerbejd ski ksi ki dla dzieci Adama Bachaja. T umaczy y te utwory
Juliusza Tuwima, Wandy Chotomskiej, Stefanii Grodzie skiej. Polska literatura
pi kna cieszy si
zainteresowaniem szerokich kr gów spo ecze stwa
Azerbejd anu. W polu poczytno ci jest zarówno twórczo klasyków, jak
i autorów wspó czesnych30.
Od 2003 r. zainteresowanie sprawami Polski budzone jest przez struktury
polonijne, m.in. w ramach obchodzonego „Dnia Polonii i Polaków za Granic ”
(2 maja). wi towanie tego dnia przyci ga uwag zw aszcza pokolenia ludzi
starszych31.
W refleksji uogólniaj cej mo na stwierdzi , e w tysi cletnich dziejach
rozwoju kontaktów mi dzy Polakami i Azerbejd anami, mi dzy Polsk
30
31

A. Chodubski, ówne ogniwa kontaktów polsko-azerbejd skich w drugiej po owie XX wieku,
w: Polacy w Azerbejd anie, pod red. E. Walewandra ..., s. 143–169.
http://www.embol.azerotel.com/index.php
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i Azerbejd anem ujawni o si wiele ogniw wspó pracy, wspó dzia ania, nie mia y
one jednak charakteru trwa ego.
1. Generowa y je wzgl dy polityczne, interesy czynników oficjalnych
stron, a w tym po enie polityczne Azerbejd anu jako podmiotu
stosunków mi dzynarodowych.
2. W generowaniu kontaktów mi dzy narodami szczególna rola
przypada jednostkom (ksi om, podró nikom, badaczom Kaukazu,
in ynierom), i ich postawom autotelicznym w dzia aniu.
3. Si zbli aj
do siebie strony, by kult pracy, przedsi biorczo ci,
otwarto ci na przemiany cywilizacyjne cechuj cy Polaków na
obczy nie.
4.
aszczyzny wspó pracy i wspó dzia ania Polaków z Azerbejd anem
do po owy XX w. pozostawa y w tzw. sferze tabu; nie podkre lano
w nich warto ci „polsko ”.
5. Od pierwszej wojny wiatowej kszta towanie ogniw wspó pracy
i wspó dzia ania mi dzy stronami jest zdeterminowane polityk
pa stw, wyra an
przez przedstawicielstwa dyplomatyczne,
konsulaty, ambasady. Od ko ca XX w. wyra nie zaznaczaj swoj
dzia alno ambasada polska w Baku i ambasada azerbejd ska
w Warszawie.
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Andrzej Chodubski
Kontakty polsko-azerbejd

skie w procesie przemian politycznych

Polish-Azerbaijani relations in the process of political change
owa kluczowe: Polska, Azerbejd an, dyplomacja, transformacja
Key words: Poland, Azerbaijan, diplomacy, transformation
Streszczenie
Autor omawia histori relacji polsko-azerbejd skich, pocz wszy od XIX w.,
a na wspó czesno ci sko czywszy. Szczególn
uwag
przyk ada do
funkcjonowania tamtejszej Polonii, której dzia ania kulturalne odgrywaj istotn
rol w budowaniu mostów pomi dzy odmiennymi tradycjami.
Summary
The author discusses the history of Polish-Azerbaijani relations, starting from the
19th century through the modern times. With a special attention he writes about
the functioning of the local Polonia community whose cultural activities play an
important role in building bridges between two different traditions
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Wojciech Stankiewicz
AMANIE PRAW CZ OWIEKA W REPUBLICE BIA ORU
Ustawiczne lekcewa enie przez w adze bia oruskie praw osobistych
pogarsza warunki bytowe spo ecze stwa, nie wy czaj c mniejszo ci
narodowych. Organizacje mi dzynarodowe nie potrafi skutecznie nak ania
pa stw do przestrzegania swobód obywatelskich. Rezolucje polityczne oraz
sankcje ekonomiczne nie zawsze spe niaj rol kary, a s cz sto przyczyn
pó niejszej izolacji mi dzynarodowej, wzajemnych niech ci i uprzedze 1.
Bia oru jest przyk adem kraju izoluj cego si na arenie mi dzynarodowej,
skupiaj cego ca uwag w adz na uregulowaniu sytuacji wewn trznej i cis ej
wspó pracy z Federacj Rosyjsk .
Artyku ma na celu ukazanie w jaki sposób w adze bia oruskie
ograniczaj swobody obywatelskie i kontroluj wszystkie obszary dzia alno ci
spo ecznej. Badaniom poddano instytucje rz dowe nagminnie ami ce
postanowienia konstytucji oraz umowy mi dzynarodowe podpisane przez
bia oruskie w adze. Wskazano równie na procesy zachodz ce w polityce
wewn trznej oraz zagranicznej na rzecz liberalizacji i cz ciowej demokratyzacji
kraju.
Hipotez niniejszej pracy jest twierdzenie, e w adze Republiki Bia oru
permanentnie ami
podstawowe prawa cz owieka w celu utrzymania
autorytarnych
rz dów
Aleksandra
ukaszenki
i bezwzgl dnego
podporz dkowania obywateli, którzy mimo represji i utrudnie w yciu
codziennym, ze wzgl du na nisk wiadomo narodow , w wi kszo ci nie
korzystaj z przys uguj cych swobód obywatelskich. S przymuszani do
tolerowania polityki pa stwowej ami cej postanowienia konstytucji.
W celu udowodnienia wy ej wymienionej hipotezy postawiono
nast puj ce pytania badawcze:
1. W jakich aspektach w adze bia oruskie naruszaj postanowienia
konstytucji?
2. Jakie dekrety wyda y bia oruskie w adze by ograniczy swobody
obywatelskie Bia orusinów?
3. Jakimi metodami pos uguj si w adze bia oruskie przy fa szowaniu
wyborów i referendów?
1

A. Florczak, Wp yw instytucji europejskich na kszta towanie standardów ochrony praw
cz owieka w Europie rodkowo-Wschodniej, w: Demokratyzacja i prawa cz owieka w Europie
rodkowo-Wschodniej, pod red. J. Jartysia, A. Staszczyka, Szczecin 2007, s. 23.

4. Jakie represje stosowane s wobec polskiej mniejszo ci narodowej
w Republice Bia oru ?
5. W jaki sposób organizacje zachodnioeuropejskie reaguj na amanie
praw ludno ci bia oruskiej?
6. W jaki sposób amane s prawa bia oruskich studentów?
1. Zapisy konstytucji amane przez bia oruskie w adze
Przestrze praw obywatelskich w znacznej mierze zale y od ustroju
politycznego i spo ecznego danego kraju. Narzuca on zasady jakie nale y
stosowa przy stanowieniu nowego prawa. Republika Bia oru jest pa stwem
autokratycznym o systemie rz dów prezydenckich, na czele z Aleksandrem
ukaszenko sprawuj cym urz d od ponad szesnastu lat. Inicjuje on wydawanie
ustaw i dekretów umacniaj cych jego pozycj polityczn , ale ograniczaj cych
prawa ludno ci bia oruskiej oraz zamieszkuj cej w tym kraju ludno ci polskiej2.
Prezydent sprawuje bezwzgl dn w adz nad samorz dami lokalnymi, organami
bezpiecze stwa pa stwowego oraz s downictwem. W Republice Bia oru brak
jest partii politycznej wspieraj cej prezydenta pomimo, e w art. 2 ustawy
o partiach politycznych z 1994 r. stwierdzono: „obywatele Republiki Bia oru
maj prawo do wolno ci zrzeszania si w partiach politycznych”3. W adza opiera
si na wysokich urz dnikach pa stwowych pe ni cych rol konsultantów
i prywatnych doradców, posiadaj cych liczne przywileje, mobilizuj cych
obywateli do bezwzgl dnej lojalno ci i pos usze stwa wobec g owy pa stwa.
Prezydent posiada równie wsparcie S b Bezpiecze stwa bezustannie
kontroluj cych opozycjonistów, studentów oraz stowarzyszenia skupiaj ce
mniejszo
polsk .
ukaszenka zarz dza zwolennikami obsadzonymi
w zarz dach g ównych przedsi biorstw pa stwowych umo liwiaj cych mu sta
kontrol .
W prawodawstwie bia oruskim zauwa alna jest znaczna rozbie no
pomi dzy teori przestrzegania praw cz owieka a wprowadzaniem ich w ycie4.
W ustawodawstwie mo na odnale dokumenty teoretycznie gwarantuj ce godne
poszanowanie obywateli i imigrantów np. Ustawa Republiki Bia oru
o mniejszo ciach narodowych z dnia 11 listopada 1992 roku, Traktat mi dzy
Rzeczpospolit Polsk a Republik Bia oru o dobrym s siedztwie i przyjaznej
wspó pracy z 23 czerwca 1992 r. W rzeczywisto ci konstytucja, ustawy i traktaty

2
3

4

M. Czerwi ski, Bia oru
– model prezydentury i jej wizerunek wewn trzny,
w: Demokratyzacja…, s. 121–125.
o
,5
1994
,
< http://legislationline.org/documents/action/popup/id/6428> (24.11.2010).
K. Kakareko, Swoboda s owa na Bia orusi – stan prawny i smutna rzeczywisto , w: Dylematy
praw cz owieka, pod red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toru 2008, s. 360–374.
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nie s przestrzegane, a organizacje zachodnioeuropejskie nie zawsze potrafi
nak oni Bia oru do przestrzegania zasad ogólnoeuropejskiego prawa.
amanie praw cz owieka na Bia orusi widoczne jest na p aszczy nie
politycznej, spo ecznej oraz gospodarczej. Przede wszystkim kontrolowane s
poczynania ludno ci bia oruskiej d cej do zrzeszania si i tworzenia
ugrupowa , które mog yby rozszerza kr g opozycji wobec prezydenta.
ukaszenka systematycznie rozwi zuje bia oruskie organizacje dzia aj ce na
rzecz przestrzegania praw cz owieka5. Stowarzyszenia i fundacje, którym uda o
si dotychczas przetrwa , podlegaj bezustannym kontrolom administracyjnym,
rewizjom i inwigilacji. Dzia alno
ich jest utrudniona ze wzgl du na
zastraszanie, aresztowanie cz onków, zamykanie komitetów lokalnych w celu
ograniczenia aktywno ci na obszarze kraju. Wed ug dekretu nr 2 z 1999 r.
wydanego przez prezydenta Republiki Bia oru wynika, e dwukrotna
interwencja wobec stowarzyszenia w danym roku mo e skutkowa jego
rozwi zaniem6. Jedn z wa niejszych organizacji pozarz dowych by o do
niedawna Niezale ne Spo ecze stwo za Badaniami Prawnymi (
), które funkcjonowa o osiem lat, a do jego
rozwi zania w 2004 r. Organizacja s
a bezp atn pomoc prawn dla
opozycyjnych ugrupowa bia oruskich, a wraz z jej zamkni ciem rozpocz o si
ograniczanie dzia alno ci kolejnych zrzesze . Obecnie na Bia orusi funkcjonuje
ponad trzy tysi ce organizacji pozarz dowych, wi kszo nielegalnych. Dzia aj
one przede wszystkim na polu edukacyjnym, spo ecznym i prawnym. Wi kszo
z nich jest zwi zana z dzia alno ci opozycjonistów lub innymi organizacjami
maj cymi siedziby w krajach zachodnioeuropejskich.
Prezydent ukaszenka d y do niewykszta cenia si pluralistycznego
spo ecze stwa bia oruskiego, potrafi cego ubiega si o swoje prawa i broni
przys uguj cych swobód. W adze prowadz dzia alno na rzecz ograniczenia
wiadomo ci narodowej obywateli7. W bia oruskiej konstytucji w art. 33
gwarantowane s obywatelom: „wolno pogl dów, przekona i ich swobodne
wyra anie”8. W rzeczywisto ci bezustannie amane s wolno s owa i dost p do
mediów. Nieposzanowanie zapisów konstytucyjnych wywo o protest
Organizacji Bezpiecze stwa i Wspó pracy w Europie podczas kampanii
wyborczej w 2006 r., gdy ograniczono antenowy czas Aleksandra Milinkiewicza
w telewizji. W dniu 24 kwietnia 2003 r. Aleksander ukaszenka wyda dekret
5

6
7

8

A. Gil, Bia oru a Zachód – stan obecny i perspektywy, w: Bia oru , Mo dawia i Ukraina wobec
wyzwa wspó czesnego wiata, pod red. T. Kapu niaka, Instytut Europy rodkowo-Wschodniej,
Lublin 2009, s. 117–123.
Dekret prezydenta Aleksandra ukaszenka nr 2 O kilku rodkach regulowania dzia alno ci partii
politycznych, zwi zków zawodowych i innych stowarzysze publicznych, stycze 1999.
U. Penczek, Pomi dzy Europ
rodkow a Wschodni , uwagi na temat to samo ci
Bia orusinów, w: Nowe s siedztwo. Na wschodzie poszerzonej Unii, pod red. T. Ko odzieja,
Warszawa 2005, s. 97–107.
Konstytucja Republiki Bia oru , art. 33.
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wprowadzaj cy zwierzchnictwo prezydenta nad mediami, przyczyniaj c si do
zamkni cia wielu niezale nych mediów krajowych9. amanie wolno ci s owa
widoczne jest równie w publikacjach prasowych. Na redakcje nak adane s kary
finansowe, a dziennikarze podlegaj represjom ze strony S b Bezpiecze stwa
lub otrzymuj dokument o zakazie wykonywania zawodu. Znaczn cz
bia oruskich mediów tworz gazety pa stwowe, otrzymuj ce z rz dowego
bud etu rodki finansowe na dzia alno oraz wyposa enie redakcji w sprz t
komputerowy. Redaktorzy powo ywani s przez prezydenta i podlegaj cis ej
kontroli. Wed ug zapisów konstytucji ca kowity nadzór nad mediami sprawuje
Pa stwowy Komitet ds. Druku (
K
) oraz
krajowa Prokuratura kontroluj ca tre ci artyku ów prasowych10. Nagminnie
dochodzi do konfiskaty poszczególnych numerów gazet zawieraj cych artyku y
o charakterze opozycyjnym. Wi kszo prywatnych redakcji upad o w wyniku
dotkliwych kar finansowych za znies awianie polityków na amach prasy.
adze Bia orusi za przyk adem Chin wprowadzi y ograniczenie wolno ci s owa
w internecie. Usuwane s portale internetowe, filmy i wypowiedzi na forach
maj ce charakter opozycyjny. Kontrol powierzono Centrum OperacyjnoAnalitycznemu
(
)
podlegaj cemu
bezpo rednio prezydentowi i upowa nionemu do blokowania stron
internetowych.
Jednym z barbarzy skich aktów terroru i zamachu niezale no
bia oruskich mediów by o zabójstwo szefa opozycyjnego portalu internetowego
Karta‘97 – Aleha Biabienina, dokonane 3 wrze nia 2010 r.11. Bia oruski s d
wydaj c wyrok na zlecenie w adz stwierdzi , i dosz o do samobójstwa. Jednak
ze wzgl du na apele ze strony organizacji mi dzynarodowych, 26 pa dziernika
2010 r. do Mi ska przybyli przedstawiciele misji OBWE w celu zbadania
okoliczno ci mierci dzia acza12. Bia oru odwiedzi o dwóch anonimowych
obserwatorów z Norwegii i Danii – ekspertów medycyny s dowej.
Przeprowadzono dochodzenie, na podstawie którego OBWE przygotuje
bezstronne sprawozdanie maj ce ustali przyczyny zgonu szefa Karty’97.
Europejskie media rozpowszechniaj informacje o amaniu praw
pracowniczych w Republice Bia oru . Cz sto nie przestrzega si podstawowych
zasad kodeksu pracy: o miogodzinnego dnia pracy, realizacji wiadcze
zdrowotnych, urlopów wypoczynkowych oraz nieograniczenia tworzenia
9
10

11
12

T. Olejarz, Kwestie praw cz owieka na Bia orusi, w: Bia oru w stosunkach mi dzynarodowych,
pod red. I. Topolskiego, Lublin 2009, s. 107–109.
V. Taras, Media na Bia orusi: w przededniu eksplozji, w: Nadzieje, z udzenia, perspektywy.
Spo ecze stwo bia oruskie 2007, pod red. M. Pejda, Wschodnioeuropejskie Centrum
Demokratyczne, Warszawa – Mi sk 2007, s. 64–69.
Tajemnicza mier bia oruskiego dziennikarza, „Tydzie na Wschodzie” 2010, nr 29, s. 8–9,
<www.osw.waw.pl/sites/default/files/tnw147.pdf> (17.11.2010).
, <http://charter97.org/ru/news/2010/10/25/33218/>
(29.11.2010).
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nowych zwi zków zawodowych13. Mi dzynarodowa Organizacja Pracy
(International Labour Organization) i Mi dzynarodowa Konfederacja Wolnych
Zwi zków Zawodowych (International Confederation of Free Trade Unions)
monitoruj poczynania bia oruskich w adz i podejmuj próby uregulowania
sytuacji pracowników. Sprawuj
równie
opiek
nad niezale nym
funkcjonowaniem zwi zków zawodowych, zrzeszaniem si pracowników
i przedsi biorców.
Permanentnie naruszane s osobiste prawa cz owieka: wolno
poruszania si , wolno
od tortur czy wolno
religijna. W bia oruskich
wi zieniach odbywaj kar – cz sto bez wyroku – obywatele podejrzewani
o dzia alno
opozycyjn . Milicja aresztuje Bia orusinów o pogl dach
politycznych, odmiennych od pa stwowych. Indywidualne przypadki ko cz si
kar
mierci, która nie zosta a zniesiona w prawodawstwie bia oruskim.
W konstytucji pa stwowej w art. 24 stwierdzono: „kara mierci do czasu jej
zniesienia mo e by stosowana zgodnie z obowi zuj cym prawem jako kara za
szczególnie ci kie przest pstwa i tylko stosownie do wyroku s du”14.
W rzeczywisto ci znaczna wi kszo egzekucji odbywa si tajnie i bez wyroku
dowego, najcz ciej w okresie kampanii wyborczych. Wyst p brytyjskiego
piosenkarza Stinga w dniu 28 wrze nia 2010 r. w centrum Mi ska by otwartym
protestem
rodowiska zachodnioeuropejskiego wobec kary
mierci
w ustawodawstwie bia oruskim. W krótkiej wypowiedzi po koncercie Sting
zach ca do podpisania petycji mi dzynarodowej, maj cej przyczyni si do
eliminacji kary mierci z kodeksu karnego w Republice Bia oru 15. Organizacje
zachodnioeuropejskie szybko zareagowa y na wypowied piosenkarza. Amnesty
International wyda o 30 wrze nia 2010 r. dokument b cy apelem o zniesienie
kary mierci, zaprzestanie tortur, prze ladowa i umo liwienie swobodnego
funkcjonowania organizacji pozarz dowych na terytorium Bia orusi16.
Sektor gospodarczy podlega cis ej kontroli prezydenta. Proces
prywatyzacji przebiega w sposób powolny i niekonsekwentny. Wi kszo
przedsi biorstw ma status pa stwowy, s nadzorowane przez w adze
i kontroluj ce proces produkcji, dystrybucj wyrobów, prac zarz dów.17.
Jedynym dobrze rozwini tym sektorem gospodarczym jest energetyka opieraj ca
13
14
15
16

