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Słowo wstępne
Nie ulega wątpliwości, że konferencje są nieodłącznym elementem życia naukowego
studentów i doktorantów. Stanowią dobrą okazję do wymiany poglądów z badaczami
podejmującymi podobną problematykę lub do spotkania przedstawicieli zupełnie innych
dyscyplin naukowych,co zawsze jest niezwykle inspirujące. Kluczowym elementem dla
organizacji każdej konferencji jest określenie jej tematyki.
Planując międzynarodową konferencję w gronie doktorantów Wydziału FilozoficznoHistorycznego i Ekonomiczno-Socjologicznego uznaliśmy, że najlepszym tematem jest
człowiek. To temat, który łączy nas wszystkich – historyków, antropologów, prawników,
ekonomistów. Pokłosiem konferencji jest niniejsza publikacja, którą mamy ogromny
zaszczyt Państwu zaprezentować.
Spis treści najlepiej świadczy o interdyscyplinarnym charakterze wydarzenia. Część
z artykułów doskonale wpisuje się w paradygmat antropologiczny – osadzają człowieka
w historycznym czasie i przestrzeni, ale nie bez odniesień do współczesności. Inne teksty
reprezentują odmienne podejście do tematyki – nie brak w niniejszej publikacji miejsca
dla człowieka jako podmiotu gospodarki czy uwikłanego w rozmaite problemy prawne.
Wierzymy, że oddajemy w Państwa ręce ciekawy i bogaty w wartościowy materiał tom
i że Państwa ciekawość poznawcza rozbudzona interesującymi tytułami zostanie
zaspokojona.
Pragniemy wyrazić podziękowanie dla Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego
Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr. hab. Zbigniewa Anusika i Dyrekcji Instytutu Historii
Uniwersytetu Łódzkiego – prof. nadzw. dr. hab. Marii Nartonowicz-Kot i prof. nadzw. dr
hab. Jarosława Kity, bez których życzliwości konferencja nie mogłaby się odbyć.
Bezcenna okazała się pomoc ze strony recenzentów – prof. nadzw. dr. hab. Jarosława
Kity, prof. nadzw. dr hab. Grzegorza Markiewicza i prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa
Woźniaka. Dziękujemy również za współpracę dr. Andrzejowi Kompie.
Kierujemy również serdeczne podziękowania dla przedstawicieli władz zagranicznych
uczelni, którzy wraz ze studentami i doktorantami przygotowali artykuły.
W tym miejscu składam również podziękowania i wyrazy uznania na ręce koleżanek
i kolegów organizatorów – Renaty Pisarek, Gerta Dragoshi i Łukasza Białego.
W imieniu organizatorów,
Estera Flieger
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Preface
There are no doubts that conferences are important part of students and Ph.D.
students scientific life. It is a good occasion to exchange ideas with other researchers
who are interested in the same field or to meet researchers from completely different
discipline, which is always very inspiring. Key element for every conference it is main
topic.
Planning international conference in a group of Ph.D. students of Faculty of
Philosophy and History and Faculty of Economics and Sociology we decided that human
being is the best topic. It connect all of us – historians, anthropologists, lawyers,
economists. This volume, which we are honored to present you, is an effect of
a conference.
Contents is the best illustration for its interdisciplinary character. Some articles
represent anthropology paradigm - human being is presented in historical time and
space, but not without some links to modernity. Other texts represent different point of
view – in this volume there is also a space for a human being as subject of economy and
different law issues.
We believe that this volume is interesting and full of valuable material and that your
curiosity and hunger of knowledge based on intriguing titles will be fed.
We want to express thanks to professor Zbigniew Anusik – Head of Philosohy and
History Department of University of Lodz and Heads of History Institute of University of
Lodz – professor Maria Nartonowicz-Kot and professor Jarosław Kita. Without their
support organizing conference would not be possible. Help from reviews authors was
priceless – professor Jarosław Kita, professor Grzegorz Markiewicz and professor
Krzysztof Woźniak. We also want to express thanks to doctor Andrzej Kompa for
cooperation.