17

A. Buchvostau, Niezale ne zwi zki zawodowe: droga ku podziemiu, w: Nadzieje, z udzenia…,
s. 24–27.
Konstytucja Republiki Bia oru , art. 24.
,
<www.youtube.com/watch?v=1CuWTtPpPkA&feature=player_embedded> (29.10.2010).
Document – Belarus: Amnesty International urges abolition of the death penalty, an end to
torture and ill-treatment to force confessions and allow Ngos to operate freely,
<www.amnesty.org/en/library/asset/EUR49/008/2010/en/ddd8fada-3251-495c86a2d889b9bc808f/eur490082010en.html> (29.10.2010).
H. Borko, Transformacja gospodarek Ukrainy, Bia orusi i Litwy i jej implikacje dla stosunków
gospodarczych z Polsk , Warszawa 2008, s. 93–98.
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si
na tranzycie ropy naftowej i gazu ziemnego do krajów
zachodnioeuropejskich. Brak niezale nych przedsi biorstw spowodowa
niewykszta cenie si klanów biznesowych w Republice Bia oru . Mo na
wyró ni tylko klas redni skupiaj
drobnych handlarzy i kupców.
Zauwa alne s powolne zmiany na rzecz cz ciowego zliberalizowania
gospodarki bia oruskiej przez stopniowe wprowadzanie nowych technologii
i kontrolowanych inwestycji zagranicznych. Wa nym krokiem ukaszenki na
rzecz zaktywizowania sektora ekonomicznego by o usuni cie tzw. z otej akcji,
daj cej do tej pory prezydentowi mo liwo podejmowania strategicznych
decyzji w przedsi biorstwach. W pierwszym kwartale 2008 r. wydano szereg
dekretów na rzecz ograniczenia interwencji ukaszenki w gospodark 18.
Zagwarantowano przedsi biorcom przywileje i ulgi podatkowe, maj ce poprawi
sytuacj ekonomiczn i wyj cie z wieloletnich zad
. Umo liwiono równie
ograniczone wprowadzanie kapita u zagranicznego w spó ki pa stwowe.
2. Metody bia oruskich w adz przy fa szowaniu referendów i wyborów
Szczególnym okresem wzmo onej kontroli nad poczynaniami
bia oruskich w adz s wybory oraz referenda ogólnopa stwowe. Pocz wszy od
1996 r., kiedy przeprowadzono referendum konstytucyjne, na skutek którego
m.in. j zyk rosyjski stan na równi z j zykiem bia oruskim, Komisja Europejska
UE, RE i OBWE wydaj rezolucje b ce przejawem zachodnioeuropejskiego
protestu wobec niekonstytucyjnych poczyna w adz bia oruskich, uderzaj cych
niestety przede wszystkim w spo ecze stwo, a nie w re im prezydenta19.
Referendum z 1996 r. ostatecznie umocni o w adz
ukaszenki nieprzerwanie
sprawuj cego urz d ju trzeci kadencj . Usuni to opozycj z systemu
politycznego
Bia orusi,
która
w ten
sposób
straci a
mo liwo
rozpowszechniania
antyrz dowych
pogl dów.
Ostatnie
referendum
przeprowadzone w RB odby o si 17 pa dziernika 2004 r.20.
W dniu 19 marca 2006 r. odby y si wybory prezydenckie. By to okres
wzmo onego zainteresowania poczynaniami bia oruskich w adz. Ponad 1200
obserwatorów mi dzynarodowych przyby o do Mi ska, by przygl da si
kampanii wyborczej kandydatów na najwy szy urz d pa stwowy. Wielu
z przedstawicieli zachodnioeuropejskich organizacji nie zosta o jednak
wpuszczonych na terytorium Bia orusi. Wybory s wzmo onym okresem
dzia alno ci S b Bezpiecze stwa utrudniaj cych polityczn aktywno
opozycjonistów. Podczas kampanii wyborczej poprzedzaj cej wybory w 2006 r.,
ponad trzystu cz onków sztabu Aleksandra Milinkiewicza z koalicji
18
19
20

Dekret nr 92 z 19 lutego 2008, Dekret nr 95 z 19 lutego 2008, dekret nr 94 z 19 lutego 2008,
Dekret nr 113 z 25 lutego 2008.
R. Radzik, Kim s Bia orusini?, Toru 2002, s. 87–88.
M. Musia -Karg, Referenda w pa stwach europejskich, Toru 2008, s. 215–217.
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Zjednoczonych Si Demokratycznych (
)
poddanych zosta o kilkugodzinnym aresztom by utrudni dzia alno komitetu
wyborczego21. W ostateczno ci ponownie wygra Aleksander ukaszenka
otrzymuj c 82,6% poparcia22. Do liczenia g osów nie dopuszczono
przedstawicieli opozycji. Pomimo przegranych wyborów przez Milinkiwicza
w 2006 r., przeciwnicy prezydenta zyskali rozg os w zachodniej Europie,
otrzymuj c wi cej wsparcia od organizacji mi dzynarodowych. Po og oszeniu
wyników wyborów odnotowano liczne wyst pienia obywateli nie zgadzaj cych
si z nimi i apeluj cych o zainteresowanie oraz pomoc ze strony organizacji
zachodnioeuropejskich. Ponad 20. tysi czna manifestacja na Placu
Pa dziernikowym w Mi sku zosta a szybko spacyfikowana przez mi sk milicj ,
a wielu obywateli zamkni to w areszcie Okrestino23. W ród zatrzymanych
znale li si równie obywatele polscy. Jednym z nich by by y ambasador RP
w Mi sku – Mariusz Maszkiewicz. Do mniejszych wyst pie dosz o w Grodnie
oraz
Witebsku.
S by
Bezpiecze stwa
umiej tnie
ogranicza y
rozprzestrzenianie si informacji o manifestacjach w bia oruskich mediach,
dzi ki czemu liczba pikietuj cych nie by a tak liczna jak si spodziewano.
Wybory prezydenckie w rodowiskach zachodnioeuropejskich zosta y
uznane za nieuczciwe i antydemokratyczne. Nie poszanowano praw
obywatelskich ludno ci bia oruskiej, a wyniki zosta y w ostateczno ci
sfa szowane. Wkrótce po wyborach ukaza y si liczne raporty obserwatorów
przyby ych do Bia orusi w trakcie trwania kampanii wyborczej.
Kolejnym przejawem nielojalno ci sztabu ukaszenki by y wybory
parlamentarne 28 wrze nia 2008 r.24. aden przedstawiciel opozycji nie dosta si
do Izby Reprezentantów. Lokale wyborcze podlega y cis ej obserwacji
przedstawicieli OBWE i RE, ale pomimo tego nie uda o si przeprowadzi
demokratycznych i praworz dnych wyborów. Niektóre o rodki wyborcze
uzyska y mo liwo przedterminowego sk adania g osów w dniu 22 wrze nia
2008 r., dzi ki czemu mo liwe by o sfa szowanie wyników wyborów na korzy
sprzymierze ców prezydenta.
Najnowsze wybory, w których o tytu prezydenta ubiega o si dziesi ciu
kandydatów, odby y si 19 grudnia 2010 r. Potwierdzi si autokratyczny
charakter pa stwa bia oruskiego. Rozpocz a si kolejna kadencja Aleksandra
ukaszenki, który uzyska 79,67% poparcia w ród spo ecze stwa25. Frekwencja
wyborcza wynios a ponad 90%. Przewodnicz cy Pa stwowej Komisji
21
22
23
24
25

Kwestie praw cz owieka…, w: Bia oru w stosunkach…, s. 100–101.
R. Sadowski, Bia oru 2006, O rodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2007, s. 1–10,
<www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport_Bialorus_2006.pdf> (13.11.2010).
V. Karniajenka, Analiza kampanii politycznej 2006 roku, w: Nadzieje, z udzenia…, s. 99–100.
A. Wierzbowska-Miazga, Koncepcje polityki zagranicznej i bezpiecze stwa Bia orusi,
w: Bia oru w stosunkach…, s. 114–116.
99%
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,
<http://belapan.com/archive/2010/12/20/436209/> (20.12.2010).
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Wyborczej zaplanowa na 19 lutego 2011 r. zaprzysi enie ukaszenki na
nast pn kadencj . W dniu wyborów po zamkni ciu lokali wyborczych odby y
si opozycyjne manifestacje w pobli u najwa niejszych gmachów mi skich
urz dów. Wkrótce pikietuj cy zostali zatrzymani przez bia orusk milicj .
Dosz o do licznych aktów agresji i pobi ze strony s b bezpiecze stwa.
Kandydat na prezydenta U adimir Niaklajeu by jedn z brutalnie pobitych osób
w trakcie manifestacji26, straci przytomno i zosta przewieziony do szpitala.
W dniu 20 grudnia 2010 r. s d okr gowy oraz s d rejonowy w Mi sku wyda y
ponad 220 nakazów aresztowania bia oruskich dziennikarzy oraz opozycyjnych
dzia aczy politycznych na okres kilkunastu dni.
Akty agresji ze strony bia oruskiej milicji spotka y si z odzewem ze
strony organizacji zachodnioeuropejskich. Wysoki Przedstawiciel UE ds.
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpiecze stwa Catherine Ashton w wydanym
w dniu 20 grudnia 2010 r. o wiadczeniu, pot pi a niedemokratyczne wybory oraz
prze ladowanie
opozycyjnych
demonstrantów27.
Natomiast
Dimitrij
Miedwiediew w wywiadzie udzielonym moskiewskim mediom, stwierdzi :
„wybory na Bia orusi s spraw wewn trzn Bia orusi”28. Rosyjski prezydent
wstrzyma si od oceniania poczyna bia oruskich w adz, by nie doprowadzi do
pogorszenia bilateralnych stosunków mi dzy obu pa stwami.
Wybory celowo zaplanowano pod koniec roku 2010, poniewa na
pocz tku 2011 r. mia y si odby bia orusko-rosyjskie rozmowy dotycz ce
wysoko ci cen gazu, mog ce przyczyni si do spadku popularno ci ukaszenki.
W wyborach wystartowali liczni przedstawiciele opozycji na czele z Andrejem
Sannikauem, uzyskuj cym w przedwyborczych sonda ach najwi ksze poparcie
ród spo ecze stwa. W przeciwie stwie do wyborów z 2006 r., cztery lata
pó niej na li cie wyborczej zabrak o kandydatury Aleksandra Milinkiewicza,
cego poprzednio g ównym kontrkandydatem ukaszenki. Rezygnacja
dotychczasowego lidera opozycji wiadczy o s abo ci przeciwników prezydenta
oraz braku rodków finansowych na ich kampani wyborcz .
3. Mniejszo

polska na Bia orusi

Najnowsze, oficjalne dane dotycz ce liczebno ci i rozmieszczenia
mniejszo ci polskiej pochodz z 1999 r., kiedy w Republice Bia oru
przeprowadzono spis ludno ci29. Wyniki zosta y udost pnione przez w adze
26
27
28
29

.
,
<http://www.youtube.com/watch?v=trcsJ50jGWk&feature=player_embedded#!> (20.12.2010).
Statement by the Spokesperson of Catherine Ashton, EU High Representative, on the PostElectoral Situation in Belarus, <http://democraticbelarus.eu/node/10796> (20.12.2010).
Russia's Medvedev: Belarus Vote "internal matter", <http://democraticbelarus.eu/node/10810>
(20.12.2010).
A. Kusielczuk, Powszechny spis ludno ci na Bia orusi, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota
Polska” 1999, nr 5 (82), s. 2–3.

330

dopiero w 2001 r. Poprzedni spis odby si w 1989 r., gdy Bia oru nie by a
jeszcze niepodleg ym pa stwem. Odnotowano wówczas wy szy odsetek
mniejszo ci narodowych, wynikaj cy z faktu, i bia oruska wiadomo
narodowa nie by a jeszcze dostatecznie rozwini ta. Istnieje wiele w tpliwo ci
dotycz cych rzetelno ci spisu ludno ci. Najwi cej zastrze
dotyczy liczebno ci
mniejszo ci polskiej. Okre la si , e obecnie w Republice Bia oru yje 395 712
obywateli narodowo ci polskiej, stanowi cej 3,9% mieszka ców ca ego kraju.
Polacy zamieszkuj przede wszystkim tereny przygraniczne z RP i Litw , czyli
zachodnie tereny pa stwa bia oruskiego. Najwi ksze skupisko ludno ci polskiej
znajduje si w obwodzie grodzie skim (Grodno, Mosty), gdzie zamieszkuje
ponad 70% ogó u obywateli deklaruj cych narodowo polsk . Drugim pod
wzgl dem wielko ci skupiskiem ludno ci polskiej jest obwód brzeski.
W statystykach wskazano, e jedynie 5,6% mniejszo ci polskiej na Bia orusi
ywa j zyka polskiego. Dane te wskazuj na zanikanie znajomo ci j zyka
ojczystego w ród ludno ci polskiej za wschodni granic .
W traktacie o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy z 1992 r.,
zgodnie z art. 14 zdefiniowano, e przynale no do mniejszo ci polskiej
w Republice Bia oru jest spraw indywidualn i przypisanie do niej nie mo e
nast pi poprzez przymuszenie. Wszyscy Polacy na Bia orusi: „maj prawo,
indywidualnie lub wespó z innymi cz onkami swojej grupy, do swobodnego
zachowania, rozwijania i wyra ania swojej to samo ci etnicznej, kulturowej,
zykowej i religijnej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji”30.
Polacy na Bia orusi permanentnie spotykaj si z nieprzychylno ci ze
strony w adz bia oruskich. Przys uguj ce mi podstawowe prawa s bezustannie
amane31. Mo na wskaza szereg dokumentów, traktatów bilateralnych i ustaw
wydanych przez Republik Bia oru wiadcz cych o pozytywnym uregulowaniu
stosunków
polsko–bia oruskich
i przyjaznej
wspó pracy32.
Pomimo
uporz dkowanych kwestii formalnoprawnych, cz sto dochodzi do ogranicze ze
strony w adz. Polacy maj trudno ci z rozwojem kultury, budow polskich szkó
i tolerancj religijn .
Rzeczypospolita Polska wraz z Republik Bia oru podpisa y 23 czerwca
1992 r. Traktat o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy33, wiadcz cy
o ch ci obu pa stw do nawi zania wzajemnej wspó pracy. W art. 13–17
30
31

32
33

Traktat mi dzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Bia oru o dobrym s siedztwie i przyjaznej
wspó pracy z 23 czerwca 1992 roku, (Dz.U.93.118.527), art. 14.
amanie praw przys uguj cych Polakom zosta o dostrze one przez Fundacj Helsi sk Ochrony
Praw Cz owieka. Podkre li a ona, i w adze bia oruskie nie przestrzegaj standardów
wyznaczonych przez ONZ.
T. Bia ek, Mi dzynarodowe standardy ochrony praw mniejszo ci narodowych i ich realizacja na
przyk adzie Bia orusi, Litwy i Ukrainy, Warszawa 2008, s. 151–155.
J. Winnicki, Wspó czesna kondycja polskiej mniejszo ci narodowej w Republice Bia oru ,
w: Polska – Bia oru . Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze, pod red. G. Tokarz, M.
Wola ski, Toru 2007, s. 59–61.
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podkre lono wzajemne poszanowanie praw przys uguj cych mniejszo ciom
zamieszkuj cym oba kraje. Zobowi zano si m.in. do przedsi wzi maj cych
zbli
do siebie obie spo eczno ci oraz nada y prawo do zak adania placówek
wiatowych rozwijaj cych j zyk i kultur mniejszo ci. Pa stwa zobligowa y si
do rozszerzenia dotychczasowej wspó pracy. W art. 13 stwierdzono, e Bia oru
i Polska „zobowi zuj si do respektowania mi dzynarodowych zasad
i standardów dotycz cych ochrony praw mniejszo ci narodowych,
w szczególno ci zawartych w mi dzynarodowych paktach praw cz owieka,
Akcie Ko cowym Konferencji Bezpiecze stwa i Wspó pracy w Europie,
dokumencie spotkania kopenhaskiego w sprawie ludzkiego wymiaru oraz
Paryskiej Karcie dla Nowej Europy” 34. Pa stwa na
y na siebie wzajemny
obowi zek przestrzegania ogólnie przyj tego prawa europejskiego w ramach
najwa niejszych deklaracji.
Istotnym dokumentem, w którym okre lono status, prawa i obowi zki
Polaków na Bia orusi jest Ustawa o mniejszo ciach narodowych z 11 listopada
1992 r.35. Okre lono w niej uprawnienia przys uguj ce mniejszo ciom, mog cym
kszta towa i rozwija odmienn kultur oraz o wiat . W ustawie zapewniono
poszanowanie odmiennej religii i prawo do stowarzyszania si mniejszo ci
narodowych. Oprócz licznych uprawnie , w adze bia oruskie w ramach tego
dokumentu okre li y obowi zki dla mniejszo ci narodowych, a zw aszcza
bezwzgl dne przestrzeganie zasad wynikaj cych z krajowej konstytucji oraz
dbanie o integralno terytorialn Republiki Bia oru .
Szkolnictwo polskie jest w ostatnich latach najwi kszym problemem
z jakim zmaga si mniejszo
polska za wschodni granic 36. Bez szkó
rozwijaj cych polsk kultur oraz j zyk, nie jest mo liwe przetrwanie polsko ci
na Bia orusi. Tymczasem rozwój polskiej kultury jest skutecznie t umiony.
Dzia alno o rodków j szerz cych opiera si o fundusze polskie. W adze
centralne wydaj bezustannie nowe rozporz dzenia w adzom lokalnym, w celu
uniemo liwienia rozwoju polskiej kultury. Najcz ciej wydawane s zakazy
organizowania przez Polaków konferencji i wystaw oraz nak adane wysokie
podatki na o rodki kultury polskiej.
Wed ug traktatu podpisanego mi dzy pa stwami wynika, e na terenie
Bia orusi mog funkcjonowa polskie instytucje oraz stowarzyszenia. Maj one
mo liwo ubiegania si o dofinansowanie lub inn form pomocy ze strony
adz Bia orusi. W rzeczywisto ci w adze Republiki Bia oru nie przestrzegaj
34
35
36

Traktat mi dzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Bia oru o dobrym s siedztwie i przyjaznej
wspó pracy z 23 czerwca 1992 r. (Dz.U.93.118.527), art. 13.
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art. 550).
D. Górecki, Sytuacja ludno ci polskiej na Litwie i Bia orusi, w: Sytuacja ludno ci polskiej na
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postanowie traktatu z 1992 r. dotycz cych mo liwo ci finansowania organizacji
polskich na terytorium kraju. Bezwzgl dnie odrzucaj wszelkie starania polskich
instytucji o pomoc materialn na swoj dzia alno .
Przynale no do mniejszo ci polskiej na Bia orusi cz sto okre la si
przez pryzmat wiary katolickiej37. W ko cio ach prowadzone s akcje
bia orutenizacji, czyli wprowadzania j zyka bia oruskiego b
rosyjskiego do
liturgii i nabo stw, zamiast j zyka polskiego. Taki sam problem j zykowy
odnotowano tak e w szko ach podczas katechizacji uczniów. Obecnie na terenie
Bia orusi yje oko o 1,5 miliona wyznawców wiary katolickiej38. Znaczn cz
z nich stanowi mniejszo
polska. Proces bia orutenizacji w ko cio ach
udowadnia, i w adze bia oruskie nie przestrzegaj Konstytucji RB oraz Traktatu
o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy z 1992 r. Zgodnie z nimi powinno
si gwarantowa mniejszo ci polskiej swobod religii i rozwoju obrz dowo ci.
Katolicy na Bia orusi otrzymuj jednak du e wsparcie ze strony polskiego
Ko cio a, szczególnie ze wschodnich rejonów Polski. Cz sto na terytorium
Bia orusi wysy ani s polscy ksi a. Na terenie grodzie szczyzny wszyscy ksi a
pochodz z Polski. Musz oni jednak uczy si j zyka rosyjskiego by
porozumie si z m odymi Polakami, którzy nie zawsze znaj j zyk polski.
Na Bia orusi systematycznie organizowane s zjazdy m odzie y
katolickiej, podczas których odbywaj si wspólne modlitwy i kazania
wyg aszane przez ksi y. Jedno z takich spotka odby o si w dniach 18–20 lipca
2008 r. w Iwie cu pod Mi skiem39. Organizatorzy jednak nie unikn li utrudnie
ze strony w adz lokalnych.
W 1990 r. powsta Zwi zek Polaków na Bia orusi (
),
wspieraj cy Polaków
domagaj cych si
przestrzegania
przys uguj cych im podstawowych praw. Zwi zek spotyka si jednak z ci ymi
szykanami ze strony w adz bia oruskich.
W 1997 r. prezydent wyst pi w telewizji z apelem nawo uj cym
mniejszo polsk do podporz dkowania si bia oruskiemu prawu. Wypowied
ukaszenki by a ostrze eniem dla ZPB, i w adze d
do jego delegalizacji.
Zacz y si tak e wzmo one represje po wej ciu w ycie ustawy40, na mocy
której KGB (
) uzyska szersze
kompetencje w ramach ochrony bezpiecze stwa pa stwowego. Od 2005 r.
bia oruskie w adze rozpocz y propagand medialn przeciwko Polakom.
W telewizji ukaza si film pt. Kto zleci Zwi zek Polaków na Bia orusi. Po
zje dzie ZPB odbytym w marcu 2005 r. rozpocz o si medialne pot pianie jego
37
38
39
40
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sk adu. W antypolskim filmie sugerowano, e dzia acze Zwi zku zostali po to
powo ani, by obali rz d ukaszenki. Do szeregów dzia aczy ZPB przenikn li
informatorzy w adzy centralnej, którzy maj za zadanie sk adanie raportów
z jego dzia alno ci41. W ten sposób realizowane s próby doprowadzenia do
dezintegracji ZPB i w konsekwencji sk ócenia mniejszo ci polskiej.
ZPB jest wspierany przez polskie instytucje spo eczne, tj.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polsk Macierz Szkoln oraz przez w adze
Rzeczypospolitej Polskiej rodkami finansowymi.
4. Organizacje zachodnioeuropejskie wobec amania praw cz owieka na
Bia orusi
adze Republiki Bia oru nieustannie ami prawa cz owieka,
zagwarantowane obywatelom w pa stwowej konstytucji. Organizacje
zachodnioeuropejskie o cechach ogólnych jak i wyspecjalizowanych, d
do
usprawnienia systemu ochrony praw cz owieka w wymiarze ogólno wiatowym.
W ramach dzia alno ci podejmuj próby kontrolowania bia oruskiego rz du oraz
nak adaj sankcje za nieprzestrzeganie europejskich norm o poszanowaniu praw
cz owieka i obywatela.
Bia oru po ona jest w szczególnym miejscu Europy. Od zachodu
graniczy z pa stwami wysokorozwini tymi, uwra liwionymi na zasady
praworz dno ci i demokracji. Od wschodu s siaduje z pot
terytorialn
Federacji Rosyjskiej, b cej wa nym partnerem w dziedzinie energetyki
i bezpiecze stwa oraz zwolennikiem rz dów ukaszenki. Polityka zagraniczna
pa stwa charakteryzuje si
licznymi zwrotami pomi dzy Wschodem
a Zachodem, a g ównym czynnikiem determinuj cym jest zmienno w relacjach
z Rosj .
Nieposzanowanie swobód obywatelskich ludno ci bia oruskiej
przyczyni o si do mi dzynarodowej izolacji Republiki Bia oru . W 1997 r.
utraci a ona status specjalnego go cia Rady Europy i obecnie jako jedyne
pa stwo europejskie nie nale y do tej organizacji. Usuni cie kary mierci
z bia oruskiego kodeksu karnego by oby realn szans na przysz e cz onkowstwo
w strukturach RE. Cz onkiem jej mo e by tylko pa stwo praworz dne,
demokratyczne, przestrzegaj ce podstawowych praw cz owieka42. Organizacja
nieustannie próbuje nawi za kontakt z w adzami Bia orusi, czego przejawem
by a wizyta przewodnicz cego Zgromadzenia Parlamentarnego Rene von der
Lindena 18 stycznia 2007 r. w Mi sku. Mia a ona na celu nawi zanie dialogu
Bia orusi z przedstawicielami Europy Zachodniej, by mog a ona ponownie
41
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ubiega si o status specjalnego go cia RE. Odwil we wzajemnych kontaktach
zosta a przerwana, gdy obserwatorzy RE nie zostali wpuszczeni na terytorium
Republiki Bia oru podczas wyborów w 2008 r.
Amnesty International publikuje roczne raporty dotycz ce przestrzegania
praw cz owieka w krajach europejskich. S one tworzone na podstawie
monitoringu poczyna w adz. W raportach cz sto krytykuje si polityk
prezydenta ukaszenki. Zarzuca si mu ograniczanie swobód obywatelskich,
nieprzestrzeganie konstytucji oraz brutalne traktowanie mniejszo ci polskiej.
Bia oru jest jedynym krajem Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw, który
nie nawi za
adnych umów z Uni Europejsk 43. Obecne kontakty s
determinowane przez antydemokratyczne post powanie bia oruskich w adz,
spotykaj ce si z otwartym sprzeciwem i protestem ze strony UE i jej organów.
Od przeprowadzenia antydemokratycznego referendum w 1996 r., UE
bezustannie nak ada na Bia oru za represje wobec jej spo ecze stwa. Istotnym
sprzeciwem wobec poczyna
ukaszenki by zakaz wizowy wydany przez
adze UE w 2004 r. dla sze ciu wysokich urz dników pa stwowych
uniemo liwiaj cy wyjazd do pa stw unijnych. W 2006 r. po antydemokratycznych wyborach prezydenckich zablokowano 31 kont bankowych
bia oruskim urz dnikom pa stwowym44.
W 2004 r. wraz z przyst pieniem Polski do struktur unijnych, Bia oru
sta a si bezpo rednim s siadem UE45. Komisja Europejska zacz a wówczas
wi cej uwagi po wi ca problemowi amania praw cz owieka w tym kraju.
Sytuacja wynika przede wszystkim ze z ego traktowania Polaków jako cz onków
struktur unijnych na Bia orusi. UE sta a si aktywniejsza równie ze wzgl du na
stanowisko Litwinów i otyszy wspieraj cych bia oruskich opozycjonistów.
Unia Europejska nie posiada spójnej strategii wobec Bia orusi. Jej
przedsi wzi cia s jednostkowe i krótkotrwa e46.
Aktywno unijna powinna opiera si na dzia aniach d ugoterminowych
i krótkoterminowych. Nale y okaza wieloletni pomoc przy tworzeniu
spo ecze stwa obywatelskiego oraz natychmiast reagowa wobec przypadków
amania praw. Organy UE nie powinny narzuca na Bia oru jedynie sankcji
politycznych i gospodarczych, a tworzy fundusze pomocowe i programy
edukacyjne na rzecz spo ecze stwa. Wspó prac UE – Bia oru nale y
kszta towa
poprzez rozwój pozytywnych relacji z opozycj , ogó em
spo ecze stwa i mniejszo ci polsk , poniewa kontakty z samym ukaszenk
nie
sprzyjaj
zbli eniu
pa stwa
bia oruskiego
do
standardów
zachodnioeuropejskich. Nale oby utworzy bia orusk rozg ni radiow
43
44
45
46

G. Gromadzki, Aktywnie i wspólnie. UE wobec Bia orusi, Warszawa 2006, s. 22–27.
Bia oru 2006, s. 19–20.
. Bartkowiak, Stosunki zewn trzne Unii Europejskiej, Toru 2008, s. 135–142.
Aktywnie i wspólnie…, s. 29–36; T. Kapu niak, Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej.
Aspekty prawne i polityczne, Lublin 2007, s. 31–34.

335

w Europie pozwalaj
ludno ci zachodnioeuropejskiej pozna
kultur ,
mentalno
a tak e problemy Bia orusinów oraz przeprowadza szkolenia
z zakresu przedsi biorczo ci i zagadnie prawnych. Dzia ania krótkoterminowe
powinny opiera si na zorganizowanych akcjach wobec wyborów czy
referendów. Ka de, przysz e wybory w pa stwie bia oruskim powinny by
poprzedzone wizyt licznych obserwatorów mi dzynarodowych podczas trwania
kampanii wyborczej. UE powinna otwarcie wyra
poparcie wobec
opozycyjnych kandydatów, poprzez liczne spotkania i pomoc finansow na
ró nych etapach kampanii wyborczej. Wspó praca UE z Bia orusinami powinna
by stale kontrolowana przez przedstawicieli UE w Mi sku, wa nych miastach
obwodowych oraz instytucjach i organizacjach opozycyjnych.
Liczne zwroty w relacjach ukaszenki z UE s determinowane przez
bilateraln polityk bia orusko-rosyjsk . Pogorszenie relacji zwi zane jest
z monopolistyczn polityk energetyczn Federacji Rosyjskiej w Europie,
spadkiem znaczenia Bia orusi jako pa stwa tranzytowego oraz zmniejszeniem
preferencji w cenach za gaz i rop naftow . Prezydent Miedwiediew d y do
przej cia koncernu energetycznego Bie transgaz oraz ca kowitego uzale nienia
Bia orusi od Rosji. Ka de pogorszenie wspó pracy bilateralnej jest zarazem
okresem odwil y politycznej i polepszeniem kontaktów z organizacjami
zachodnioeuropejskimi.
Prze om lat 2007 i 2008 przyniós popraw stosunków unijnobia oruskich47. KGB zwolni wielu wi niów politycznych, a Ministerstwo
Informacji umo liwi o dzia alno
wydawnicz opozycyjnej prasie, np.
„Narodnej Woli”. W adze bia oruskie rozpocz y równie otwarte rozmowy
w sprawie cz onkostwa w projekcie Partnerstwa Wschodniego UE. MFW
nawi za wspó prac w ramach wspólnej polityki energetycznej. Bia oruska
otwarto w stron Europy przyczyni a si do zmniejszenia sankcji wobec
urz dników pa stwowych. Po wyborze Miedwiediewa na g ow pa stwa w maju
2008 r., ukaszenka ponownie zbli
si w stron Rosji w celu zacie nienia
wspó pracy z nowym prezydentem i podj cia dialogu w sprawie nowych
preferencji energetycznych.
Wa nym wydarzeniem dla rozwoju bia orusko-unijnej wspó pracy by a
wizyta Javiera Solany – Sekretarza Generalnego Rady UE w lutym 2009 r.
w Mi sku48. Odwiedziny wysokiego przedstawiciela struktur unijnych wiadcz
o priorytetowym znaczeniu Bia orusi w rozwoju polityki wschodniej. Podczas
wyg oszonego przemówienia stwierdzi , e UE chce o ywi wzajemn
47
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wspó prac nie stawiaj c przed w adzami bia oruskimi adnych warunków na ich
realizacj .
Organizacja Narodów Zjednoczonych anga uje si w dzia alno na
rzecz polepszenia bytu ludno ci bia oruskiej i rozwoju gospodarczego kraju. Na
mocy umowy pomi dzy Republik
Bia oru
a Programem Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme) z 1992
r. mo liwe jest wdra anie oenzetowskich programów rozwojowych49. W ramach
wspó pracy ONZ dzia a na rzecz ochrony rodowiska naturalnego na obszarze
Republiki Bia oru ze szczególnym uwzgl dnieniem obszarów ska onych po
katastrofie czarnobylskiej, prowadzi akcje na rzecz równouprawnienia kobiet
oraz nierozprzestrzeniania si HIV i handlu ywym towarem. Programy UNDP
maj za zadanie wspiera demokratyczne sposoby sprawowania w adzy, szerzy
prywatne inicjatywy gospodarcze oraz wspiera zrównowa ony rozwój
Bia orusi. Jednym z wa niejszych programów na rzecz demokratyzacji jest
projekt zapobiegania handlu lud mi uruchomiony w 2008 r. W ramach jego
realizacji na terytorium bia oruskim prowadzone s badania i dochodzenia
w sprawie porwanych i zaginionych. Organizowana jest pomoc spo eczna oraz
wsparcie prawne w post powaniach s dowych. Na realizacj projektu
przeznaczono ponad milion euro do ko ca 2010 r.50.
5. Problem poszanowania praw bia oruskich studentów
Spo ecze stwo bia oruskie pasywnie odnosi si do problemów pa stwa
i amania swobód obywatelskich. Brak wykszta conej solidarno ci spo ecznej
uniemo liwia podj cie obywatelskich inicjatyw i przedsi wzi na rzecz zmiany
charakteru pa stwa i obalenia re imu ukaszenki. W pa stwie bia oruskim
rzadko dochodzi do buntów, wyst pie i ogólnonarodowych manifestacji,
cych wed ug opinii spo ecze stwa, z góry skazanych na niepowodzenie.
Wi kszo
inicjatyw obywatelskich wychodzi ze rodowiska m odzie y
i studentów, lepiej zaznajomionych z kultur i yciem politycznym pa stw
zachodnioeuropejskich. M ode pokolenie ma problemy ze studiowaniem
w ojczy nie, mo e jednak liczy na d ugotrwa pomoc ze strony pa stw
zachodnioeuropejskich.
Bia oruska polityka o wiatowa jest ewenementem w skali europejskiej.
Prezydent
ukaszenka d y do niewykszta cenia si
spo ecze stwa
obywatelskiego, a w adze podejmuj
próby pozbawienia Bia orusinów
to samo ci narodowej. W ramach ustawodawstwa krajowego zagwarantowano
bia oruskim studentom mo liwo nauki na zagranicznych uniwersytetach na
49
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Agreement between the Government of the Republic of Belarus and the United Nations
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Preventing, Fighting and Addressing the Social Consequences of Trafficking in Human Beings in
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mocy umów mi dzypa stwowych zawartych pomi dzy instytucjami
edukacyjnymi oraz w ramach krajowych i mi dzynarodowych programów
szkolnictwa wy szego51. Prezydent dopuszcza mo liwo
wyjazdu na
zagraniczne kongresy, konferencje i sympozja pracowników naukowych oraz
studentów. W rzeczywisto ci kadry uniwersyteckie maj wiele trudno ci
z wyjazdem do zachodnioeuropejskich placówek edukacyjnych. Ka dy m ody
Bia orusin pragn cy podj nauk na zagranicznym uniwersytecie musi otrzyma
specjalne zezwolenie od samego prezydenta.
Aktywni bia oruscy studenci s przede wszystkim opozycjonistami.
Nieustannie represjonowani przez KGB cz sto zostaj wyrzucani z pa stwowych
uniwersytetów. W analogicznych sytuacjach pomoc s
polskie placówki
wiatowe, posiadaj ce specjalne fundusze przeznaczone na programy
stypendialne i pomocowe. Bia oruscy stypendy ci napotykaj na nieustanne
problemy z powrotem do ojczystego kraju, na przej ciach granicznych podlegaj
cis ej kontroli, cz sto trafiaj do aresztu.
Popularny w ród opozycyjnych studentów jest polski Program
Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego dla trzystu studentów z Bia orusi
uruchomiony w 2006 r.52 po licznych manifestacjach studenckich wobec
niedemokratycznych wyborów. Stypendium przys uguje Bia orusinom usuni tym
z uniwersytetów za dzia alno skierowan przeciwko w adzy pa stwowej. Do
Polski mog przyjecha nawet osoby nie znaj ce j zyka polskiego, poniewa
w okresie wakacyjnym przewidziany jest trzymiesi czny kurs j zykowy wraz
z zapoznaniem si z odmienn kultur i obyczajowo ci . Program stypendialny
jest elastyczny, umo liwia nawet pi cioletni nauk na jednym z polskich
uniwersytetów. Studenci oprócz rodków finansowych otrzymuj podr czniki
oraz zostaj zwolnieni z wszelkich op at za nauk . Program finansowany jest
z bud etu polskiego pa stwa. Zauwa alny jest powolny spadek zainteresowania
polskim Programem Stypendialnym, poniewa Bia orusini napotykaj na
problemy z powrotem do ojczyzny po uko czeniu nauki, a dyplom z polskich
uczelni nie zawsze jest respektowany przez bia oruskie instytucje
i przedsi biorstwa. Pomimo planowanego naboru trzystu studentów w 2006 r.
z programu skorzysta y 244 osoby53. Bia orusini maj mo liwo nauki na
jednym z 15 polskich uniwersytetów. Najwi cej studiuje ich na Uniwersytecie
Warszawskim oraz Uniwersytecie Bia ostockim. M odzi Bia orusini mog liczy
równie
na stypendia z polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej
51
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przyznawane za wybitne osi gni cia oraz pomoc prawn i finansow przy
zak adaniu w asnych przedsi biorstw na terenie Polski.
Na rzecz rozwoju kultury i obrz dowo ci bia oruskiej w Polsce, du y
wp yw wywieraj podlaskie instytucje o wiatowe na wszystkich szczeblach
edukacji, nawi zuj ce aktywn
wspó prac
ze wschodnim s siadem.
W Hajnówce i Bielsku Podlaskim dzia aj gimnazja i licea z dodatkow nauk
zyka bia oruskiego, umo liwiaj ce kszta cenie wiadomo ci narodowej oraz
zapoznawanie si z mniejszo ciow kultur . W adze powiatu hajnowskiego
sprawuj równie opiek nad bibliotek oraz muzeum bia oruskim, gdzie mo na
zaznajomi si z twórczo ci artystyczn malarzy i rze biarzy zza wschodniej
granicy. Podlaskie instytucje edukacyjne organizuj
liczne wymiany
mi dzyszkolne m odzie y bia oruskiej oraz polskiej. Wielu studentów z Grodna
kontynuuje nauk na Uniwersytecie Bia ostockim.
Co roku w Warszawie odbywa si specjalny koncert „Solidarni
z Bia orusi ”, b cy przejawem wspó pracy pomi dzy bia oruskim a polskim
odym pokoleniem. Organizowany jest przez grup m odych ludzi przy
wsparciu Inicjatywy „Wolna Bia oru ” oraz w adz sto ecznych miasta
Warszawy. Podczas uroczysto ci prezentowane s piosenki nawo uj ce do
wolno ci, zasad demokracji oraz sprzeciw wobec obecnej sytuacji na Bia orusi.
Koncert jest spo ecznym protestem oraz prób zwrócenia uwagi na sytuacj
przeci tnych obywateli nara onych na bezustanne represje. Polacy staraj si
przekona Bia orusinów, i nie s oboj tni wobec metod, jakimi pos uguje si ich
prezydent w sprawowaniu w adzy. W czasie koncertu zebranym widzom
przedstawiane s kilkominutowe filmy prezentuj ce realia codziennego ycia na
Bia orusi. Bohaterami reporta y s studenci, opozycjoni ci oraz przedsi biorcy.
Ju od pierwszego koncertu w 2006 r. wzbudza on zainteresowanie, a na Placu
Teatralnym w Warszawie zbiera si zawsze kilka tysi cy ludzi. Inicjatywa
„Wolna Bia oru ” b ca g ównym organizatorem dorocznych koncertów
bezustannie podejmuje si dzia
na rzecz ochrony praw spo ecze stwa
bia oruskiego, organizuje happeningi, akcje informacyjne oraz szkolenia dla
niezale nych dziennikarzy i przedsi biorców.
Studenci bia oruscy zrzeszaj si , aby wspólnymi si ami przeciwstawi
si rz dom ukaszenki. W 2008 r. w Mi sku powsta m odzie owy ruch
polityczny – „M oda Bia oru ”54. Obecnie skupia kilkudziesi ciu cz onków
prowadz cych happeningi i akcje na rzecz zaktywizowania m odych ludzi.
Bezpo redni
przyczyn
powstania ruchu by y sfa szowane wybory
parlamentarne w 2008 r. Od pa dziernika do 19 grudnia 2010 r. „M oda
Bia oru ” prowadzi a akcje na rzecz zainteresowania spo ecze stwa wyborami
prezydenckimi i otwartym opowiedzeniem si za przeciwnikami ukaszenki.
Przy wspó pracy z opozycyjnymi komitetami wyborczymi, zajmowa a si
54
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rozdawaniem ulotek z programami wyborczymi poszczególnych kandydatów.
Akcje nagminnie ko czy y si kilkunastogodzinnymi aresztami i represjami
wobec cz onków ruchu.
W ramach pomocy bia oruskim studentom, UE powinna przeznaczy
rodki na stypendia umo liwiaj ce tworzenie przysz ego pokolenia
wykszta conych i pozytywnie nastawionych ludzi wobec
rodowiska
zachodnioeuropejskiego55. Do tej pory tylko Polska i Litwa aktywnie pomagaj
bia oruskim studentom kontynuowa nauk . W rzeczywisto ci tylko skuteczna
unijna polityka wobec w adz Bia orusi mo e przyczyni si do ewolucji pa stwa
antydemokratycznego w kraj respektuj cy podstawowe prawa cz owieka.
Wnioski
W zwi zku z postawionymi pytaniami badawczymi oraz udzielonymi
odpowiedziami nasuwaj si nast puj ce wnioski:
1. W Republice Bia oru dochodzi do notorycznego prze ladowania
oraz rozwi zywania stowarzysze pozarz dowych, dzia aj cych na
rzecz ochrony swobód obywatelskich. Represje te skutkuj brakiem
kontroli nad w adzami, maj cymi pe
swobod w manipulowaniu
spo ecze stwem bia oruskim.
2. Pomimo licznych apeli ze strony rodowiska zachodnioeuropejskiego, Bia oru pozostaje jedynym krajem europejskim,
posiadaj cym w konstytucji zapis o karze mierci, uniemo liwiaj cy
cz onkowstwo w strukturach Rady Europy.
3. Republika Bia oru nie mo e swobodnie si rozwija , dopóki istnieje
re im ukaszenki ograniczaj cy nowe przedsi wzi cia o wiatowe,
polityczne i gospodarcze. Prezydent umiej tnie wykorzystuje
propagand jako metod utrzymania w adzy. Liczne audycje
telewizyjne po wi cone ukaszence, wiersze, piosenki o „ojcu
narodu” maj za zadanie wzbudza zaufanie do prezydenta.
4. Wszystkie przejawy ruchów opozycyjnych s t umione a s abo
opozycjonistów wynika z braku d ugoterminowej pomocy ze strony
elit zachodnioeuropejskich. Wewn trz opozycji dochodzi do
podzia ów i konfliktów, uniemo liwiaj cych podj cie spójnej
strategii wobec walki z re imem. Opozycja charakteryzuje si
bezustannie malej
liczebno ci aktywistów.
5.
adza ukaszenki ma poparcie ze strony Rosji, która chce unikn
„kolorowej rewolucji” jak w przypadku Gruzji czy Ukrainy,
prowadz cej do demokratyzacji kraju. Obalenie re imu ukaszenki
mog oby oznacza utrat rosyjskich wp ywów na Bia orusi
i zachwia pozycj Rosji na obszarze WNP.
55
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6. Organizacje i pa stwa zachodnioeuropejskie nie wypracowa y
spójnej polityki wobec Bia orusi, co utrudnia wyegzekwowanie od
adz bia oruskich nale ytego post powania i przestrzegania
swobód obywatelskich. Nawi zanie d ugoterminowej wspó pracy
Bia orusi ze rodowiskiem zachodnioeuropejskim b dzie mo liwe,
gdy zniesiona zostanie kara mierci, a w adze zaczn przestrzega
swobody obywatelskie. UE powinna podj inicjatyw na rzecz
odsuni cia Rosji od Republiki Bia oru , gdy obecnie Dimitrij
Miedwiediew i W adimir Putin wspomagaj re im ukaszenki.
Polityk UE wobec sytuacji na Bia orusi mo na okre li jako biern .
Zamiast wdra ania programów na rzecz demokratyzacji, politycy
zachodnioeuropejscy bezczynnie oczekuj na rozwój sytuacji
politycznej pa stwa bia oruskiego maj cego by determinantem do
aktywizacji dalszej, wzajemnej wspó pracy.
7.
adze bia oruskie umiej tnie ograniczaj swobody obywatelskie,
by unikn
negatywnych opinii ze strony organizacji
mi dzynarodowych. W tym celu poddaj represjom tylko niektórych
opozycjonistów i usuwaj tylko wybrane media. W adze unikaj
masowych aresztowa , preferuj
jednostkowe zatrzymania,
precyzyjnie przygotowywane przez S
Bezpiecze stwa.
8. Organizacje zachodnioeuropejskie wi ksz
uwag
zacz y
przywi zywa do problemów ludno ci bia oruskiej po rozszerzeniu
UE w 2004 r. oraz pomara czowej rewolucji na Ukrainie na
prze omie lat 2004–2005. Równie rosyjsko-ukrai ski kryzys
energetyczny w styczniu 2009 r. u wiadomi organizacjom
zachodnioeuropejskim, e nale y utrzymywa kontakty z Bia orusi
jako krajem tranzytowym surowców energetycznych do pa stw
cz onkowskich UE.
9. Stosunki mi dzypa stwowe Polski i Bia orusi maj odzwierciedlenie
w sytuacji Polaków w pa stwie bia oruskim. Polskie instytucje
i stowarzyszenia nieustannie wspomagaj Zwi zek Polaków na
Bia orusi, by móg sprawnie funkcjonowa , mimo represji ze strony
ukaszenki.
10. Fragmentaryczne dzia ania ukaszenki na rzecz liberalizacji metod
rz dzenia wynikaj z d
do pozyskania kredytów z MFW na
wsparcie podupadaj cej gospodarki. W adze licz na kapita
zagraniczny w celu wprowadzenia nowych technologii do procesu
produkcji. Tylko wspó praca z instytucjami zachodnioeuropejskimi
mo e przynie innowacje w systemie ekonomicznym. Bia oru nie
mo e liczy na podobn pomoc ze strony Rosji, wiadomej, e
zacofanie Republiki Bia oru
jest jednym z powodów jej
uzale nienia.
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11. Bia oruskie spo ecze stwo jest bierne i nieaktywne wobec poczyna
adz. Z a sytuacja w kraju przypisywana jest czynnikom
mi dzynarodowym, a nie polityce wewn trznej
ukaszenki.
Obywatele czuj siln zale no
od pa stwa wpajan od
najm odszych lat. W Republice Bia oru nie dochodzi do
ogólnonarodowych manifestacji ani strajków. Nieliczne wyst pienia
spo ecze stwa s aran owane przez opozycjonistów i studentów.
12.
odzie oraz studenci bia oruscy cz sto ko cz studia wy sze na
zachodnioeuropejskich uniwersytetach, poniewa
Aleksander
ukaszenka uniemo liwia nauk aktywnym m odym ludziom,
pragn cym inicjowa zmiany na rzecz demokratyzacji kraju. Litwa
oraz Polska jako najbli si s siedzi okazuj
najwi ksze
zainteresowanie i pomoc m odym ludziom, m.in. poprzez
pokrywanie kosztów nauki na ich wy szych.
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Wojciech Stankiewicz
amanie praw cz owieka w Republice Bia oru
Violation of human rights in the Republic of Belarus
owa kluczowe: prawa cz owieka, Bia oru , polityka bezpiecze stwa
Key words: human rights, Belarus, security policy
Streszczenie
Tekst dotyczy problemu respektowania praw cz owieka we wspó czesnej
Bia orusi. Autor opisuje w jaki sposób obecne w adze ami zasady
demokratycznego adu, ograniczaj c dzia alno
opozycji i organizacji
pozarz dowych, w tym zrzeszaj cych mniejszo polsk .
Summary
The article touches the problem of human rights in contemporary Belarus. The
author describes how the current authorities violate democratic principles,
reducing the activity of the opposition and non-governmental organizations,
including those associating the Polish minority.
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Czes aw Bugdalski
DYLEMATY WSPÓ CZESNEJ CYWILIZACJI KAPITALISTYCZNEJ
Trudno nie zgodzi si z tez , i : „Kapitalizm jest systemem spo ecznoekonomicznym nastawionym na wytwarzanie towarów w drodze racjonalnego
rachunku kosztów i cen oraz na akumulacj kapita u w celu jego reinwestowania.
Ten szczególny, nowy sposób gospodarowania sprz
si z okre lon kultur
i struktur osobowo ci. W kulturze by a to koncepcja samorealizacji jednostki,
jej wyzwolenia z tradycyjnych ogranicze i wi zi (rodzinnych i pochodzenia)
tak, by mog a kszta towa siebie wedle w asnej woli. Struktur osobowo ci
okre la natomiast norma samokontroli i opó nionej gratyfikacji, norma celowego
zachowania w d eniu do dobrze okre lonych celów. To w nie wzajemny
zwi zek systemu ekonomicznego, kultury i struktury osobowo ci kszta towa
cywilizacj mieszcza sk ”1.
By to pocz tkowo, jak zauwa
Hayek, porz dek spontaniczny, by
potem zamieni si w porz dek konstruowany, dowodz c, „ e tworzone przez
cz owieka konstrukcje stopniowo wypieraj pierwotne organizacje spo eczne
kszta tuj ce si w d ugotrwa ym procesie spontanicznych przystosowa ”2.
Kiedy podstawowa opozycja intelektualna oznacza a dystynkcj mi dzy
natur a kultur , ju to z prymatem natury, ju to kultury. Natomiast
wspó cze nie podstawow relacj jest stosunek kultura-kultura. Oznacza to, e
cz owiek dostatecznie poradzi sobie z panowaniem nad przyrod , jednak e
umykaj jego w adzy stosunki spo eczne. Kultura przestaje by kontrolowana
wystarczaj co, relacje spo eczne si zag szczaj , nawarstwiaj si uk ady
konstruowane przez ludzi.
Najlepszym przyk adem s wspó czesne zjawiska rynkowe. Rynek sam
dla siebie nie jest ani z y ani dobry. Ale nie jest tak e neutralny. Ekonomia
wyja ni a, dlaczego i pod jakimi warunkami rynek dzia a dobrze, a kiedy nie
dzia a dobrze. Wykaza a, dlaczego mo e prowadzi do niedostatecznej produkcji
jednych dóbr, takich jak badania podstawowe, i nadprodukcji innych, takich jak
np. zanieczyszczenie rodowiska. Pa stwo mo e odgrywa i odgrywa o istotn
rol nie tylko w agodzeniu tych niepowodze rynku, lecz tak e w zapewnieniu
sprawiedliwo ci spo ecznej, bez wzgl du na to jakby jej nie rozumie . A zatem
prawomocno liberalizmu i etatyzmu ma walor historyczny i odrzuci te opcje
mo na jedynie rezygnuj c z ca ych fragmentów historii gospodarczej ludzko ci.
1
2