We also want to express appreciation to all authorities of foreign universities, students
and Ph.D. students, who prepared articles.
I want to express admiration for friends with whom I could organize this event –
Renata Pisarek, Gert Dragoshi and Łukasz Biały.
In behalf of organizers,
Estera Flieger
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Estera Flieger, Uniwersytet Łódzki

CZY ZEBRA JEST CZARNA W BIAŁE PASKI CZY BIAŁA W CZARNE PASKI?
HISTORIA KOLORU I PASKÓW W PRACACH MICHELA PASTOUREAU JAKO
PRZYKŁAD ANTROPOLOGII HISTORYCZNEJ

Przypuszczam, że każdą dyscyplinę, jak wyraźnie podkreślał Nietzsche,
konstytuuje to, czego nie wolno czynić jej przedstawicielom.
Każda dyscyplina zbudowana jest ze zbioru ograniczeń nałożonych
na myśl i wyobraźnię, a żadna nie jest aż tak obwarowana
różnymi tabu jak historiografia – do tego stopnia,
że tak zwana „metoda historyczna” nie polega na niczym innym,
jak tylko na nakazie „prostego opowiadania” (…) oraz unikania
za wszelką cenę pojęciowego nieokreślenia
i wyobrażeniowego nadmiaru (np. „entuzjazmu”).
Hayden White1

I. Kolor i wzór jako fakt społeczny
Czy zebra jest czarna w białe paski czy biała w czarne paski ? Wydawać by się mogło,
że pytanie ma wyłącznie charakter atrakcyjnej dla dzieci zagadki lub gimnastyki
intelektualnej. Odpowiedź jednak może stanowić pretekst do niezwykle szerokiej
refleksji. W Europie zebra postrzegana jest jako białe zwierzę w czarne paski, w Afryce
zaś jako czarne w białe paski2. Zatem nie widzimy tak samo. John Gage, badacz
znaczenia koloru, zauważył:
Wyodrębnienie koloru ujawnione w języku musi pozostawać w relacji do szerszego
doświadczenia koloru w danej kulturze, a to doświadczenie jest w obrębie tej kultury
różne dla różnych grup, dla których kolor posiada jakieś znaczenie3.
Nasza percepcja wzoru i koloru zależna jest zatem od szerokości geograficznej i kręgu
kulturowego, a nawet może się różnić w obrębie danej kultury. Nie ulega również
1
H . W h i t e, Fikcjonalność przedstawień opartych na faktach w: Proza historyczna, red. E. Domańska, Kraków
2009, s. 94.
2
M . P a s t o u r e a u, Diabelska materia. Historia pasków i tkanin w paski, Warszawa 2004, s. 126.
3
J . G a g e, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Kraków 2008, s. 79.
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wątpliwości, że wzór i kolor nie są zjawiskami bez żadnego znaczenia w przekazie.
Powiedzenie jak cię widza tak cię piszą nie jest tylko i wyłącznie prostą ilustracją
ludzkiej natury podatnej na niewerbalne treści. Strój to tekst, a ciało to nośnik kultury4.
Zatem nie tyle jak cię widzą tak cię piszą, ile raczej jak cię widzą tak cię czytają.
Dla historyka naturalne jest pogłębienie problemu. Oczywistym wydaje
się postawienie pytania o odbiór i znaczenie elementów przekazu niewerbalnego
na przestrzeni dziejów. Skoro współcześnie widzimy inaczej i komunikujemy się przez
strój należy założyć, że w przeszłości było podobnie5.
Michel Pastoureau, francuski mediewista i specjalista w zakresie nauk pomocniczych
historii, zdecydował się pochylić nad historią kolorów i tkanin w paski6. Wswych
badaniach nad średniowieczem i symbolami stykał się z różnego typu źródłami,
co pomogło mu w ogóle uchwycić problematykę zmieniającego się na przestrzeni
dziejów znaczenia danego koloru czy wzoru.Inspiracji dostarczyła mu również
współczesna kultura, która w wypadku badań nad paskami stała się wręcz jejgłównym
źródłem i punktem wyjścia:
„Bądź zuchwała, latem zadaj szyku w paskach!” W tym cokolwiek krzykliwym haśle
reklamowym, które jakieś czas temu mogliśmy oglądać na plakatach w paryskim metrze,
liczy się każde słowo. Ale najważniejszy wydaje mi się przymiotnik „zuchwała”.
Ubieranie się w paski, noszenie pasiastego ubrania nie jest – jeśli wierzyć temu hasłu –
sprawą neutralną ani naturalną. Wymaga od nas pewnej zuchwałości: trzeba pokonać
wstyd i niepokój, że zwrócimy na siebie uwagę (…) To daje historykowi do myślenia7.
Otwarty na współczesność francuski historyk, postanowił przyjrzeć się paskom
i kolorom w perspektywie długiego trwania8. Kolor to skomplikowana konstrukcja
kulturowa i złożony fakt społeczny9. Nie poddaje się w żaden sposób uogólnieniom10.
Jest w pełni uprawnionym przedmiotem badań historycznych11. Podobnie jak paski, które
zmuszają do zastanowienia się nad związkiem między tym, co widzialne, i tym,
4
H . W i t e k - T y l c z y ń s k a, Kim jestem/ skąd jestem? Czytanie stroju [w:] Strój – zwierciadło kultury,
red. M. Furmanik-Kowalska, J. Wasilewska, Warszawa – Toruń 2013, s. 14.
5
Ubiór uważano zawsze za narzędzie ekspresji. J . G a g e , op. cit., s. 84.
6
M i c h e l P a s t o u r e a u (ur. 1947 r.) – mediewista, archiwistaipaleograf, związany zesłynną sekcją
Sorbonyl’Ecole Pratique des HautesÉtudes, w 1983r. bjął katedrę historii symboliki świata zachodniego, autor m.in.
Histoire de France, 987-1483, Paris 1986, Figure et couleurs. Études sur la symbolique et la sensibilitémédiévales, Paris
1990 czyUne histoire symbolique du MoyenÂge occidental, Paris 2004 (wyd. pol. Średniowieczna gra symboli, przeł. H.
Igalson-Tygielska, Warszawa 2006), O autorze w: M . P a s t o u r e a u , ibidem, s. 143-144.
7
M . P a s t o u r e a u, ibidem, s. 9.
8
Ibidem, s. 10.
9
Kolor jest nie tyle zjawiskiem naturalnym, ile pewną skomplikowaną konstrukcją kulturową, nie poddającą się
uogólnieniom, by nie powiedzieć analizom, a przez to stwarzającą wiele trudnych problemów (…) Kolor jest przede
wszystkim faktem społecznym. Warto w tym miejscu dodać, że Michel Pastoureau niebezkrytycznie odnosi się do wcześniej
przywoływanej w niniejszym artykule pracy Johna Gage’a. Wskazuje, że choć jest to dzieło niezwykle obszerne i ambitne,
nie prezentuje społecznej praktyki koloru i ogranicza się do kwestii związanych z historią nauki i historią sztuki.
M . P a s t o u r e a u, Niebieski. Historia koloru, Wraszawa 2013, s. 9. 11.
10
Nie ma nic takiego, jak transkulturowa prawda koloru. M . P a s t o u r e a u, Niebieski…, s. 9.
11
M . P a s t o u r e a u, Niebieski…, s. 7-8.
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co społeczne w łonie danego społeczeństwa12. Badania nad kolorem i wzorem to
płaszczyzna spotkania się historii z antropologią i socjologią czy innymi naukami
społecznymi:
(…) historia kolorów musi być historią społeczną. Dla historyka, tak samo zresztą jak dla
socjologa czy antropologa, kolor jest najpierw faktem społecznym. To społeczeństwo
„robi” kolor, definiuje go i nadaje mu znaczenie, buduje kody i nadaje wartość barwom,
organizuje ich używanie, określa sensy i funkcje (…) Problemy koloru są zawsze i przede
wszystkim problemami społecznymi, ponieważ człowiek nie żyje sam, tylko
w społeczeństwie13.