D. Bell, Kulturowe sprzeczno ci kapitalizmu, Warszawa 1994, s. 15.
F. Hayek, The Road to Serfdom, London 1976, s. 37.

Uwagi te pragn po wi ci przemy leniom Marii Hiroszowicz,
projektowi przysz ci, który tworzy autorka w my lowym klimacie Daniela
Bella i jego historiozoficznych ustale . Wpierw wi c kilka s ów
o przemy leniach Bella, aby uzmys owi sobie oryginalno
przemy le
Hirszowicz.
Otó m dry czytelnik, zdaniem Bella, nie czyta ksi ek od pocz tku do
ko ca. Kartkuje je tylko skupiaj c si na interesuj cych fragmentach. Jest to
niez a metoda poznawania w asnych przemy le – nie mo na bowiem zda si
do ko ca na recenzentów, co wydaje si dzisiaj by norm . Szukaj c jednak
w ksi ce Bella uwik anych zale no ci jakie wyst puj mi dzy poj ciami
„kultury” i „organizacji” zmuszony by em odrzuci t uproszczon metod
i odda si lekturze tyle uwa nej, co tendencyjnej. Lektura bowiem tzw.
„obiektywna” s abo motywuje w sensie psychologicznym (nie wiem zreszt czy
jest mo liwa?!), nadto nie pozwala na wyrobienie w asnego zdania, a zatem jest
wysi kiem paraintelektualnym. Z sympati przyjm deklaracje Bella, e jego
namys nad kultur nie mie ci si w „odziedziczonych kategoriach liberalizmu” 3
i sk onny jestem podpisa si pod jego uwag , e jest to politycznie niepoprawna
perspektywa; w warunkach polskich wr cz nieelegancka. Wszak e wspó czesna
polska liberalna elegancja jest kostiumem nieco wytartym na dawniejszych
salonach europejskich, „tania konfekcja zachodnia” prosto z second handu.
Bell powie, e jest „socjalist w ekonomii, libera em w polityce
i konserwatyst w kulturze”4. Ta paradoksalna, zdawa oby si perspektywa,
swoi cie eklektyczna wynika ze sprzeczno ci samego kapitalizmu. Otó
„spo ecze stwo kapitalistyczne – ze sw preferencj dla akumulacji – uczyni o
z dzia alno ci gospodarczej cel sam dla siebie. aden filozof moralno ci, od
Arystotelesa i Tomasza z Akwinu po Johna Locke’a i Adama Smitha nie
rozpatrywa gospodarki niezale nie od celów moralnych ani te nie twierdzi , by
wytwarzanie by o celem samym dla siebie. Traktowali je raczej jako rodek
cy osi ganiu cnoty oraz dzia alno sprzyjaj
yciu cywilizowanemu”5.
Bell dowodzi, e polityka spo eczna mo e by sprawiedliwa tylko
w takiej mierze, w jakiej sprawiedliwy jest system warto ci kultury, który j
kszta tuje. W ród tych warto ci najwy szy jest priorytet jednostki
w spo ecze stwie. Opis tego priorytetu nale y rozpocz od ustalenia minimum
socjalnego. Wpierw odró ni nale y ludzkie potrzeby od ludzkich pragnie . Te
pierwsze wynika maj z przynale no ci jednostki do spo ecze stwa (gatunku),
drugie natomiast zwi zane s z indywidualnymi upodobaniami i nawykami. Np.
Keynes b dzie mówi o potrzebach absolutnych i relatywnych, dystynkcja ta ma
istotne znaczenie dla ustale Bella. Otó minimum socjalne ma si odnosi do
potrzeb podstawowych, cho ich zaspokojenie nie jest dostateczn racj
3
4
5
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gospodarki. Bowiem wbrew utartym opiniom to w nie od robotników pochodzi
nacisk na zró nicowanie p ac zrelatywizowanych do ich kwalifikacji. Oczywi cie
to zhierarchizowanie p ac nie odnosi si do taniej psychologii Maslowa, który
ludzkie potrzeby traktuje mechanicznie i umieszcza poza kultur , wr cz
odwrotnie; do kultury odnosi si wprost, stamt d czerpie si bowiem sens ycia.
Bell, który jest konserwatyst w kulturze traktuje j jako zbiór odpowiedzi na
problemy egzystencjalne, konieczne, je li ma si w yciu spo ecznym utrwali
prymat jednostki nad zbiorowo ci . Nie mo na zatem zaciera granic mi dzy
kultur (np. sztuk ) a yciem. W takim przypadku kultura traci swoja
wewn trzn dyscyplin (np. estetyk ), zamienia si w banaln ekspresj
osobowo ci, przestaje by sta konfrontacj z pytaniami o sens ycia, o sens
i odpowiedzialno naszych dzia .
Zwi zek kultury i kapitalizmu nie ma charakteru przypadkowego
i nieistotnego. Jest to zwi zek natury ontologicznej. Reprodukcja kultury odnosi
si do tych samych mechanizmów, co ca a reprodukcja kapitalizmu. Wbrew
Weberowi, wbrew Kalendarzowi Franklina, wbrew wszelkim kulturowym
robinsonad kapitalizmu nie wygenerowa a jako jedna w ciwo ludzkiej
natury, ale ludzka natura w ogóle. Nie protestancka wstrzemi liwo , ale
ascetyzm i zach anno zarazem zrobi y kapitalizm. Cech kapitalizmu i cech
kultury jest permanentne nienasycenie. Natomiast ród em spo ecznej satysfakcji
(explicite g osi to modernizm) stanie si nie praca lecz styl ycia. Modernizm,
ów bunt przeciwko spo ecze stwu mieszcza skiemu, przeprowadzi samo
mieszcza stwo.
Polega on na tym, zdaniem Bella, e „najpierw dla inteligencji i warstw
wykszta conych a nast pnie dla ca ej klasy redniej funkcje legitymizacji
i zachowa spo ecznych przyj a od religii kultura modernistyczna”6. S dzi
bowiem Bell, e religia by a ród em symboli kultury, za religia sama, to
enie do jedno ci kultury w ró nych okresach historycznych. Religii bowiem
nie mo na wyprodukowa , to swoista dialektyka sacrum i profanum, to tak e
ograniczenie, które stara si zbada apeiron. Czyni to modernizm i w ten sposób
dokona autodestrukcji jego radykalnego Ja. Zauwa
nale y, e towarzyszy a
temu przemiana ca ej stratyfikacji spo ecznej, budowy spo ecze stwa
postindustrialnego. By to zreszt proces, który ujawni si przede wszystkim
w powstawaniu (przemianach) struktur organizacyjnych, bardziej elastycznych,
zorientowanych na klienta w najszerszym sensie tego s owa: reklama, badania
konsumenckie, innowacje, kultura organizacyjna ujawniaj przej cie od
industrializmu do postindustrializmu. Otó spo ecze stwo postindustrialne, wg
Daniela Bella, koncentruje si na zdobywaniu wiedzy i wykorzystywaniu
informacji. Jak podkre li em, wi e si to ze zmian systemu stratyfikacji.
Najwa niejsze s tu dwie kwestie:
6
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1. Pierwsz jest fundamentalne znaczenie wiedzy teoretycznej jako ród a
innowacji oraz analiz spo ecznych7.
Oznacza to, e podstawow instytucj spo eczn staje si uniwersytet, gdzie
nie wiedza teoretyczna jest tworzona i kodyfikowana. Dlatego te :
„Broni musi tradycji zdobywania wiedzy bezinteresownej, ale ju nie tylko
jako instytucja o wiatowa i us ugowa wobec spo ecze stwa, lecz równie
jako pepiniera przysz ych doradców w sprawach politycznych” 8.
2. Druga kwestia polega na przej ciu od produkcji towarów, do wytwarzania
informacji. „Spo ecze stwo postindustrialne zaczyna w sposób zasadniczy
przekszta ca ca wspó czesn gospodark . Nacisk na edukacj jako drog
dost pu do umiej tno ci i w adzy, rola decyzji technologicznych, konflikty
mi dzy grupami profesjonalizmu i nowymi elitami (np. naukow
i wojskow )”9.
W rozprawie „The Coming of Post – Industrial Society”, (N.Y. 1973)
Bell podkre la, e spo ecze stwo postindustrialne nie zast puje spo ecze stwa
przemys owego, a nawet rolniczego, tylko tworzy nowy wymiar, a mianowicie
kwesti zarz dzania wiedz i informacj .
Spo ecze stwo wiedzy reprodukuje swoje sprzeczno ci ju w inny
sposób, ni wiat opisywany przez my l liberaln . Sprzeczno ci te neutralizuje,
z ró nym skutkiem, w sposób permanentny kultura, petryfikuj c nawet
mechanizmy rynkowe. Nie oznacza to, e sprzeczno ci zanikaj , sytuuj si
wszak e w innym wymiarze, trac swój status bezpo rednio ci, bliskiego
zagro enia. Krytycy liberalizmu zazwyczaj trafnie rozpoznaj nadci gaj ce
„alienacje”, nietrafnie zapisuj recepty.
Jako ostrze enie przed antyliberaln utopi mo e pos
nast puj ca
uwaga K. Polanyi: „Pozwoli mechanizmom rynkowym by by y jednym
kierownikiem losu ludzi ich naturalnego rodowiska, a w istocie nawet w ilo ci
i wykorzystaniu si y roboczej, prowadzi oby do destrukcji spo ecze stwa.
Pozbawieni ochronnej warstwy instytucji kulturowych, ludzie zgin liby
wystawieni na efekty spo ecznego otoczenia. Zgin liby jako ofiary ostrych
dysleksji spo ecznych spowodowanych wyst pkiem, zboczeniem, zbrodni
i g odem. Przyroda by aby ograniczona do ywio ów, s siedztwo i krajobrazy
zniszczone, rzeki zatrute, bezpiecze stwo wojskowe wystawione na szwank, moc
produkowania ywno ci i surowców zniszczona. I ostatecznie poprzez wyrok si y
nabywanej periodycznie niszczy aby przedsi biorstwa przemys owe, gdy brak
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i nadmiar pieni dzy by by równie katastrofalne dla biznesu jak powodzie i susze
w prymitywnych spo ecze stwach”10.
Niebezpiecze stwa natury, o których pisa Hobbes za egna a umowa
spo eczna (przy wszystkich swoich u omno ciach). Czy niebezpiecze stwa
wynikaj ce z relacji kultura – kultura znajd swoje kontr aktualne rozwi zanie,
czy raczej nieskoordynowana dzia alno
indywidualna pog bi spo eczn
izolacj ?
Odpowied nie jest prosta, gdy mamy tu do czynienia z rzeczywistym
kryzysem wiedzy na temat sygnalizowanych kwestii. Wedle Hirszowicz, po raz
pierwszy da y o tym zna syntezy i ekspertyzy Klubu Rzymskiego.
Dzisiaj „zanika uporz dkowany wszech wiat i wzrasta coraz szybciej
liczba elementów i atrybutów nieporz dku, znikaj tym samym uk ady
odniesienia w procesach poznawczych, znikaj formu y identyfikacji spo ecznej
i relatywizuj si wszelkie warto ci, które stanowi y drogowskazy ludzkiego
dzia ania. Nieporz dek oznacza innymi s owy destabilizacj , destrukcj
i dezintegracj , która obejmuje dzi swym zasi giem ca y wiat”11.
Zdaniem autorki, do g osu dochodzi akceptacja chaosu, indeterminizm
cechuj cy wielkie transformacje spo eczne i ca a wspó czesna z ono
procesów kulturotwórczych. Ujawniwszy si i zdobywaj cy akademickie szlify
postmodernizm wynikn z przekonania, e to doktryna liberalna przyczyni a si
do upadku komunizmu, a nie immanentna s abo
socjalistycznego
gospodarowania. Nieuprawniony wniosek, e upadek realnego socjalizmu
oznacza zas ony triumf liberalizmu, pozwoli zdeklarowa istnienie ery
ponowoczesnej jest argumentem tylko pozornym. Je eli wzi go powa nie,
by by argumentem, za socjalizmem w nie.
Autorka nie traktuje postmodernizmu li tylko negatywnie. Rozumie jego
ono i niejednorodno . „Pi miennictwo postmodernistów stanowi w istocie
przedziwn mieszanin ; mamy tu pisarzy, którzy celuj w bana ach i ogólnikach,
i takich, u których przewa aj znakomite pomys y, celne metafory i nowatorskie
idee. Mamy autorów, którzy wydaj si lekcewa
czytelnika, prezentuj c nie
trzymajcie si
adnych rygorów my lowych be kotliwe wywody i takich,
u których wyra nie jest zmaganie si my li z wa nymi problemami i nieustanna
walka z j zykiem, gdy pragn owym my lom da wyraz”12.
Warto przypomnie okrutny dowcip „Social Text”, który opublikowa
artyku fizyka Alana Sokala, celow mieszanin udziwnionych twierdze ,
mimikr argonu postmodernistycznego. Wywo on zgo a powa
dyskusj ,
któr
mo na wyt umaczy
jedynie swoistym antyintelektualizmem
wygenerowanym przez spo ecze stwo wiedzy. Poszukiwanie definicji
10
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postmodernizmu, czy te autodefinicji tej formacji jest nie atwe, czy wr cz
niemo liwe. Na pewno niemo liwe jest z punktu widzenia postmodernizmu
nie, gdzie daje si zauwa
notoryczny brak „jednoznacznych definicji
nowoczesno ci i ponowoczesno ci, co oznacza, i nie potrafimy w istocie
rozgraniczy zakresu zjawisk obj tych tymi poj ciami”13.
A lista znaków jest tu, zdaniem autorki, obszerna:
wysadzenie w 1972 r. w powietrze betonowych bloków;
Bergson, Nietzsche, Freud;
dadaizm i surrealizm;
„Raport” Druckera;
pó ny Foucault, itd.
Relatywno tych znaków ma jednak charakter szerszych (w sensie pola
epistemicznego) i g bszych (zakorzenienie spo eczne) ni popularne krytyki
postmodernizmu w szczególno ci tej jego edycji, która jest otwarta na filiacj
my li racjonalistycznej. Warto tu si gn do Krzysztofa Pomiana i jego zapisków
na marginesie ksi ki Erica Hobsbawnna, Age of Extremes. The Short Twentieth
Century 1914–1991, (London 1994).
Hobsbawnn wyró nia w wieku XX – tym trzy epoki:
okres katastrofy 1914–1945;
okres z oty 1945–1975;
i od 1975 roku lata za amania, rozk adu i niepewno ci.
Okres trzeci, którego nie potrafimy zinterpretowa , „upadek modelu
sowieckiego utwierdzi obro ców kapitalizmu w przekonaniu, e gospodarka nie
mo e funkcjonowa bez gie dy; upadek modelu skrajnie liberalnego utwierdzi
socjalistów w ich wierze, i sprawy ludzkie, cznie z gospodark , s zbyt wa ne,
aby pozostawi je dzia aniu rynku. Potwierdzi te domniemanie sceptycznych
ekonomistów, e nie ma widocznego zwi zku mi dzy gospodarczymi sukcesami
lub niepowodzeniami kraju, a jako ci jego teoretyków ekonomii 14.
Mo liwe jednak, i w sporze, który postawi naprzeciw siebie kapitalizm
i socjalizm jako przeciwne i wzajemnie wykluczaj ce si bieguny, przysz e
pokolenia zobacz prze ytek zimnych wojen religijnych – ideologicznych – XX
w. Mo liwe, e ten „spór oka e si dla trzeciego tysi clecia równie nieistotny jak
nieistotna okaza a si w wiekach XVIII i XIX dyskusja mi dzy katolikami
a rozmaitymi reformatorami XVI i XVII stulecia na temat istoty prawdziwego
chrze cija stwa”15.
Tymczasem j zyk, którym staramy si zinterpretowa kres rozk adu,
epok po wieku z otym, zamkn si na filiacj my li racjonalnej, a otworzy na
13
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pozarozumowy relatywizm. Interpretacja taka wydaje si by uzasadniona. Inna
by mo e równie ?! Wynika st d zapewne jedno, e poszukiwanie cezury, czy to
czasowej czy noologicznej dla ponowoczesno ci jest raczej trudem daremnym
i by mo e zadaniem, którego ewentualne rozwi zanie niczego nie wyja ni.
„Poszukiwanie jakiej jednej zasady czy formu y t umacz cej czym jest
postmodernizm staje si z tego punktu widzenia bezprzedmiotowe, b
to
bowiem ró ne interpretacje i ró ne reakcje, w których przejawiaj si zmiany
w wiadomo ci spo ecznej, dzia alno ci artystycznej i refleksji intelektualnej,
w tym za ró ne definicje porz dku spo ecznego, z jakimi s owe zmiany
zwi zane”16.
Nowoczesno
wiadoma w asnych ogranicze – respective modernisty,
to poj cie, z którym ewentualnie mo na zderzy rozumienie ponowoczesno ci.
W zwi zku z tym postmoderni ci odrzuc :
wiar w post p;
przekonanie, e racjonalizacja ycia spo ecznego urzeczywistnia si
poprzez dzia ania wielkich struktur organizacyjnych, opartych na
weberowskim modelu biurokracji;
przekonanie, e nauka rozwi zuje problemy wspó czesno ci;
konstruktywizm (in ynieria spo eczna), przekonanie, e procesy