Tematyka podejmowana przez Michaela Pastoureau i sposób w jaki jest analizowana
stanowią doskonały przykład antropologii historycznej. W niniejszym artykule pragnę
omówić niniejsze zagadnienie na podstawie pracy Diabelska materia. Historia pasków
i tkanin w paski (Warszawa 2004, ss.144). Nim jednak przejdę do prezentacji
fascynujących i skłaniających do myślenia wniosków autora, naszkicuję główne
założenia antropologii historycznej jako subdyscypliny historii, będącej w bliskim
związku z nową historią kultury, nową historią społeczną, badaniami nad życiem
codziennym i mikrohistorią.
II. Historia antropologizująca
Antropologia historyczna (inaczej: historia antropologiczna, etnohistoria, społeczna
historia kultury) włącza w warsztat historyka metody właściwe antropologii. Przyjęcie
perspektywy antropologicznej pod koniec l. 70 w ocenie Jerzego Topolskiego było
związane z naturalną ewolucją badania historycznego, polegającą na poszukiwaniu
nowych przedmiotów analizy i opisu14. Oprócz poszerzania dyscypliny o nowe tematy
badawcze, według George’a Iggersa istotny był bunt wobec rozumienia historii jako
nauki społecznejw duchu scjentyzmui realizacji założeń marksistowskich (co w praktyce
nie oznaczało całkowitego ich odrzucenia, o czym jeszcze będzie mowa)15. Ewa
Domańska z kolei zwróciła uwagę na przemiany zachodzące w humanistyce – zwrot,
który dokonał się w naukach społecznych w kierunku analiz form symbolicznych16.
Dodatkowo poznańska metodolog proponuje szukać początków zbliżenia historii
i antropologii już w l. 50, kiedy Katedrę Antropologii na Uniwersytecie Oksfordzkim
12

Ibidem, s. 13.
M . P a s t o u r e a u, Niebieski…, s. 11. Por. M. P a s t o u r e a u , ibidem, s. 13 (historia społeczna pasków).
14
J . T o p o l s k i, Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa 1998, s. 92.
15
G . I g g e r s, Historiografia XX wieku, Warszawa 2010, s. 71-73.
16
E . D o m a ń s k a, Mikrohistorie, Poznań 2005, s. 68.
13
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objął Edward E. Evans-Pritchard, który uważał, iż obie dyscypliny łączy ten sam cel –
translacja międzykulturowa17.
Głównym celem badaczy zainspirowanych antropologią jest uczłowieczenie historii18.
W centrum zainteresowań zostaje postawiony człowiek – jako twórca i uczestnik kultury.
Do narracji zostają wciągnięci heretycy z małej średniowiecznej wioski czy filozofujący
włoski młynarz, a więc postacie nie stojące za sterami władzy, a przez to wcześniej
niewidoczne19. Analizie poddawane są problemy, których historycy skupieni
na wydarzeniowej warstwie przeszłości nie podejmowali bądź w ogóle ich nie
dostrzegali, m.in. życie prywatne ze wszystkimi jego aspektami20. Czas, przestrzeń, ciało,
gesty, więzi, rytuały – wszystko co dotąd znajdowało się na marginesie, staje się teraz
wartościowym przedmiotem badań21.
Historia antropologizująca, by posłużyć się określeniem stosowanym przez Jerzego
Topolskiego i przejąć je, odchodzi zatem od wyobrażenia władzy politycznej jako
konstytutywnej cechy historii22.Co zatem jest główną siłą sprawczą w historii? Co stanowi
jej kościec? Niezwykle ważnym, a wręcz kluczowym elementem antropologii
historycznej jest wszystko to, co Michael Foucault nazwałby dyskursem władzy. Jerzy
Topolski zauważył, że dla antropologii historycznej właściwe jest śledzenie jakichkolwiek
ewentualnych presji pochodzących ze strefy takiej czy innej władzy23. Szerzej wyjaśnił
to Georg Iggers:
(…) głównymi czynnikami historii są władza i nierówność społeczna. Nierówność
i związany z nią sposób sprawowania władzy zajmuje w koncepcjach historycznych
większości badawczych życia codziennego i mikrohistorii jeszcze bardziej centralne
miejsce niż w marksizmie24.
Dlatego też historycy przyjmujący ten właśnie paradygmat interesują się dołami
społecznymi – kulturą warstw niższych, postaciami z marginesu społecznego
i wykluczonymi. Pochylają się nad wydarzeniami nadzwyczajnymi – zaburzającymi rytm
historii25.

17

Ibidem, s. 70-71.
G . I g g e r s , op.cit., s. 74.
Ibidem, s. 71-72. Przykłady bohaterów narracji prowadzonych z perspektywy antropologicznej zaczerpnięte z prac:
Emmanuel Le Roy Ladurie, Monatiilou: wioska heretyków 1294-1324, Warszawa 2014 i Carlo Ginzburg, Ser i robaki:
wizja świata pewnego młynarza z XVI w., Warszawa 1989.
20
Ibidem, s. 74.
21
J . T o p o l s k i, op.cit., s. 94.
22
J . T o p o l s k i,op.cit., s. 93, G . I g g e r s , op.cit., s. 72.
23
J . T o p o l s k i,op.cit., s. 94.
24
G . I g g e r s, op.cit., s. 78.
25
Ibidem, s. 80-81.
18
19
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Jednocześnie historia antropologiczna, podobnie jak mikrohistoria, całkowicie nie
odcina się od głównych założeń klasycznej historii – celem staje się pokazanie wielkich
procesów także na mniejszym obszarze oraz odniesienie się do przeżyć i doświadczeń
konkretnych ludzi lub niewielkich grup, ale zawsze pokazywanych w ramach tych
wielkich procesów26. Następuje jednak inne rozłożenie akcentów – z polityki i problemów
społecznych przenoszone są one na kulturę i proces modernizacji27. W ten sposób
stanowisko antropologizujące uzupełnia, a nie odrzuca metody nauk społecznych,
stosowane przez historię jako naukę społeczną28. Jeśli zaś chodzi o marksistowską wizję
dziejów, walka klas jako kategoria historyczna zostaje zastąpiona sprzeciwem, zaś ciężar
z rynku i państwa przeniesiony zostaje na codzienne doświadczenia29.Następuje
przeobrażenie wewnątrz samej dyscypliny historycznej, a nie ustawienie się wobec niej
w kontrze przy całkowitym lub częściowym zakwestionowaniu jej możliwości
poznawczych. Jednak przy odejściu od kultu faktów, a skupieniu się na człowieku jako
ich głównemu podmiotowi (twórcy) i przedmiotowi. Historia antropologiczna jest
również daleka od kategorii uniwersalnych – wprowadziła do historiografii liczbę mnogą.
Możemy mówić o mnogości historii, ponieważ kultury nie posiadają jednolitej historii30.
Założenie, że kultura zastępuje centralną pozycję polityki w refleksji historycznej,
wiąże się z przyjęciem metod właściwych antropologii. Historyk, podobnie jak
antropolog, prowadzi obserwację uczestniczącą tubylców (w praktyce przejawia się to w
bazowaniu na źródłach dialogicznych np. aktach sądowych, porównywalnych do notatek
sporządzanych przez antropologa przy pracy i stosowaniu czasu teraźniejszego)31.
Dla historyka mieszkaniec wiosek wirtemberskich w epoce nowożytnej czy robotnik
fabryczny w czasach narodowego socjalizmu jest obcym czy Innym, podobnie jak tubylec
dla antropologa32.
Przeszłość i kultura (która co istotne objawia się działaniami i zachowaniami
symbolicznymi) są tekstem, a historyk dokonuje jego translacji33. Narracja jest
konstruowana pod wyraźnym wpływem koncepcji gęstego opisu (thickdescription)
wypracowanej
w
antropologii
przez
Clifforda
Geeretza
zakładającej,
34
iż kultura jest symbolizowana przez szczegółowy opis jakiegoś jej przejawu .