spo eczne s sterowane;
poszukiwanie ideologii uniwersalnych zmian spo ecznych.
W tych kierunkach, zdaniem Hirszowicz, sz a krytyka, skonkretyzowana
przez Foucault, detronizacja rozumu. „Negatywny stosunek do rozumu idzie tak
daleko, i wielu rzeczników postmodernizmu uwa a si za zwolnionych od
rygorów naukowej metody, dowodz c, e wchodzimy w takie stadium rozwoju
kultury, w którym wiedza ma czysto umowne znaczenie i ust powa winna pola
wyobra ni, a nawet akceptacji absurdu”17.
Podstawowe w tki filozofii postmodernistycznej sprowadzaj si do:
a) uznaniu wielo ci punktów widzenia,
b) odnoszenie je do mnogo ci grup sk adaj cych si na poj cie
spo ecze stwa,
c) wykazywanie niemo no ci godzenia odmienno ci perspektyw
i punktów widzenia.
Konsekwencj takiego nastawienia jest wbudowana w ten system
my lenia rezygnacja z badania ogólniejszych powi za przyczynowych, czyli
volens nolens teoriopoznawczy agnostycyzm, a przynajmniej przesuni cie
teoretycznego namys u zagadnie do niedawna centralnych, na peryferie
epistemiczne i zaufanie do „lokalnej wiedzy”. Dlatego te ma o interesuj ca
16
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dzie immanentna analiza filozofii postmodernistycznej, bardziej interesuj ce
natomiast b dzie ustalenie jak i na ile w sposób ograniczony i deformuj cy
odzwierciedla postmodernizm sam rzeczywisto spo eczna. „By znale si na
pewniejszym gruncie, warto odwo
si do teorii, które wychodz poza proste
przeciwstawienia nowoczesno ci i ponowoczesno ci. Teorie takie analizuj ce
technologiczne,
ekonomiczne
i spo eczne
uwarunkowania
procesów
transformacji t umacz jednocze nie wy anianie si my lowych struktur, w tym
teorii postmodernistycznych, które owym zmianom towarzysz ”18.
Obowi zuj ce dzi wizje przysz ci, w szczególno ci te optymistyczne,
maj najcz ciej za swojego ojca duchowego Bella i jego Coming of Post –
Industrial Society (1974). Przyj cie za punkt wyj cia technologii nada o tej wizji
charakter obiektywizuj cy i rzeczywi cie sformu owanie wielu wa nych
obserwacji zwi zanych z zanikiem wielkoprzemys owego robotnika i rosn cego
znaczenia wiedzy, informacji i us ug. Szczególnie rozwój us ug ma dzisiaj
poprzemys owy; s to profesjonalne us ugi zwi zane z analiz i planowaniem,
edukacj , zdrowiem i opieka spo eczn . Równie technologia staje si
„intelektualn technologi ”, która samo nap dza si , zmienia radykalnie struktur
zawodow . A co najwa niejsze: „zwi ksza si ci ar gatunkowy wiedzy
teoretycznej”19. My , e najistotniejszy b dzie tu wp yw wiedzy teoretycznej na
zmiany w satysfakcji spo ecznej. Hirszowicz za Bellem zauwa y, e
z „rozwojem inteligencji technicznej, stosunki z inteligencj humanistyczn staja
si wedle Bella coraz bardziej skomplikowane” 20.
Bell powiada: „Podstawow spraw ostatniego okresu XX w., czy
nazwiemy go poprzemys owym spo ecze stwem, spo ecze stwem wiedzy,
wiekiem technotronicznym czy aktywnym spo ecze stwem jest to, e wymaga
ono wi cej spo ecznego kierowania, wi cej ekspertyzy”21.
Przeczy to jakkolwiek wyra anemu liberalizmowi i wymaga decyzji
politycznych, a nie indywidualnych dzia , które nie sposób wkomponowa
w nowe technologie, us ugi, rozwarstwienie itd.
Powstaj ce dzisiaj spo ecze stwo, by u
terminu Caldwella – Network
socjety – charakteryzuje si tym, e technologia informacji jest coraz bardziej
zró nicowana, a o rodki informacji coraz bardziej rozproszone. Hirszowicz s dzi
za Wiennerem, e generuje to nast puj ce, istotne aporie:
1. paradoks inteligencji, zasadzaj cy si na tym, i
wbrew
oczekiwaniom post p wiedzy nie oznacza bynajmniej podnoszenia
si ogólnego poziomu intelektualnego spo ecze stwa: wyniki
osi gane przez szko y s coraz gorsze, a zastosowanie ludzkich
zdolno ci podlega post puj cemu ograniczeniu;
18
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2. paradoks przestrzeni yciowej, zasadzaj cy si na sprzeczno ci
mi dzy oczekiwaniami, i b dzie wzrasta a kreatywno , wzbogaci
si wykorzystywanie wolnego czasu i wzro nie wolno jednostki,
a rzeczywisto ci przynosz
z sob coraz wi ksze zat oczenie
przestrzeni i czasu i ograniczaj
nasze wybory;
3. paradoks elektronicznej demokracji, polegaj cej na zmniejszeniu si
zdolno ci do politycznej dyskusji, ludzie ogl daj coraz wi cej
i rozumiej coraz mniej.
„Ograniczenie ma jednocze nie potencjalnie gro ne skutki dla ca ego
ycia spo ecznego i jest wysok ocen , jak przychodzi p aci za post py
wiedzy. W zderzeniu przekazów kulturowych wygrywa cz sto to, co
reprezentuje najbardziej niski poziom i stanowi potencjalne zagro enie dla
moralno ci publicznej i równowagi spo ecznej, zaczym jednak stoj pot ne
interesy finansowe i polityczne”22.
Co to jest teoria zdezorganizowanego kapitalizmu? Teza o ko cu
kapitalizmu zorganizowanego zosta a sformu owana przez Lasha i Urryego.
Istniej trzy fazy kapitalizmu:
1. kapitalizm liberalny („dziki kapitalizm”);
2. kapitalizm zorganizowany oparty na szeroko rozumianych
kontraktach mi dzy prac a kapita em;
3. dezorganizacja ekonomiczna, dezorganizacja spo ecze stwa
obywatelskiego; dezorganizacja instytucjonalna i kulturowa,
mno enie si
grup interesów, pojawienie si
ideologii
postmodernizmu.
Offe w swoim Disorganised Capitalism (powo uje si na Polanyi’ego
rozró nienie pomi dzy rzeczywistymi i fikcyjnymi towarami) – pisze, e w tym
okresie „dominuje co w rodzaju strukturalnej bezradno ci”. Zupe nie nowym
zjawiskiem jest wy czenie wzrastaj cej liczby ludzi nie tylko z ycia
ekonomicznego, ale spo ecznego i politycznego, co znajduje swój wyraz
w rosn cej liczebno ci podklasy czy te ludzi marginesu.
Jak wi c wygl da nowy rynek pracy? Pierwsze spostrze enie;
wspó czesny rynek coraz bardziej ogranicza zapotrzebowanie na yw prac ,
podstaw indywidualnej egzystencji.
Zjawisko wzrostu gospodarczego bez wzrostu zatrudnienia jest
powszechnie uznan tendencj wspó czesnej gospodarki. Pauperyzacja polega tu
na tym, e w warunkach bezrobocia najubo sze grupy obni aj swe oczekiwania
acowe; wi e si to nieustannie z rozwojem czarnej i szarej strefy ekonomii.
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Zmniejszaj cej si liczebno ci robotników wielkoprzemys owych
towarzyszy rosn ca dekoncentracja si y roboczej. Kurczy si zatrudnienie
dotycz ce sta ych prac, wzrastaj prace krótkoterminowe oraz prace na w asny
rachunek. Hirszowicz konstatuje: „ Obserwujemy tu przede wszystkim tak zwan
dualizacj rynku pracy opart na zró nicowaniu mi dzy pracami, które
wymagaj pewnych kwalifikacji, zapewniaj niez e zarobki i daj mo liwo
awansu zawodowego i sta ego zatrudnienia oraz pracami, w których zarobki s
niskie, kwalifikacje zbyteczne, pewno zatrudnienia wyst puje, a mo liwo
doskonalenia si i zwi zanego z tym awansu s znikome”23.
Prowadzi to do utworzenia si tzw. „spo ecze stwa dwupoziomowego”,
gdzie istniej dwie podstawowe grupy:
1. ludzi utrzymuj cych si z pracy, i
2. ludzi, których egzystencja oparta jest w sposób trwa y na pomocy
spo ecznej (nowy proletariat ludzi marginesu, podklasa).
By mo e kluczem do zrozumienia wspó czesnych spo ecze stw
i procesów globalizacji jest zrozumienie kondycji ludzi „zb dnych”.
Wedle Hirszowicz poj cie underclass obejmuje:
1. zamieszkiwanie w dzielnicach izolowanych od innych klas
spo ecznych,
2.
ugotrwa y brak pracy,
3. dominacj gospodarstw domowych, na których czele stoj kobiety.
4. brak kwalifikacji,
5.
ugie okresy ycia w biedzie i uzale nieniu Welfare State,
6. tendencje do przest pczo ci ulicznej”24.
Nie jest to sytuacja, któr od strony materialnej nale y rozpatrywa
w kategoriach tragedii. Ci gle jednak pozostaje nierozstrzygni te pytanie, czy tak
rozumiana bieda daje si skojarzy z krzywd ? Problem ten jeszcze w pierwszej
po owie wieku dwudziestego by oczywisty.
Pytanie kolejne, jaki charakter konfliktów generuje istnienie ludzi
„zb dnych”? A recepta wreszcie?
ostatni Hirszowicz przedstawia jako swoisty powrót do moralno ci,
do zasad etycznych, które pierwotnie reguluj spo ecze stwo, nim uczyni to
„niewidzialna r ka rynku”, ruchy globalizacyjne itd. Zarówno Smith jak te
Hayek odwo ywali si do moralno ci, mimo wyznawania tak anonimowych
zasad jak konkurencja, minima pa stwa itp. Mo na by zaryzykowa nawet
twierdzenie, e bez zasad moralnych gospodarka kapitalistyczna nie mo e
normalnie funkcjonowa . „W przypadku szybkich przemian mo na oczekiwa , i
23
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wyst powa b
konflikty norm i wzorów, a tak e pojawi si tendencje do
walki z tymi elementami i zastojem. W procesach tych ujawniaj si
jednocze nie nowe tendencje, które okre li by mo na jako selektywn
retradycjonalizacj i nowy moralizm25.
Jego wyrazem jest m.in. political corectness, która odwo uje si do zasad,
których przekraczanie jest moralnym wyst pkiem. Zasady te w sensie logicznym
maj przede wszystkim charakter negatywny, w sensie ontologii spo ecznej
moralizm ów szuka wsparcia w sferze zasad absolutnych wprz gaj cych liczne
spo eczne regulacje. Okazuje si , e problem ten zwi zany jest z buduj
si
now rol intelektualistów we wspó czesnym wiecie. Oprócz postmodernistów,
adna partia intelektualistów nie odnalaz a swojego „o wieceniowego” miejsca
w spo ecze stwie. „intelektualne spory nie s w modzie, co pozwala wyrokowa
o tym co z e i dobre w sposób wymykaj cy si racjonalnej argumentacji.
Relatywizm poznawczy sprzymierza si moralizmem, wobec którego nie ma ani
odwo ania ani okoliczno ci agodz cych, to za otwiera pole dla nowych
przeinacze i mitów, umo liwiaj cych nowe procesy czarownic i nowe nie
licz ce si z rzeczywisto ci krucjaty. »Partia intelektualna« kwestionuj c
prawd na szczeblach rozwa
filozoficznych uznaje jednocze nie, i jest
nosicielem prawdy ostatecznej w sferze stosunków mi dzyludzkich i widzi swe
zadania w sformowaniu nowych wzorów i zasad okre lonych jako moralno
wieconej opinii publicznej. Opinia ma swoje autorytety, swoje w asne
struktury, swe hierarchie, swych m czenników i proroków, mniej wyra nie ni
w przypadku tradycyjnych ko cio ów, ale nie mniej pot ne i wszechogarniaj ce
w swoim oddzia ywaniu, wdzieraj ce si bowiem wsz dzie, gdzie przenikaj
mass media, transponuj ce ów moralizm w sfer popularnej informacji
i rozrywki dla mas”26.
Deprecjonowanie rozumu i zast pienie go moralnymi, wzgl dnymi
deklaracjami wyklucza zreszt rol intelektualistów zarówno jako nosicieli
rozumno ci, jak równie innych wzorców spo ecznych. S oni dzi pozbawieni
publicznego forum dyskusyjnego, chyba, e potrafi wkomponowa si w ramy
(wr cz „ramówki”) kultury masowej.
Globalizacja i postmodernizm, oznacza zatem koniec utopii
reprodukowanych przez wielkich my licieli, brak volens nolens racjonalnej wizji
przysz ci. Oznacza mo e jednak tylko zawieszanie „rozumno ci”, okre lone
zanurzenie si w wiadomo ci zdroworozs dkowej, potocznej której aktualnym
wyrazem staje si ponowoczesno . Ujawni si wraz z now teori spo eczn ,
która zaczyna si zawsze tam, gdzie ko czy si zdroworozs dkowo ; tu i teraz
fenomenalizm postmodernistów. Ale globalizacja to równie ród o szerokich
ruchów oddolnych (ich lista jest d uga i ci gle otwarta), które odwo uj si do
25
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interesu zbiorowego, dobra wspólnego itp. co oznacza, e „rozszerza si pole dla
intelektualnych innowacji wychodz cych poza dora ne interesy i podzia y
i wbrew tezom kwestionuj cym zasadno jakichkolwiek zasad”27.
Czeka nas zatem w nauce i kulturze nowe zerwanie epistemiczne, inne
ni dotychczasowe przewroty my lowe.
To co onegdaj proponowa Louis Althusser w swojej próbie sanacji
marksizmu po dziesi cioleciach dyspozycyjno ci wobec partii i rozpocz
„wielkie dzie o polegaj ce na definiowaniu i opracowywaniu poj naukowego
Marksa by zastosowa je w analizach komunikacji medialnej, kultury
odzie owej, edukacji, bada antropologicznych, rozwoju trzeciego wiata,
segregacji p ciowej itd.”28, okaza o si szczególnie trudne. Potraktowanie nauki
jako sui generis spo ecznej praktyki (ruch studencki lat 60. XX w.) nie pozwoli
na jasne i oczywiste odró nienie mi dzy nauk ( intelektuali ci) a ideologi –
nieadekwatnymi przekonaniami mas czy te
wiadomo ci
potoczn
(zdroworozs dkow ). Swoista autonomiczno nauki swoj histori bardziej
wyja nia „rewolucjami” Kuhna i jego poj ciem „paradygmatu”. Ró nica
znaczeniowa, która towarzyszy powstaniu nowej teorii ma tutaj kapitalne
znaczenie metodologiczne. Teorie niewspó mierne s dla siebie wzajemnie
niezrozumia e, a zatem nie s ze sob sprzeczne, lecz si ze sob rozmijaj .
dlatego te wewn trzna krytyka ponowoczesno ci prowadzi donik d i tylko jej
socjologiczne opisywanie ma sens. Althusser, Foucault, Kuhn, Lacatos, Popper
posiadaj – jak wiemy – swoje wyrafinowane ró nice, podpowiadaj wszak e
apodyktyczno zmiany teoretycznej je eli nauka jest rzeczywi cie nieci a
i podleg a prawom, które opisuje socjologia wiedzy.
Zawierzmy zatem Encyklopedii g upoty, która poucza: „Naszej wiedzy
ufamy lepo nie dlatego, e wiedza jest m dra i prawdziwa z natury; wiedz
traktuje si jako m dr , gdy podziela j wi kszo . Kierujemy si zasad nie
dlatego, e dzia a; zasada dzia a, bo wszyscy jej przestrzegaj . Nie zatrzymujemy
si na wiat ach dlatego, e kolor czerwony nakazuje nam stan . Czerwone
wiat o dzia a reguluj co, bo si na nim zatrzymujemy” 29.
Rzeczywisto spo eczna, która si dyskretnie ujawnia, wymaga „nauki
nowej”.
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Czes aw Bugdalski
Dylematy wspó czesnej cywilizacji kapitalistycznej
The dilemmas of the modern capitalist civilization
owa kluczowe: kapitalizm, cywilizacja, globalizacja
Key words: capitalism, civilization, globalization
Streszczenie
W swoim artykule autor podejmuje temat wspó czesnej cywilizacji
kapitalistycznej. W jakim stadium si ona znajduje – rozwoju czy tez zmierzchu.
Odpowiedzi na to pytanie autor poszukuje w analizie ró nych procesów
i wydarze we wspó czesnym wiecie.
Summary
In his article, the author writes about the contemporary capitalist civilization. In
which stadium it is at present – of development or decay. The answer to this
question the author searches in the analysis of various processes and events in the
modern world.
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IV