Perspektywa antropologiczna odświeżyła i wzbogaciła historiografię o nową tematykę,
metody i źródła. Choć niektóre z problemów podjętych przez historyków
26

Ibidem, s. 74.
Ibidem, s. 75.
28
Ibidem, s. 81.
29
Ibidem, s. 78.
30
Ibidem, s. 72.
31
E . D o m a ń s k a,op.cit., s. 73-74, 77-78, 81, G . I g g e r s ,op. cit., s. 80.
32
G . I g g e r s, op. cit., s. 80.
33
E . D o m a ń s k a, op.cit., s. 71, 74 (o krytycemetaforytranslacji vide s. 76), G . I g g e r s, op. cit., s. 73,
J . T o p o l s k i, op. cit., s. 93.
34
J . T o p o l s k i, op. cit., s. 93, E . D o m a ń s k a, op.cit., s. 70, 74, G . I g g e r s, op. cit., s. 73.
27
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reprezentujących to stanowisko pojawiały się już wcześniej (np. w środowisku Annales),
to bezpośrednia inspiracja antropologią miała charakter nowatorski. Ewa Domańska,
odwołując się do amerykańskiego antropologa, zwróciła uwagęna wyjątkowo ciekawy
i wartościowy aspekt omawianego paradygmatu:
W antropologii zaś dość powszechnie akceptowane było przekonanie Malcolma
Cricka, który twierdzi, że wiedza antropologiczna nie dotyczy de facto „innych”, ale
generowana jest przez wzajemną definicję „nas” i „innych”, stąd też ma właściwie
charakter autobiograficzny; jest „antropologią personalną” w sensie dochodzenia
do samowiedzy. W tym znaczeniu sąd o kulturze obcej zakorzeniony jest
w odpowiednich poglądach własnej kultury badacza35.
Podejście antropologiczne ma więc w sobie rys autorefleksji. Spoglądając
na historycznego Innego, mamy sposobność przyjrzeć się samym sobie. Historia staje się
płaszczyzną spotkania. Przeszłość łączy się ze współczesnością. Czy przyjęcie takiego
stanowiska może nieść za sobą niebezpieczeństwo w postaci ulegania myśleniu
analogicznemu? Antropologia historyczna daleka powinna być od łatwych osądów,
a badaczowi cały czas powinno przyświecać jedno z jej głównych założeń mówiących
o tym, że to badany podmiot ma przemówić36.
Innym fascynującym problemem metodologicznym są relacje pomiędzy prawdą
i fikcją w antropologizującej narracji. Ewa Domańska przywołuje teoretyczne rozważania
wcześniej już przywołanego Clifforda Geertza:
Geertz twierdzi, podobnie jak to robi w odniesieniu do pisarstwa historycznego
narratywistyczna filozofia historii, że dzieła antropologiczne są fikcjami, fikcjami
w oryginalnym tego słowa znaczeniu, to znaczy są one czymś skonstruowanym,
wymodelowanym. Nie znaczy to jednak, że są fałszywe. Uświadomienie sobie tego faktu,
zrozumienie, że relacja pomiędzy przedstawieniem a rzeczywistością przedstawianą jest
problemem fundamentalnym spowodowało przełom w antropologii. Między innymi
dzięki Geertzowi antropologowie uświadomili sobie tekstualny wymiar swoich prac.
Koncepcje autora The Interpretation of Cultures, podobnie jak teoria Haydena White’a,
zachwiały obiektywnym statusem nauki antropologicznej/historycznej, ukazując, że jej
źródłem nie jest rzeczywistość (przeszłość) jako taka, ale jej interpretacje37.
Zwrot narratywistyczny oznaczał korektę, a wręcz całkowite zniesienie granic
pomiędzy prawdą a fikcją wyznaczonych na przełomie XVIII i XIX w. wraz
z wkroczeniem historii na uniwersytety i dynamicznym rozwojem dyscypliny
35
36
37

E . D o m a ń s k a, op.cit., s. 74.
G . I g g e r s, op. cit., s. 80.
E . D o m a ń s k a, op.cit., s. 75-76.
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historycznej, znajdującej się w owym czasie pod przeważającym wpływem niemieckim.
Głównym reprezentantem europejskiej myśli historycznej, którego poglądy zaważyły na
kształcie historiografii, był Leopold von Ranke. W opozycji do jego sposobu rozumienia
i uprawiania historii wie es eigentlichgewessen (a więc „taką jaką była”) stanął w latach
70. Hayden White – amerykański historyk kultury i świadomości. Zakwestionował
wcześniej wypracowany i utrwalony model poznawczy podporządkowany rankowskiej
zasadzie38. Bezpośredni dostęp do przeszłości nie jest możliwy – docieramy do niej
jedynie przez teksty, które są istotą historiografii, a idąc jeszcze dalej – są z nią
tożsame39. Fakty nie są dane i odnajdywane, ale konstruowane przez historyka,
a fragmenty przeszłości modelowane w całość40.Wreszcie, Hayden White zredefiniował
relacje pomiędzy faktem a fikcją:
Nie musimy więc już wierzyć – tak jak musieli wierzyć historycy w okresie
postromantycznym – że fikcja jest antytezą faktu (tak samo, jak przesąd lub magia są
antytezą nauki) lub że możemy łączyć fakty bez pomocy jakiegoś funkcjonalnego wzorca
o literackiej proweniencji41.
Autor wydanej w 1973 r. Metahistory – kluczowej pracy dla narratywistycznej
koncepcji historii (historiografii), nie znajduje uzasadnienia dla dychotomicznego
sposobu myślenia. Dodatkowo, w jego ocenie przywoływanie przeszłości wymaga
zarówno sztuki, jak i wiedzy42.
W narracji prowadzonej przez historyka znajduje miejsce dla elementów właściwych
fikcji:
Istotnie, trudno wyobrazić sobie ogląd rzeczywistości historycznej, który nie
korzystałby z fikcyjnych technik reprezentacji, tak samo jak trudno by było wyobrazić
sobie poważną fikcję, która na jakimś poziomie, nie rościłaby sobie pretensji do
wypowiadania się na temat natury i znaczenia historii43.
Historycy antropologizujący bazują na wyżej zaprezentowanych założeniach.
Konstytuują takie czynniki jak wyobraźnia i intuicja badacza – mogą one dotykać sedna
sprawy44. Jest to (jak w wypadku pracy Natalie Zemon-Davis) często źródłem krytyki45.
Ale trudno odmówić wartości poznawczych historiografii opartej na takim przekonaniu.
Ewa Domańska zaznacza, że omawiane podejście jest cenne dla badaczy zajmujących się
38
Vide: H . W h i t e, Brzemię historii w: Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński,
Kraków 2000, s. 39-77.
39
H . W h i t e, Fikcjonalność przedstawień…, s. 94, Brzemię historii..., s. 61.
40
H . W h i t e, Brzemię historii..., s. 65, Fikcjonalność przedstawień…, s. 92.
41
H . W h i t e, Fikcjonalność przedstawień…, s. 93.
42
H . W h i t e, Fikcja historyczna, historia fikcjonalna i rzeczywistość historyczna w: Proza historyczna, red. E.
Domańska, Kraków 2009, s. 186.
43
H . W h i t e, Zdarzenie modernistyczne w: Proza historyczna, red. E. Domańska, Kraków 2009, s. 292.
44
G . I g g e r s, op. cit., s. 79.
45
Ibidem, s. 72.
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kulturą umysłową niższych warstw społecznych, którzy muszą się mierzyć z brakiem
źródeł pisanych46.

III. Historia pasków i tkanin w paski wg Michela Pastoureau
Michel Pastoureau dostrzegł pewną uchwytną źródłowo prawidłowość – w dobie
średniowiecza społeczeństwo, literatura i ikonografia ubierały w paski zawsze określone
postacie47.Nie ulega wątpliwości, że paski na przestrzeni dziejów zawsze wyróżniały
noszącą je osobę. Współcześnie również nie są obojętne – ich noszenie wymaga (…)
pewnej zuchwałości: trzeba pokonać wstyd i niepokój że zwrócimy na siebie uwagę48.