Sprawozdania z konferencji

Reports from Conferences

Sympozjum Zak adu Bada nad Emigracj PUNO oraz Zjednoczenia
Polskiego w Wielkiej Brytanii: Sytuacja dzieci i m odzie y polskiej w Wielkiej
Brytanii po 2004 roku – analiza i przewidywania, odbyte 25 lutego 2012 r.
w Polskim O rodku Spo eczno-Kulturalnym (POSK) w Londynie
Zak ad Bada nad Emigracj Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie
(PUNO), kierowany przez dr Joann Py at, we wspó pracy ze Zjednoczeniem
Polskim w Wielkiej Brytanii (ZPWB), reprezentowanym przez prof. dr
odzimierza Mier-J drzejowicza, zorganizowa pierwszy z cyklu trzech
sympozjów po wi conych sprawom migracji i adaptacji Polaków na terenie
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej po 2004 r.
Celem szczegó owym omawianego sympozjum by a próba
usystematyzowania wiedzy na temat sytuacji i rzeczywistej liczby dzieci i
odzie y polskiej w Wielkiej Brytanii (WB). Natomiast za eniem
po rednim naukowa refleksja nad wyzwaniami edukacyjnymi i kulturowymi,
przed którymi stan y polskie organizacje spo eczne (o wiatowe i ko cielne)
w Zjednoczonym Królestwie po 2004 r., to jest po akcesji Polski do Unii
Europejskiej. Istotnym elementem obrad by a uszczegó owiona analiza zada
wynikaj cych z nag ego i znacznego wzrostu liczby Polaków w tym kraju.
Uczestnicy konferencji zastanawiali si zatem wspólnie nad tym: jaki kszta t i
charakter ma obecnie o wiata polska w Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej?
Jak zmienia a si liczba uczniów ucz szczaj cych do szkó polskich? Ile Szkó
Przedmiotów Ojczystych powsta o w Wielkiej Brytanii po 2004 r.? Na jakich
zasadach prowadzone i finansowane by y i s te placówki? Jaki jest przekrój
wiekowy uczniów w tych szko ach? Jakie s dalsze prognozy co do przyrostu
liczby dzieci i m odzie y polskiej w Wielkiej Brytanii?
Analizie poddano tak e: program, cele, metody nauczania i modele
kszta cenia stosowane w Szko ach Przedmiotów Ojczystych w Wielkiej Brytanii.
W konferencji udzia wzi li przedstawiciele organizacji polskich
dzia aj cych w Wielkiej Brytanii (w tym placówek edukacyjnych zajmuj cych
si rozwojem i promocj ojczystej kultury i nauki w ród diaspory polskiej
w WB), prezes zarz du Polskiej Macierzy szkolnej (PMS) – Aleksandra
Podhorodecka, prezes Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego Zagranic (ZNPZ) –
Irena Grocholewska, rektor PUNO – prof. Halina Taborska, a tak e nauczyciele i
dzia acze harcerscy, zainteresowani badacze z terenu Wielkiej Brytanii (Szkocji,
Irlandii Pó nocnej, Walii i Anglii) oraz Polski. W obradach uczestniczyli tak e
konsul generalny RP w Wielkiej Brytanii – mgr Ireneusz Truszkowski, pose na

sejm RP – mgr Joanna Fabisiak, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i
Walii (PMK) – ks. dr Stefan Wyl ek.
W pierwszej cz ci konferencji, zatytu owanej: „Emigracja polska po
2004 roku wed ug zebranych danych”, g os zabra o pi ciu mówców.
Ogólne informacje o emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii, w tym dane
statystyczne na temat liczby Polaków w WB, przedstawi Tadeusz Stenzel –
wiceprezes ZPWB. Po nim g os zabra mgr Ireneusz Truszkowski – konsul
generalny RP w Londynie, który zaprezentowa temat: „Liczba dzieci polskich
w Wielkiej Brytanii – w ród ach konsularnych”.
Uzna nale y, e wymieniona prezentacja by a pierwsz i d ugo
oczekiwan prób odpowiedzi na pytanie odnosz ce si do rzeczywistej liczby
dzieci polskich w WB. Zebrane i zaprezentowane zestawienia tabelaryczne
(pozyskane z Ambasady RP w Londynie oraz z polskich konsulatów
funkcjonuj cych na terenie Zjednoczonego Królestwa, tj. Konsulatu Generalnego
RP w Manchesterze, Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu oraz Ambasady
RP w Dublinie) odnosz ce si do ilo ci wydanych paszportów, potwierdzi y
przypuszczenie, e liczba dzieci polskich, szczególnie tych urodzonych
w Wielkiej Brytanii po 2004 r., gwa townie wzrasta. Statystycznie zdecydowanie
wi ksza liczba dzieci rodzi si poza granicami RP, ni w Polsce. Przyk adowo
tylko w 2006 r. Ambasada RP w Londynie wyda a 4 416 paszportów dla dzieci
poni ej pi tego roku ycia, natomiast mi dzy styczniem a pa dziernikiem 2011 r.
19 138 takich dokumentów. Z zaprezentowanych materia ów wynika o, e
rocznie w Wielkiej Brytanii rodzi si od 25 do 30 tys. polskich dzieci.
Wa nym uzupe nieniem wypowiedzi konsula Truszkowskiego by o
wyst pienie rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. dr. Stefana
Wyl ka, zatytu owane: „Polskie ma
stwa i chrzty w Wielkiej Brytanii
w latach 2004–2011”. Mówca zapozna zebranych z liczb chrztów i ma
stw
polskich zawartych w strukturach duszpasterskich PMK w Anglii i Walii,
zwracaj c uwag na fakt, i dok adne dane dotycz g ównie lat 2009–2011.
Natomiast za okres od 2004 r. do 2009 r. PMK dysponuje wy cznie danymi
przybli onymi (szacunkowymi). Mimo to zebrane i opracowane zestawienia
liczbowe (odnosz ce si równie do statystyk ze Szkocji, gdzie PMK podlega
Konferencji Episkopatu Szkocji oraz Irlandii Pó nocnej, której Ko ció nale y do
Episkopatu Irlandii) wiadcz wyra nie zarówno o nag ym i znacz cym wzro cie
Polaków w WB, w tym polskich dzieci, jak i o „ewolucji praktyk religijnych”
w lokalnych parafiach polskich
Przyk adowo w 2002 r. w tym Polacy zawarli jedynie 30 ma
stw, za
siedem lat pó niej – w 2009 r. a 2 353 ma
stwa. Pami ta jednak nale y, e
w zestawieniu za 2009 r. nie uj to ma
stw zawartych przez rodaków na co
dzie mieszkaj cych w WB. Z ró nych powodów, np. rodzinnych czy
finansowych, zdecydowali si oni na zawarcie ma
stwa w Polsce. Jak
podsumowa cytowany „spojrzenie na statystyk chrztów i ma
stw z
o si
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na okre lony obraz obecno ci i ywotno ci polskiej wspólnoty katolickiej
w Anglii i Walii”, potwierdzi o fakt ci ego wzrostu liczby dzieci polskich
w WB.
Du e zainteresowanie wzbudzi o wyst pienie Wiktora Moszczy skiego,
by ego rzecznika prasowego ZPWB na temat: „Dzieci polskie w szko ach
angielskich w Londynie”. Zestawi on i zaprezentowa dane na temat dzieci
polskich w poszczególnych dzielnicach stolicy Wielkiej Brytanii. Poda , e
w 2011 r. – we wszystkich szko ach brytyjskich tzw. „Wielkiego Londynu”
uczy o si a 16 275 dzieci polskich. Zwracaj c uwag na dynamik
zachodz cych zmian ilo ciowych wskaza , e w szko ach brytyjskich, np.
dzielnicy Ealing w maju 2007 r. uczy o si 1277 polskich dzieci, pi lat pó niej
– w lutym 2012 r. – uczy o si w nich ju 2 889 dzieci polskich. W innej
dzielnicy – Bexley, w maju 2007 r. w szko ach tych dzieci polskich nie by o, ale
co ciekawe w lutym 2012 r. uczy o si w wspomnianych placówkach ju 102
dzieci polskich. O ponad 150% wzros a tak e liczba dzieci polskich w szko ach
brytyjskich w dzielnicy Lambeth. W maju 2007 r. uczy o si tam jedynie 194
polskich dzieci, podczas gdy w lutym 2012 r. a 585.
Cennym g osem w dyskusji by o wyst pienie kierowniczki Szko y
Przedmiotów Ojczystych im. Marii Sk odowskiej-Curie w Londynie mgr
Ma gorzaty Lasockiej na temat: „Dzieci polskie w Polskich Szko ach Sobotnich”.
Odnosz c si do kwestii wzrostu liczby dzieci polskich w WB, jako cz onek
PMS, poruszy a spraw zada , jakie stan y przed polskimi szko ami sobotnimi
w Wielkiej Brytanii. Stwierdzi a, e sytuacja ta jest dla wielu z nich bardzo
trudna, bowiem borykaj si one z problemami lokalowymi i finansowymi. W
latach 2004–2011 zdarza y si zatem przypadki odmowy przyj cia dziecka do
szko y polskiej.
W cz ci drugiej sympozjum nt.: „Edukacja dzieci polskich w Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó nocnej po 2004 roku”, jako pierwsza g os zabra a dr Louise
Ryan z Middlesex University, autorka broszury A Guide for Parents. Polish
Pupils in UK Primary Schools, która w referacie: „Polish Children in London
Primary Schools” poruszy a kwestie polskiej mniejszo ci etnicznej w szko ach
brytyjskich, zwracaj c uwag na fakt, e liczba dzieci polskich (ich
rozmieszczenie w poszczególnych szko ach i dzielnicach) wi e si z strategi
emigracyjn Polaków w Wielkiej Brytanii.
Nast pnie g os zabra a mgr Aleksandra Kaczmarek-Day, doktorantka
Cardiff University, która zaprezentowa a temat: „Sytuacja szkó polskich w Walii
po 2004 roku”. Na przyk adzie czterech wybranych placówek, przedstawi a dane
dotycz ce dzieci narodowo ci polskiej ucz cych si w szko ach walijskich.
W cz ci drugiej swojej wypowiedzi odnios a si tak e do historii szkó
sobotnich powsta ych w tej cz ci Wielkiej Brytanii po 2004 r. Szczególn
uwag skupi a na kwestiach organizacji tych placówek: doborze kadry, op atach
za zaj cia, itp.
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Na praktyczne problemy i wyzwania szkó , w referacie: „Codzienno
i problemy Polskiej Szko y Sobotniej”, uwag zwróci a Krystyna Oliffe –
kierowniczka Szko y Przedmiotów Ojczystych im. Mikolaja Reja z Chiswick.
Analiza sytuacji tej szko y przybli a uczestnikom specyfik wszystkich
polskich placówek o wiatowych w WB.
Doktor Joanna Py at – wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej
PUNO, oraz kierownik Zak adu Bada nad Emigracj PUNO, zaprezentowa a
temat: „Cel i charakter edukacji dzieci polskich w Wielkiej Brytanii – analiza
historyczna”. Autorka odnios a si do historii powstania oraz celu kszta cenia
dzieci polskich w Wielkiej Brytanii w latach powojennych, 90. XX w. i
wspó cze nie. Zwróci a uwag , e zadania i kierunki kszta cenia uleg y na
przestrzeni lat pewnej modyfikacji, jednak e charakter szkó i sposoby ich
funkcjonowania (w szczególno ci ich finansowanie i organizacja) pozosta y te
same. Zwróci a równie uwag na kwestie ilo ci i jako ci szkó polskich w WB.
Podkre li a, e bez wsparcia w adz RP nie s one w stanie zapewni nauczania
wszystkim dzieciom polskim (zainteresowanym nauk j zyka ojczystego)
przebywaj cym na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó nocnej.
Odmienny charakter mia y wyst pienia go ci z Polski, prof. W adys awa
Miodunki z Uniwersytetu Jagiello skiego, który zaprezentowa referat: „J zyk
polski w programach edukacyjnych” oraz mgr Joanny Fabisiak – pos anki na
Sejm RP, która wyg osi a referat: „Nowe formy wzmacniania to samo ci
narodowej”. Przedstawicielka polskiego parlamentu zaznaczy a, e Polacy
przebywaj cy za granic „ yj g boko zakorzenieni w kulturze rodzimej”,
cz sto piel gnuj tak e tradycje i j zyk. Niestety tylko cz
rodziców zdaje
sobie spraw z tego, e od nich samych zale y „czy dziecko ma dwie ojczyzny:
dalek i t w której yje”. Wa nym jest zatem aby yj cy na emigracji potrafili
odnale „ró ne formy wzmacniania to samo ci narodowej” – podsumowa a.
Ostatni cz
konferencji stanowi panel dyskusyjny nt.: „Kszta cenie
dzieci i m odzie y polskiej w Wielkiej Brytanii z perspektywy w adz
Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji polonijnych i nauczycieli w chwili
obecnej i w przysz ci”. Udzia wzi li przedstawiciele poszczególnych
organizacji i instytucji, m. in. Irena Grocholewska z ZNPZ, konsul Ireneusz
Truszkowski, pos anka na sejm RP Joanna Fabisiak, prof. W adys aw Miodunka,
Wiktor Moszczy ski, Tadeusz Stenzel oraz dzia acz harcerski A. Rumun.
Uczestnicy debaty (moderowanej przez Joann Py at) wspólnie zastanawiali si
nad tym jakie b dzie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli i
specjalistów zajmuj cych si nauczaniem m odych Polaków za pi czy dziesi
lat? Wiele uwagi po wi cili równie sprawom wykszta cenia i sposobom
rekrutacji nauczycieli w szko ach polskich funkcjonuj cych w tym kraju. W
swoich wypowiedziach stwierdzili, e wzrost liczby Polaków w Wielkiej
Brytanii, a zw aszcza dzieci, postawi przed rodowiskiem polskim nowe
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zadania. I wymusi na poszczególnych organizacjach i dzia aczach polonijnych
poszukiwanie efektywnych rozwi za – wspieraj cych rozwój edukacji i kultury
polskiej.
W ko cowej cz ci debaty uczestnicy sympozjum pokusili si o prób
opracowania listy zada , które spo eczno polska w WB (w trosce o najm odsze
pokolenie Polaków yj cych w Wielkiej Brytanii) powinna wype ni . Zgodnie
z zapisem lista zaproponowanych zada przedstawia si nast puj co:
1. „Nale y opracowa
i wdro
w ycie elementy strategii
perspektywicznego rozwoju polskiej o wiaty w Wielkiej Brytanii,
w tym zasady jej finansowania. Szko y polskie borykaj si bowiem
z ogromnymi k opotami – placówki te nie maj w asnych budynków,
a op aty za wynajmowane lokale s coraz wi ksze. Mimo wzrostu
liczby dzieci, pa stwo nie wspiera szkó polonijnych, jedynymi
szko ami, które korzystaj z dotacji pa stwowych s Szkolne Punkty
Konsultacyjne – SPK (w WB dwa takie punkty). Jak argumentowa
jeden z uczestników debaty wszyscy zdaj sobie spraw z tego, e
pa stwo polskie prze ywa kryzys, nie zmienia to jednak faktu, e
powinno (cho by w cz ci) dotowa kszta cenie najm odszych
obywateli, których rodzice – najcz ciej ze wzgl dów
ekonomicznych – zmuszeni byli opu ci kraj.
2. Skorelowa dzia ania rodowisk polskich w Wielkiej Brytanii
z polityk pa stwa polskiego, m. in. z kwesti kszta cenia
nauczycieli polonijnych. Bowiem, jak zauwa
prof. K. Dopiera a,
na stan o wiaty maj wp yw dobrze wykszta cone kadry
pedagogiczne z ugruntowan wiedz psychologiczn , socjologiczn ,
znajomo ci j zyka i kultury kraju osiedlenia. Obecnie jednak
>>odnosi si
nieodparte wra enie,
e system ten jest
niewystarczaj cy, a prowadz cy zaj cia dla nauczycieli nie znaj ,
s abo orientuj si w specyfice pracy szkó polonijnych
w Wielkiej Brytanii<<. Przyzna jednak nale y, e o wiata polska
w WB korzysta z wykwalifikowanej w Polsce kadry, poniewa
obecnie wi kszo pracuj cych tu nauczycieli wywodzi si z kraju.
Marginalna jest jednak e liczba tych, którzy uko czyli studia
nauczania j zyka polskiego jako drugiego. Ma o jest tak e osób,
które podejmuj c prace w szko ach zna y histori emigracji polskiej
w WB (>>wiedza ta nabywana jest z up ywem czasu<<).
3. Wzmocni pozycj o wiaty polskiej i zwi kszy dzia ania na rzecz
krzewienia j zyka polskiego i kultury polskiej na terenie Wielkiej
Brytanii. W czy w to równie Instytut Kultury Polskiej
w Londynie, który jak dot d nie wydaje si by tym tematem
zainteresowany. „chodzi o nauczanie warto ci, które powinny by
nadrz dne”.
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4. Promowa w ród m odzie y i nauczycieli, zarówno egzaminy
GSCE, AS i AL, jak i pa stwowe egzaminy certyfikowane.
5. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli (np. w formie platformy
edukacyjnej) organizowane wspólnie z: PUNO, PMS, ZNPZ
i polskim MEN.
6. Opracowa i wdro
status nauczyciela polonijnego.
7. Wspiera uczniów i studentów, ucz cych si j zyka polskiego,
historii i kultury polskiej (wprowadzi system stypendialny).
8. Zorganizowa i promowa kursy internetowe j zyka polskiego
i kultury polskiej – na wzór kursów korespondencyjnych
prowadzonych przez PUNO w latach 50. XX w. >>bowiem kultura
powinna by pomostem pomi dzy Wielk Brytani , a Polsk <<.
Zrelacjonowane skrótowo obrady, tematyka i dorobek pierwszego
z trzech planowanych sympozjów przynios y materia y do bezpo redniego
wykorzystania w wiecie polonijnej oraz inspiruj ce do dalszych rozwa
i analiz.
Joanna Py at
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V

Recenzje

Reviews

Czasopisma spo eczno-kulturalne w okresie PRL,
pod red. Urszuli Jakubowskiej, Instytut Bada Literackich PAN,
Warszawa 2012, ss. 593, ISBN 978-83-61750-13-0
Czasopisma spo eczno-kulturalne okresu Polski Ludowej do tej pory nie
cieszy y si wi kszym zainteresowaniem historyków i prasoznawców. Ci pierwsi
traktowali je przede wszystkim jako wa ne, cho dodatkowe, ród o wiedzy
w badaniach nastrojów spo ecznych, trendów kulturalnych, itp. Z kolei
prasoznawcy specjalizuj cy si w czasach PRL wi ksz uwag przywi zywali do
problemów cenzury i polityki prasowej PZPR ni do dziejów poszczególnych
tytu ów. Przez wiele lat za kanon uchodzi y dwie publikacje Kazimierza
Ko niewskiego pt. Historia co tydzie 1. Ksi ki tego dziennikarza i publicysty,
chocia warto ciowe w sferze faktograficznej, traktowa nale y g ównie jako
literatur popularn , pozbawion w ciwej dla prasoznawstwa aparatury
badawczej. Mankamentów tych pozbawiona jest praca Tomasza Mielczarka pt.
Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki spo eczno-kulturalne i spo ecznopolityczne PRL2. Jak jednak wskazuje sam tytu , autor omówi jedynie tygodniki,
pozostawiaj c istotny dla tamtego okresu segment miesi czników poza sfer
swoich docieka . Ponadto, ani Ko niewski, ani Mielczarek nie uwzgl dnili
w swoich pracach prasy emigracyjnej.
Powy szych zarzutów nie mo na postawi ksi ce pt. Czasopisma
spo eczno-kulturalne w okresie PRL. Wydawnictwo pod redakcj cenionej
historyczki i prasoznawczyni Urszuli Jakubowskiej ukaza o si w 2012 r.,
nak adem Instytutu Bada Literackich PAN w Warszawie. Publikacja sk ada si
ze wst pu oraz o miu rozdzia ów, z których ka dy traktuje o innym okresie
dziejów czasopi miennictwa Polski Ludowej. Latami 1944–1948 zaj si Jerzy
My li ski. Z kolei Daria Na cz omówi a epok stalinizmu w Polsce. Krótki, acz
obfituj cy w wa ne wydarzenia kulturalne i politycznie okres 1956–1960
szczegó owo opisa Wies aw W adyka. Czasopisma z perspektywy ostatnich
dziesi ciu lat rz dów W adys awa Gomu ki sta y si tematem rozdzia u
autorstwa Jana Tomkowskiego. Redaktor dzie a, Urszula Jakubowska, zbada a
natomiast pras spo eczno-kulturaln w „przerwanej dekadzie” Edwarda Gierka.
1

2

K. Ko niewski, Historia co tydzie . Szkice o tygodnikach spo eczno-kulturalnych 1944–1950,
Warszawa 1977; ten e, Historia co tydzie . Szkice o tygodnikach spo eczno-kulturalnych 1950–
1990, Warszawa 1999. Inne prace K. Ko niewskiego dotycz ce prasy: Ile g osów – tyle prawd.
O warszawskich tygodnikach literacko-spo ecznych w latach 1859–1918, Warszawa 1983; Po
prostu „Polityka” 1957–1994, Kraków 2005.
T. Mielczarek, Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodnik spo eczno-kulturalne i spo ecznopolityczne PRL, Kielce 2003.

Schy ek Polski Ludowej, interesuj cy tak e z perspektywy prasoznawczej,
omówi a Katarzyna Sta czak-Wi licz. Autorstwa Andrzeja Friszke jest z kolei
rozdzia po wi cony czasopismom „drugiego obiegu”, fenomenu ósmej dekady
XX w. Nad periodykami emigracyjnymi pochyli si wybitny znawca tematu
Rafa Habielski. Niezwykle cennym uzupe nieniem jest rozdzia autorstwa
Katarzyny Sta czak-Wi licz, zestawiaj cy bibliografi podejmowanej tematyki.
Ksi ka zawiera ponadto indeks nazwisk i czasopism, co niezwykle u atwia
poszukiwanie informacji interesuj cych czytelnika.
Omawiana praca dotyczy szerokiej kategorii czasopism spo ecznokulturalnych. Nic dziwnego, e autorzy poszczególnych rozdzia ów musieli
dokona wyboru opisywanych tytu ów spo ród wszystkich ukazuj cych si
w okresie PRL. Jak pisze Urszula Jakubowska, „przedmiotem analizy sta y si
ównie periodyki o zasi gu ogólnopolskim, uniwersalne, a nie rodowiskowe”.
Wybór, którego dokonali poszczególni autorzy nie budzi zastrze
i wypada
pogratulowa im ogromnej wiedzy historycznej i prasoznawczej. Dzi ki temu
ka dy rozdzia mo e by traktowany oddzielnie, nie trac c zarazem nic ze swojej
warto ci. „Zamiarem g ównym tego opracowania – czytamy we wst pie – by o
bowiem pokazanie nie tylko systemu prasowego, ale w nie obrazu polskiej
rzeczywisto ci, który daje si odtworzy z tysi cy stron tych czasopism. I tak,
gdy kolejno przygl damy si tym autorskim fragmentom, ca y okres PRL uk ada
si
w specyficzne ods ony”. Tworz cy obecnie czo ówk
polskiego
prasoznawstwa, podo ali nie atwemu zadaniu opisania poszczególnych etapów
rozwoju czasopi miennictwa spo eczno-kulturalnego.
Ze wzgl du na specyfik „Przegl du Polsko-Polonijnego” warto bli ej
omówi przede wszystkim rozdzia po wi cony czasopismom emigracyjnym. Ju
na wst pie autor asekuruje si , pisz c: „Przyjmuj c, e rozwa ania dotycz ce
dziejów czasopism s zabiegiem tyle wdzi cznym, co naje onym trudno ciami,
refleksja po wi cona tym wydawanym poza krajem, wydaje si by jeszcze
bardziej k opotliwa, co nie znaczy, e mniej atrakcyjna”. W ród najwi kszych
problemów zwi zanych z analiz prasy emigracyjnej mo na wymieni m.in.
efemeryczno
niektórych tytu ów, nik y zasób archiwów poszczególnych
redakcji czy wreszcie trudno ci z dotarciem do odpowiednich materia ów
ród owych. Nale y si tak e zastanowi nad rzeczywistym wp ywem czasopism
na ycie emigracji.
Z tych te powodów, Rafa Habielski skoncentrowa si na dwóch
najwa niejszych – jego zdaniem – czasopismach ukazuj cych si poza krajem,
a wi c „Wiadomo ciach” i „Kulturze”. Trudno si dziwi temu wyborowi,
zwa ywszy na d ugi okres, w którym oba tytu y si ukazywa y, jak równie na
ich zasi g i realne oddzia ywanie na czytelników. W przypadku „Kultury” by o
to tak e oddzia ywanie na odbiorców krajowych. Nie przypadkowo autor
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po wi ci powy szym czasopismom kilka swoich wcze niejszych opracowa 3.
Omawiany rozdzia nale y wi c traktowa
jako usystematyzowanie
dotychczasowej wiedzy na temat „Wiadomo ci” i „Kultury”, uzupe nione
o krótkie, acz tre ciwe omówienie pozosta ych czasopism emigracyjnych.
Jak zauwa a autor, od wrze nia 1939 r. do stycznia 1964 r. poza krajem
ukazywa o si 2208 polskich wydawnictw. Ponad po owa z nich przypada a na
Europ , w tym w samej Wielkiej Brytanii wydawano 410 tytu ów. Kolejnym
centrum wydawniczej aktywno ci polskiej emigracji by y Stany Zjednoczone
i Kanada. Tylko w tych dwóch krajach wydawano 543 gazety i czasopisma.
Skoro jednak rozdzia , tak jak i ca a omawiana ksi ka, traktuje przede
wszystkim o czasopismach spo eczno-kulturalnych, prof. Habielski szczegó owo
przybli
ten segment emigracyjnego rynku wydawniczego. Jak sam stwierdzi ,
„nie wygl da on imponuj co”. Z ka
dekad liczba ukazuj cych si
periodyków topnia a. O ile w 1953 r. w Wielkiej Brytanii wydawano 52
czasopisma, to ju na pocz tku lat 60. XX w. by o ich tylko 40. „Dok adniejsza
analiza rynku w tym czasie – pisze autor – dowodzi, e tytu ów by o jeszcze
mniej, a jej struktura wygl da a w sposób nast puj cy: tygodniki – 5;
dwutygodniki – 4; miesi czniki – 10. W tej ostatniej grupie znale mo na
przynajmniej dwa periodyki rodowiskowe o w skim zasi gu”4.
Nast pnie autor omówi poszczególne tytu y. Obok wymienionych ju
„Wiadomo ci” i „Kultury”, w zainteresowaniu R. Habielskiego znalaz y si m.in.
„Nowa Polska” redagowana przez Antoniego S onimskiego czy „Wilno i Lwów”
za one i prowadzone przez Stanis awa „Cata” Mackiewicza. Wspomniany jest
tak e segment emigracyjnej prasy religijnej, która cho w latach 1939–1945 nie
odegra a powa niejszej roli, w okresie powojennym zyska a na znaczeniu.
Uwadze autora nie umykaj ponadto czasopisma wydawane w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie, z „Nowym Dziennikiem” na czele. Szkoda jedynie,
e zosta y one omówione w sposób zdawkowy, bez szerszego spojrzenia na
ca
ycia Polonii ameryka skiej, o które historyk uzupe ni swój wywód na
temat czasopism ukazuj cych si w Wielkiej Brytanii.
Niezwykle cennym wk adem w poznanie polskiej prasy emigracyjnej jest
omówienie tytu ów za onych przez m odsze pokolenia uchod ców. Do tej pory
bowiem historycy i prasoznawcy skupiali si na badaniu wytworów kultury
emigracji wojennej, pomijaj c lub marginalizuj c dokonania pokolenia 1956 r.,
czy szczególnie 1968 r. i 1981 r. Tymczasem R. Habielski przybli
tak wa ne
3

4

R. Habielski, Dok d nam i wypada? Jerzy Giedroyc od „Buntu M odych” do „Kultury”,
Kraków 2006; ten e, Niez omni, nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomo ci” i ich kr g 1940–
1981, ód 1991; ten e, Zamiary, przestrogi, nadzieje. Wybór publicystyki. „Bunt M odych”,
„Polityka” 1931–1939, Lublin 2008; ten e, ycie spo eczne i kulturalne emigracji, Kraków
1999.
R. Habielski, Poza krajem, w: Czasopisma spo eczno-kulturalne w okresie PRL, red. U.
Jakubowska, Warszawa 2012, s.468.
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tytu y, jak wydawany od 1982 r. w Londynie „Puls” czy paryskie „Kontakty”
redagowane przez Bronis awa Wildsteina. Autor nie pomin tak e pism
prowadzonych przez rodowiska katolickie, w tym przede wszystkim kwartalnik
„Znaki Czasu” ukazuj cy si w Pary u oraz „Kontakty”, których wydawania
podj si w Szwajcarii Bohdan Cywi ski. Powy sze tytu y ró ni y si od
czasopism emigracji wojennej nie tylko j zykiem czy podejmowan tematyk .
Jak zauwa
R. Habielski, by y one adresowane w pierwszym rz dzie do
odbiorcy krajowego.
Kolejne fragmenty swojego rozdzia u, prof. Habielski po wi ci
sylwetkom publicystów i redaktorów oraz bli szemu omówieniu „Wiadomo ci”
i „Kultury”. W ka dym systemie politycznym media odgrywaj istotn rol ,
przypisan im przez rz dz cych czy te spo ecze stwo. W warunkach
emigracyjnych, ich znaczenie jeszcze bardziej wzrasta. „Je li uzna – przekonuje
Habielski – e publicystyka jest jednym z najsposobniejszych róde s
cych
do badania my li politycznej, postaw i zachowa emigracji, przes dza to
wyj tkow rol czasopism”5. Racj ma autor, e w przypadku braku materia ów
ród owych czy dokumentów ycia spo ecznego, na których podstawie mo na
opisa ycie emigracji, prasa stanowi g ówne odniesienie w podejmowanych
badaniach. Doskonale jej rol podsumowuje Habielski, pisz c, i „je li nie
wszystkie pisma, to z pewno ci ich wi kszo utrwala a rejestr my li, zasad,
powinno ci i rodzaju pami ci, które nie znajdowa y, z powodów politycznych
i cenzuralnych, ekwiwalentnego odpowiednika w kraju. Wszystkie stawia y czo a
komunistycznemu k amstwu. Czy trzeba czego wi cej dla udowodnienia
zas ug?”6.
Trudno doszuka si w ksi ce wi kszych mankamentów. Mo na mie
co najwy ej w tpliwo ci, czy wypada stosowa przymiotniki warto ciuj ce
(„ohydny”, „plugawy”) w artykule naukowym, jak czyni to w swoim rozdziale
prof. Daria Na cz. Nie jest to zarzut, lecz jedynie pytanie o sposób opowiadania
o najnowszej historii Polski. Nie uda o si bowiem do tej pory wypracowa
jednego modelu opisu, wolnego od subiektywizmu, znamionuj cego
wspó czesny dyskurs polityczny.
Podsumowuj c, omawian pozycj warto poleci nie tylko historykom
czy prasoznawcom, ale wszystkim zainteresowanym najnowszymi dziejami
Polski i Polaków – w kraju i na obczy nie. Jedn z wielu zas ug ksi ki i jej
redaktorów jest przyznanie prasie emigracyjnej trwa ego i wa nego miejsca
w polskiej debacie publicznej okresu PRL. Chocia wydawano je poza granicami
kraju, to przecie skierowane by y przede wszystkim do Polaków, bez wzgl du
na ich miejsce pobytu.
Krzysztof Wasilewski
5
6

Tam e, s. 500.
Tam e, s. 529.
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LIV „Rocznik” Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie,
Rok 2010/2011, Londyn 2012, ss. 403,
ISBN 187002772
Omawiamy tom, równie obszerny i tematycznie zró nicowany jak
poprzednie, dokumentuje bie ce wydarzenia z dzia alno ci stowarzyszenia
cz cego polskich naukowców yj cych w wielu krajach wiata.
Jego zal ek utworzyli w dniu 7 grudnia 1948 r. przebywaj cy na
wojennym uchod stwie w Londynie profesorowie polskich przedwojennych
szkó i stowarzysze naukowych, nadaj c mu nazw Polskiej Rady Naukowej.
Od nast pnego roku przyjmowano do niej tak e naukowców polskich
yj cych poza Wielk Brytani . Na zebraniu ogólnym odbytym 27 stycznia 1950
r. przekszta cono Polsk Rad Naukow w Polskie Towarzystwo Naukowe na
Obczy nie (PTNO) z siedzib zarz du w Londynie. Przyczyna reorganizacji
wynika a z likwidacji w kraju Polskiej Akademii Umiej tno ci i utworzenia na
wzór radziecki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Po odzyskaniu przez Polsk pe nej suwerenno ci w 1989 r. PTNO dzia a
nadal. Utrzymuje ju bez adnych ogranicze wspó prac ze stowarzyszeniami
naukowymi w Polsce, do swoich szeregów przyjmuje polskich naukowców
z krajów wschodnich – Litwy, Bia orusi, Ukrainy, Rosji. Realizuje nast puj ce
cele (wg wersji statutu z 1985 r.):
reprezentuje, popiera i broni niezale no ci nauki polskiej na
obczy nie,
czuwa nad potrzebami i rozwojem nauki polskiej,
koordynuje polsk dzia alno
naukow na obczy nie i rozwija
inicjatywy w tym zakresie,
prowadzi wykaz polskich stowarzysze i instytucji naukowych
i polskich pracowników naukowych na obczy nie oraz ich dorobku
naukowego.
W najnowszym „Roczniku” PTNO wyró ni mo na dwa zasadnicze
dzia y tematyczne, tj. artyku y i rozprawy o ró nej tematyce oraz informacje
organizacyjne, sprawozdania instytucji wspó pracuj cych i recenzje.
Dzia pierwszy otwiera obszerne studium Marii B. Topolskiej na temat
przesz ci i wspó czesnych problemów Polski i Litwy. Udokumentowany
historyczny wywód pos
autorce do sformu owania przemy le i wniosków
dotycz cych naszego trudnego s siedztwa, braku porozumienia i wspó pracy
zw aszcza po 1989 r. Jest to niew tpliwie stan niekorzystny, nad eliminacj

którego winni nadal ustawicznie pracowa politycy i dzia acze spo eczni obu
krajów.
Krótka notka biograficzna wraz ze zdj ciem Jana Kowalika (autorstwa
redaktora Krzysztofa Rowi skiego), poprzedza niezwykle ciekaw
korespondencj mi dzy tym wybitnym badaczem polskiej prasy na obczy nie,
yj cym od 1950 r. w USA a Maj E. Cybulsk , redaktork „Dziennika
Polskiego i Dziennika
nierza” w Londynie. Szkoda, e adresatka listów nie
omówi a bli ej okoliczno ci nawi zania korespondencji, z ilu listów sk ada si
ona ogó em, a ile z nich i na jakiej zasadzie doboru opublikowa a. W za czonym
zestawie pierwszy listy pochodzi z 25 marca 1984 r., ostatni z 1993 r. W tych
latach Jan Kowalik ju powa nie chorowa , ale nadal gromadzi pracowicie
informacje o prasie polonijnej, tworzy wiersze, publikowa . W „Roczniku”
kolejne listy przedzielone s fragmentami jego wierszy. Tre listów w ich
ównej warstwie dotyczy problemów twórcy i twórczo ci, pracy literackiej,
bibliograficznej i redakcyjnej. Ich forma i styl wprowadzaj czytelników
w arkana wzorcowej polszczyzny, mistrzowskiego i eleganckiego sposobu
korespondencji.
Kolejny tekst jest autorstwa Kazimierza Brauna, uczonego, pisarza,
re ysera, historyka teatru, autora ponad czterdziestu ksi ek z tej dziedziny. Po
wyje dzie z Polski w 1985 r. do USA, pracuje jako uniwersytecki profesor
w Buffalo. Tekst swój po wi ci analizie politycznego t a powstania sztuki
teatralnej Rolfa Hochhutha pt. Namiestnik, wystawianej w teatrach polskich
i w innych krajach. Zosta a ona napisana w latach 60 ubieg ego stulecia jako
forma „rozliczenia” autora z dzia alno ci i postaw papie a Piusa XII w okresie
drugiej wojny wiatowej, jego reakcji na zbrodnie niemieckie w krajach
okupowanych ze szczególnym uwzgl dnieniem eksterminacji ydów. W latach
powojennych w krajach podleg ych ZSRR, ale nie wy cznie, papie ten by
krytykowany za to, e rzekomo uczyni mniej ni móg by zapobiec tym
zbrodniom. Autor rozprawy uzasadni b dy w takim jednostronnym podej ciu,
dokumentuj c swoje wywody naukowymi opracowaniami historyków polskich,
brytyjskich i ameryka skich.
W pewnym sensie mo na dopatrze si
czno ci z t rozpraw tre ci
artyku u kolejnego, autorstwa ks. Hieronima Fokci skiego, po wi conego
ównie analizie misyjnej aktywno ci ks. Jerzego Popie uszki. Jako kapelan
„Solidarno ci” przed i po delegalizacji 13 grudnia 1981 r. zwi zku, zas yn on
z przyci gania t umów s uchaczy publicznymi wyst pieniami. Niew tpliwie ich
tematyka dotyczy a ewangelizacji, ale pozostaje pytaniem otwartym, na ile
przekracza w nich granic oddzielaj
t tematyk od polityki, a nawet agitacji
na rzecz okre lonych dzia , niezgodnych z ówczesnym porz dkiem prawnym.
Stan ten niepokoi zw aszcza ks. Prymasa Józefa Glempa, który wyrzuca sobie,
e nie by w stanie sk oni niepokornego duchownego do zadbania o w asne
bezpiecze stwo poprzez wyjazd do Rzymu.
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St d, po jego tragicznej mierci, w kontek cie procesu jego beatyfikacji,
pojawiaj si pytania, czy jest on m czennikiem stoj cym wy cznie w obronie
wiary.
Z kolei z tre ci ju omówionej rozprawy M.B Topolskiej czy si
w pewnym sensie artyku Jana J. Krasnod bskiego, po wi cony problemom
walki o wschodni granice odradzaj cej si Rzeczpospolitej w latach 1918–1920.
Odbudowanie jej po 123 latach niewoli, w kszta cie terytorialnym sprzed
pierwszego rozbioru (1772), nie by o mo liwe ze wzgl du na narodowe aspiracje
Litwinów i Rusinów (Ukrai ców). Koncepcja federacyjna realizowana my
i czynem przez Józefa Pi sudzkiego oraz tylko my - bo nie by przy w adzy Romana Dmowskiego w odmianie inkorporacyjnej nie mog y z tych powodów,
a tak e ze wzgl du na si bolszewickiej Rosji, nawet w cz ci zosta
zrealizowane. Brytyjski minister spraw zagranicznych Lord Curzon ju w 1920 r.
wysun na plan pierwszy zasad etniczno ci przy ustalaniu granicy, ale dla
ówczesnych polskich polityków by a ona nie do przyj cia. Zaj cie si
w pa dzierniku 1920 r. Wile szczyzny przez wojska gen. L. eligowskiego jest
nam pami tane przez wszystkie kolejne pokolenia Litwinów, co nie u atwia
normalizacji stosunków mi dzy obu pa stwami ( i narodami).
Dwa artyku y kolejne s autorstwa Zygmunta J. D bka, doradcy
prawnego ostatniego prezydenta RP na uchod stwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Jego prze onymi byli tak e ostatni premier rz du RP na uchod stwie prof.
Edward Szczepanik oraz minister spraw zagranicznych prof. Zygmunt Szkopiak.
Pierwszy z artyku ów autor po wi ci
wspomnieniom o prezydencie
Kaczorowskim, w zwi zku z jego tragiczn mierci w katastrofie lotniczej 10
kwietnia 2011 r. Drugi artyku zawiera refleksje i przemy lenia w zwi zku
ustanowieniem przez Sejm RP roku 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi w 400. lecie
jego mierci.
Trzy kolejne artyku y s autorstwa wybitnego polskiego informatyka na
obczy nie Andrzeja Targowskiego, profesora Western Michigan University
(USA). Tre ich jest wielow tkowa, w zwi zku z czym trudna do ogarni cia
i omówienia. Przedstawi m.in. sylwetk i dzia alno Paw a Barana (1926–
2011), emigranta zarobkowego w 1928 r. z Polski do USA. Za Oceanem
uko czy studia techniczne i zas yn
jako uznany wynalazca, prekursor
internetu. Profesor Targowski omówi tak e 70. lecie Polonia Technica,
upami tnione w maju 2011 r. w Nowym Jorku. Jedna z tez profesora
Targowskiego wskazuje na brak efektywnej wspó pracy mi dzy polskimi
in ynierami yj cymi na obczy nie a stowarzyszeniami technicznymi w Polsce
w rozwi zywaniu aktualnych problemów gospodarczych naszego kraju, co musi
budzi zdziwienie i pytanie o powody.
Nale y pozytywnie oceni obszern ród ow rozpraw ks. dr. Romana
Nira po wi con analizie dzia alno ci Delegatury Ministerstwa Wyzna
Religijnych i O wiecenia Publicznego rz du RP na uchod stwie w Londynie
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w latach 1943–1944 w Indiach. W kraju tym podczas drugiej wojny wiatowej
znalaz a schronienie kilkunastotysi czna rzesza polskich uchod ców z ZSRR,
ównie dzieci. Podj ty temat nie obj ca ego zagadnienia je li chodzi o pe ny
okres przebywania Polaków w tym kraju (1941–1945, a nawet 1948) oraz inne
instytucje, które si nimi opiekowa y, tj. Ministerstwo Pracy i Opieki Spo ecznej,
Konsulat RP w Bombaju, Polski Czerwony Krzy , „ wiatpol”, Polsk Misj
Katolick w Bombaju wspieran przez Ameryka sk S
Pomocy Katolickiej
Polakom. Dzia alno Delegatury MWRiOP skupia a si g ównie na opiece
medycznej, wychowawczej, organizacji przedszkoli i szkó dla polskich dzieci,
rozlokowanych w kilku o rodkach na terenie Indii. Nie mo na tak e pomin
wielkiego udzia u przedstawicieli spo ecze stwa tego kraju, a tak e w adz
brytyjskich. Walorem omawianej rozprawy jest skrupulatne wykorzystanie przez
jej autora cennych informacji ze sprawozda Delegatury, przechowywanych
w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Chicago.
Nie odnosimy si do omówienia tre ci kilku innych pozycji
w omawianym tomie, gdy ich tematyka religijna wymyka si z pod kryteriów
ocen rozpraw naukowych.
Jak w ka dym z dotychczasowych roczników, tak e i w tym
zamieszczone zosta y obszerne, szczegó owe sprawozdania z dzia alno ci
polonijnych instytucji naukowych: PUNO, Biblioteki Polskiej POSK
w Londynie, Instytutu Józefa Pi sudskiego w Londynie, Studium Polski
Podziemnej, Papieskiego Instytutu Studiów Ko cielnych w Rzymie, Instytutu
Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze, Instytutu Józefa Pi sudskiego
w Ameryce, Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w Toronto,
Towarzystwa Przyjació Muzeum Polskiego w Rapperswil. Na niemal e stu
stronach kierownicy tych e instytucji podsumowali osi gni cia w sferze
badawczej, publikacyjnej, wystawienniczej, konferencyjnej, kwerend,
uzupe nienia i opracowania zbiorów. Imponuj ca jest lista badaczy polskich
i zagranicznych realizuj cych swoje poszukiwania róde w tych polonijnych
placówkach, znanych w wiecie. Ze wszystkich sprawozda wy ania si
optymistyczny obraz stanu nauki polskiej na obczy nie, jakkolwiek by aby dla
niej niezb dna o wiele wi ksza pomoc rz du polskiego i krajowych instytucji
wyspecjalizowanych.
Omawiany tom uzupe niaj materia y o tre ci „lokalnej”, odnosz cej si
do polskiego rodowiska naukowego w Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim
zwracamy uwag na artyku y wspomnieniowe o profesorze Stanis awie
Portalskim (1920–2011), prezesie PTNO.
Profesor Portalski bywa wielokrotnie w Gorzowie Wielkopolskim,
indywidualnie czy te towarzysz c premierowi Edwardowi Szczepanikowi
w latach 1997–2001, w których w naszym mie cie dzia a Rada
Porozumiewawcza Bada nad Poloni . Aktywnie uczestniczy w realizacji jej
zada organizacyjnych i naukowych, wyg asza referaty na konferencjach
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odbytych w Gorzowie Wielkopolskim, agowie Lubuskim i Zielonej Górze.
Kontakt z nim utrzymywali my niemal do jego
mierci, g ównie
korespondencyjny. Realizowali my jego wol , by nadal organizowa wspólnie
zadania naukowe i wydawnicze, co te czynili my przez kolejne lata.
Omawiany tom jest nierówny pod wzgl dem doboru tematyki
zamieszczonych w nim tekstów. Jest to problem do rozwi zania w przysz ci,
je li zarz d PTNO i redaktor „Rocznika” poddadz nadsy ane artyku y
i materia y ocenie recenzentów wy onionych np. spo ród cz onków
stowarzyszenia lub osób z Polski.
Redakcja powinna, naszym zdaniem, dokona pewnej modyfikacji
struktury „Rocznika”, by sta a si ona bardziej uporz dkowana, eliminuj c
przemieszanie
artyku ów
naukowych,
popularnych
z informacjami
organizacyjnymi, sprawozdaniami itp. Jako projekt do dyskusji mo na by
rozwa
wprowadzenie nast puj cych dzia ów dyscyplinuj cych dobór i uk ad
tre ci: a) rozprawy i studia, b) nauka i instytucje polskie naukowe na obczy nie,
c) informacje organizacyjne PTNO, d) recenzje, e) komunikaty, f) listy do
redakcji.
Sugerujemy tak e wystosowanie zaproszenia do udzia u w dziale
sprawozda do polskich naczelnych stowarzysze technicznych na obczy nie
oraz do stowarzysze naukowców polskiego pochodzenia na Litwie, Bia orusi,
Ukrainie i w Rosji, których cz onkowie od wielu lat s przyjmowani do PTNO
w Londynie.
Sylwia opato, Marek Szczerbi ski
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Eugeniusz Niebelski, Tunka. Syberyjskie losy ksi y zes ców 1863 roku,
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wroc aw 2011, ss. 394,
ISBN 978-83-87266-98-1
Aby napisa ksi
o Polakach zes anych na Syberi w XIX w. trzeba
by pe nym samozaparcia podró nikiem, dociekliwym odkrywc , upartym
drowcem i czasem adeptem tzw. szko y przetrwania. Te cechy s potrzebne,
aby dotrze do polskich dokumentów w Tunce czy w archiwach Irkucka i Czyty
na Syberii Wschodniej. Rezultaty takich poszukiwa s jednak bezcenne. Na
odleg ej Syberii zachowa o si bowiem du o ladów polskiej glorii i s awy jak
te
polskiej poniewierki i bezmiaru cierpienia. W tych badaniach
i poszukiwaniach przychodz nam czasem z pomoc wspó cze ni potomkowie
polskich zes ców… Eugeniusz Niebelski jednak e sam zebra bezcenne
materia y, na bazie których powsta a Jego ksi ka. Podzieli j na trzy cz ci.
Pierwsza jest historycznym opisem obecno ci wielkiej rzeszy ksi y katolickich
w powstaniu styczniowym. By to udzia niemal masowy, gdy antyrosyjskie
manifestacje rozpoczyna y si cz sto w ko cio ach a ko czy y patriotyczn
pie ni „Bo e co Polsk ”, b ogos awie stwem walcz cych i ukrywaniem
rannych.
Ten najwi kszy zryw patriotyczny w XIX wieku w zaborze rosyjskim
skutkowa te najwi kszymi represjami. W ród kilkunastu tysi cy zes anych
(liczby wahaj si od 26 do 40 tys.) by o a 550 ksi y katolickich z Królestwa
i Litwy. Na kilku publicznie wykonano wyroki
mierci a innych
zaanga owanych i wspó pracuj cych lub tylko niemych wiadków wydarze ,
skazywano na katorg i wieczne osiedlenie w g bi Rosji. W odleg ej Tunce
celowo zebrano ksi y aby w innych miejscach nie mogli s
zdesperowanym
zes com pomoc i pos ug religijn .
Tunka – to ma a miejscowo na Syberii Wschodniej, zaledwie 120 km
od granicy mongolsko – chi skiej opodal jeziora Bajka w guberni irkuckiej
dawnego Imperium Rosyjskiego, odleg a od komunikacyjnych szlaków i od
gubernialnego Irkucka o oko o 200 km. Pierwsi polscy ksi a pojawili si w tej
licz cej 500 osób osadzie na pocz tku 1866 r. przebywszy oko o 400 etapów
kator niczej drogi i 7 tys. kilometrów. W kolejnych miesi cach i latach
zwi ksza a si ich liczba od 67 w pa dzierniku 1866 do 80 w po owie 1867 r. W
pa dzierniku 1868 r. by o ich ju 120 a w maju 1870 r. – 144. Od 1872 r. liczba
przebywaj cych w Tunce ksi y stopniowo mala a do 99 w czerwcu 1873 r.,
w lutym 1875 do 72 a w roku 1876 pozosta o o miu. W sumie w ci gu 10 lat:
1866–1876 przebywa o w Tunce 156 wieckich i zakonnych duchownych
katolickich. W ocenie w adz – jak pisze autor ksi ki Eugeniusz Niebelski byli to

najgro niejsi przest pcy polityczni czasów powstania styczniowego. Podlegali
nadzorowi policyjnemu, nie mieli prawa opuszczania wioski, zaledwie cztery
razy w roku mogli wysy
lub otrzymywa korespondencj – ocenzurowan .
Zabroniono w niej u ywa znaku X i tytu owa si ksi dzem. Przesy ki i paczki
mog y przychodzi ale by y sprawdzane, okradane lub nawet odsy ane je eli
zawiera y ksi ki lub informacje przez cenzur nie dopuszczone. Pierwsze lata
„w izolacji od wiata”, w beznadziejnej pustce i wrogim otoczeniu, w bardzo
trudnym klimacie i fatalnym po eniu materialnym by y najtrudniejsze. By y
przypadki za ama nerwowych i odst pstwa od wiary.
Rozlokowano ksi y na przestrzeni kilku kilometrów w starych
cha upach po dawniejszych zes cach – do skich kozakach. ywili si na
niadanie i kolacj herbat z ziemniakiem a na obiad zup , kawa kiem chleba ze
zmarzni tej m ki, czasem ryb . Ubierali si w achmany gdy lepsze cz ci
garderoby przeznaczali na wymian za ywno . Niedo ywienie i z e warunki
poci ga y za sob choroby – epidemi tyfusu na przedwio niu 1866 r. Walka o
fizyczne przetrwanie sk ania a do wspó pracy i dzia
nie zwi zanych
z powinno ciami duchownych. Zak adali wi c gospodarstwa, uprawiali warzywa,
trudzili si rzemios em a nawet za yli kilka sklepów i spó
rolnicz .
Zainspirowali te powo anie kasy chorych i apteki aby poprawi sytuacj
materialn najbiedniejszych.
Sytuacja „duchowa” by a o wiele bardziej skomplikowana. Autor pracy
uwa a, e ksi a czuli si m czennikami sprawy polskiej i wiary. Liturgii
sprawowa nie mogli gdy by o to zabronione, ponadto nie mieli naczy
liturgicznych i warunków. Buriatów miejscowych nawraca na chrze cija stwo
te nie mogli gdy mimo, e wyznawali oni buddyzm, oficjalnie byli ochrzczeni
i prawos awni. Modlono si wspólnie rzadko – tylko z okazji wielkich wi t i na
pogrzebach. Czas wolny natomiast organizowali prowadz c np. rozgrywki
w warcaby, szachy i karty. Czytano ksi ki, których by o w wiosce ponad tysi c,
urz dzano sporadycznie wieczory dyskusji poezji i muzyki, prelekcje. Wielu
ksi y malowa o, kilku rze bi o, uzdolnieni muzycznie za yli tak e chór.
Podj to próby wydawania w asnych pisemek. W 1869 r. obchodzono uroczysto
300 lecia Unii Lubelskiej jako bardzo wa nego wi ta narodowego. Przyroda
inspirowa a do opisywania i zbierania kolekcji fauny i flory.
Nie zawsze jednak wszystko uk ada o si harmonijnie pomi dzy
cz onkami tej do ró norodnej i du ej kolonii. W ród miejscowej ludno ci byli
ró ni ludzie, tak e kryminalni zes cy i z odzieje a w ród ksi y zdarzyli si
pijacy i lichwiarze. W ród ach wspomina si o pobiciach a nawet morderstwach.
Sytuacj komplikowa te przez kilka lat miejscowy „Zasiedatiel” niejaki
Djakow – prowokator i intrygant podjudzaj cy miejscowych do wrogich wobec
osiedle ców poczyna .
Ksi om odbywaj cym ni sze wyroki zezwolono po kilku latach na
opuszczenie Syberii i osiedlenie si w „Europie” – czyli europejskiej cz ci Rosji
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ale zabroniono powrotu do kraju. Przeniesienie si do Europy najcz ciej jednak
nie by o zwi zane z popraw sytuacji materialnej. Podobnie by o np. w latach 40tych XX wieku gdy ch ucieczki z pustkowia syberyjskiego powodowa a
szybkie wyprzedawanie si deportowanych ze zgromadzonych ju na zim
zapasów. Tak e i ksi a licz c na lepsze warunki w Europie sprzedawali
wszystko co w Tunce zdo ali czasem zgromadzi aby kupi bilet i paszport.
Pó niej nast powa o d ugie oczekiwanie na kolejne zezwolenia i ostateczny
wyjazd (gdy zgromadzone na drog zapasy i pieni dze stopnia y…). Znalezienie
godnego miejsca w europejskiej cz ci Imperium by o trudne, a bywa o zarówno
w XIX a szczególnie w XX wieku, e ko czy o si tragicznie.
W latach 1872–1873 wys ano do Europy dwudziestu ksi y ale g ównie
do guberni archangielskiej a wi c po onej na pó nocy, s abo zaludnionej,
ubogiej, klimatycznie niezdrowej (bagiennej) i zimnej. W 1873 r. w Irkucku
w szpitalu zmar o siedmiu ksi y – ocenia si , e powodem by nie tylko z y stan
zdrowia wynikaj cy z materialnych niedostatków ale tak e fatalny stan
psychiczny.
Z dniem 9 stycznia 1874 r. nast pi a cz ciowa amnestia, która
umo liwi a wielu powsta com powrót ale duchowni do swoich rodzin i parafii
powraca nie mogli. Mimo to decydowali si wyje
w nieznane – do Europy
i trafiali bardzo ró nie, w odleg e od Polski czy Litwy miejsca. Wylicza si
ród lepszych Kurlandi , gdzie osiad o jedenastu ksi y z Tunki, na
po udniowy wschód od Moskwy w Spassku – jedenastu, w guberni penze skiej –
trzynastu, kilku te w Kijowie i w innych miejscach. Kolejna amnestia z 1883 r.
zaledwie kilku duchownym umo liwi a powrót do kraju. Kilkunastu
(prawdopodobnie 25) uda o si do Galicji do Lwowa i Krakowa, inni emigrowa
musieli za granic a ich po enie materialne bywa o nawet gorsze ni na
Syberii.
Z bada autora wynika, e dwudziestu ksi y po d ugiej tu aczce
wróci o do kraju a po roku nadzoru policyjnego do w asnych parafii. Do czasu
wskrzeszenia wolnej Polski w 1918 r. do o i w Polsce zmar o zaledwie trzech
spo ród zes anych do Tunki.
Pod osad na Syberii pozosta jeszcze niemal zapomniany cmentarz,
a w rejestrach nazwiska szesnastu duchownych pochowanych na nim oraz
siedmiu na cmentarzu w Irkucku (gdzie do dzi stoi pi kny, gotycki, postawiony
na pocz tku lat 80. tych XIX w. „ko ció polski” – wybudowany dzi ki zabiegom
ks. Krzysztofa Szwernickiego).
Po zes cach z Tunki pami w ród miejscowych niemal zagin a –
obecnie jest jednak powoli odtwarzana. S
b
te zachowaniu pami ci
o dziejach tej diaspory, przedstawione przez autora, fragmenty dokumentów,
listów, opisów i wspomnie , umieszczone w drugiej cz ci omawianej pracy.
Wybór róde dokonany przez autora jest wielce wymowny ju przez
same tytu y dokumentów i wspomnie (np. Chwyta Polaków, „B aga em Boga”,
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„Obdarty z ostatniej koszuli”, Od Annasza do Kajfasza, Syberia jest bogata…
itd.) Wyra aj one rzeczywisty wymiar koszmaru zes ania, dramatów i ró nego
do nich stosunku, opisuj przyrod , obyczaje, walk , smutki i rado ci – które
tak e mia y miejsce. Odmalowuj Syberi w jej ogromie i pi knie, w obyczajach
jej mieszka ców. Ten fragment ksi ki jako najbardziej wierny portret tamtych
czasów warto dedykowa m odzie y, gdy odmalowuj c klimaty, zapada
boko w pami .
Ostatni cz
pracy stanowi biogramy 156 ksi y zes ców a w tre ci
ca ej ksi ki zamieszczono 30 zdj
– portretów bohaterów oraz liczne
wspó czesne i archiwalne fotografie.
Eugeniusz Niebelski okaza si by nadzwyczaj wiarygodnym
i uczciwym poszukiwaczem prawdy historycznej, przy tym pracowitym
i skrupulatnym niemal do przesady. Wiele cennych, dodatkowych ale wa nych
wiadomo ci umie ci w licznych przypisach. Mimo rozbudowanego warsztatu
i „matematycznej” precyzji my li, praca jest odkrywcza i wyj tkowo ciekawa.
El bieta Trela-Mazur
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Sylwia Milan, Rzeczpospolita III i pó ,
Lublin 2009, ss. 419,
ISBN 978-83-60504-78-9
W dwudziest rocznic obrad okr ego sto u na rynku ksi garskim
pojawi o si wiele publikacji upami tniaj cych to wydarzenie. Jedne z nich mia y
charakter faktograficzny, inne za podj y si próby oceny minionych
kilkudziesi ciu lat, patrz c przez pryzmat reform wdro onych po roku 1989 r.
Bior c do r ki obszerny zbiór wywiadów, autorstwa do m odej dziennikarki
tygodnika „Cooltura” w Londynie, nie ma w zasadzie w tpliwo ci, co do
ewaluacyjnego charakteru recenzowanej pozycji. Za ju sam wst p wzbudza
du e oczekiwania, a szeroki wachlarz osobisto ci z ycia publicznego,
dokonuj cych oceny zmian i przeobra
– b cych konsekwencj
transformacji ustrojowej i ekonomicznej – rozbudza ciekawo czytelnika.
Konstrukcja ksi ki zosta a podzielona na sze bloków tematycznych,
usystematyzowanych m.in. wed ug pe nionej funkcji, a zatem pocz wszy od
prezydentów, premierów, uczestników okr ego sto u, komentatorów krajowych
i zagranicznych, sko czywszy na przedstawicielach reprezentuj cych m ode
pokolenie. Ka da rozmowa zako czona jest krótk not biograficzn . Wywiady
zawarte w ksi ce s nierówne, wszystko zale y od konkretnego rozmówcy.
Cykl rozmów zawartych w pierwszym rozdziale otwiera wywiad
przeprowadzony z Ryszardem Kaczorowskim, dalej zgodnie z chronologi ,
autorka rozmawia z Wojciechem Jaruzelskim, Lechem Wa
i Aleksandrem
Kwa niewskim. O ile ci ostatni popadaj w zb dn mitologizacj , o tyle dobrze
na tym tle wypada rozmowa z Ryszardem Kaczorowskim. Ostatni prezydent na
uchod stwie wyjawi m.in. sw nadziej , i wolna Polska wróci do Konstytucji
z 1935 r., na podstawie której dzia
rz d RP na uchod stwie w Londynie,
natomiast nie oczekiwa udzia u w rz dzeniu (s. 20). Jego zdaniem
najefektywniejszy by rz d Jerzego Buzka, uznaj c jednocze nie,
e
porównywanie tego czasu do okresu mi dzywojennego nie do ko ca ma sens,
albowiem Józef Pi sudski mia wizj Polski, a tak e zespó wykonawczy, na
którym móg polega . M odzi ministrowie i urz dnicy Drugiej Rzeczypospolitej
byli bardzo oddani sprawie. Polska po 1989 r. to kraj z przetrzebionymi elitami.
Na wychowanie nowych potrzeba kilku pokole (s. 21).
Do
ciekawie prezentuj si wywiady udzielone przez by ych
premierów oraz samych uczestników okr ego sto u. Nale y podkre li , e
rozmowy z nimi nie stanowi jedynie odtworzenia przegl du reform ustrojowoekonomicznych wdra anych po roku 1989, lecz konfrontacj opinii o minionym
dwudziestoleciu. Byli w ród nich dzia acze „Solidarno ci”, PZPR i duchowni.

Tote , cho wszyscy uczestniczyli w budowaniu Trzeciej RP, to przecie ka dy
reprezentowa inne pogl dy i do innych aspektów si odwo uje.
W ksi ce przedstawione zosta y równie rozmowy przeprowadzone
z komentatorami krajowymi i zagranicznymi, a tak e lud mi m odymi
z emigracji brytyjskiej, którzy na fundamencie swoich do wiadcze zdobytych
zagranic chc budowa now Polsk . Zdaniem autorki to dzi ki nim z nadziej
mo emy spogl da w przysz
. Pisze bowiem, e po kilku latach pobytu na
Wyspach nie ma ona w tpliwo ci, e zastawienie wybranych cech polskich
i brytyjskich tworzy cz owieka prawdopodobnie najbardziej zbli onego do
idea u. Po czenie takich cech jak logika, pracowito , konsekwencja, odwaga
i ambicja ulokowanych w obu tych narodach zbudowa oby kraj o paszporcie
cenniejszym ni szwajcarski, ameryka ski i angielski razem wzi te (s. 12).
W kontek cie ewentualnych uwag odno nie recenzowanej pozycji,
mo na odnotowa brak podania dok adnej daty przeprowadzenia wywiadu
a tak e brak zachowania przez autork obiektywizmu przy przeprowadzonych
wywiadach. Ponadto, co oczywi cie w rzeczy samej jest charakterystyczne dla
rozmów prowadzonych z politykami, na wiele pyta w zasadzie nie otrzymujemy
odpowiedzi, by mo e autorce zabrak o wnikliwo ci.
Nie wp ywa to oczywi cie na ogóln pozytywn ocen ksi ki.
Z kilkudziesi ciu przeprowadzonych wywiadów udzielonych przez ró ne osoby
z ycia publicznego powstaje bowiem bardzo ciekawa wielog osowa dyskusja
o Trzeciej RP.
Alicja Kleczewska
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