W książce Diabelska materia. Historia pasków i tkanin w paski francuski badacz
postanowił przyjrzeć się bliżej symbolice pasków (nie tylko tych na ubraniach) i jej
ewolucji:
(…) śledząc historię pasków i tkanin w paski aż do schyłku XX wieku, zamierzam
pokazać, jak każda epoka, nie wypierając się bynajmniej wcześniejszych zwyczajów
i kodów, tworzy nowe, a przez to powoduje coraz większe zróżnicowanie materialnego
i symbolicznego świata pasków (…) Współcześnie funkcjonują wszystkie wcześniejsze
praktyki i kody (…)49.
Początek rozważań podjętych przez autora jest typowy dla antropologii historycznej
– to wydarzenie nadzwyczajne, a dzięki temu szczególnie utrwalone w źródłach (również
normatywnych)50. Punktem zawiązania narracji jest spór jaki toczył się począwszy
od 1254 r. wokół pasów na płaszczach karmelitów51.Strój zakonników budził skrajne
emocje – w wielu miastach spotykali się z kpinami i obelgami, a nawet dochodziło do
rękoczynów52. Oskarżono ich o związki z Szatanem, obłudę i wiarołomstwo53.W konflikt
zaangażował się papież –Aleksander VI nakazał karmelitom zmianę płaszcza, a Bonifacy
VIII w 1287r. poświęcił tej kwestii bullę54. Dalej historykzajął się prawodawstwem
średniowiecznej Europy. Prawo niemieckie nakazywało nosić paski bękartom,
E . D o m a ń s k a, op.cit., s. 81.
M . P a s t o u r e a u, op.cit., s. 10.
Ibidem, s. 9.
49
Ibidem, s. 12.
50
Ibidem, s. 23.
51
Ibidem, s. 18.
52
W Paryżu nazywani byli pręgowanymi braćmi, co w warstwie językowej miało wskazywać na ich niepewne
pochodzenie (przymiotnik pręgowany używany był właśnie w takim kontekście). Ibidem, s. 20.
53
Ibidem, s. 20.
54
Co więcej, Michel Pastoureau zwrócił uwagę, że w źródłach zakazy noszeni pasów przez osoby ze stanu
duchownego były wielokrotnie ponawiane. Ibidem, s. 21-22.
46
47
48
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niewolnikom i skazańcom oraz trędowatym, kalekom, cyganom, heretykom, niekiedy
Żydom, zaś w innych europejskich miastach dodatkowo tak zdobione stroje nosić mieli
kuglarze, błaznowie, kacii prostytutki55. W tekstach literackich właściwych epoce paski
noszą bohaterowie negatywni56.Badacz przyglądając się tej grupie postaci (rzeczywistych
bądź wyimaginowanych)zarysowuje ciekawy problem:
Byli to zawsze ludzie z takiego czy innego powodu wykluczeni ze społeczeństwa
lub przez nie potępieni, od Żyda i heretyka po błazna i kuglarza, nie tylko trędowaty, kat
czy prostytutka, ale i wiarołomny rycerz z opowieści Okrągłego Stołu, szaleniec z Księgi
Psalmów i postać Judasza (…) O ile jednak łatwo można sporządzić listę tych
odmieńców w pasiastym stroju, o tyle trudno zrozumieć, dlaczego wybrano taki właśnie
ubiór dla podkreślenia ich negatywnego statusu (…) dysponujemy mnóstwem
dokumentów ze wszystkich dziedzin, podkreślających – poczynając od XII-XIII wieku –
degradujący, pejoratywny, a nawet zdecydowanie diabelski charakter ubioru w paski57.
Michel Pastoureau realizuje założenia antropologii historycznej podejmując temat
wykluczonych. Historyk chętnie schodzi ku dołom społecznym i prowadzi swego rodzaju
obserwację uczestniczącą. Czy w średniowieczu wymienieni przedstawiciele jakże
barwnego społeczeństwa nosili paski bo byli potępieni czy byli potępieni bo nosili paski?
Dlaczego w ogóle taki wzór? Autor sugeruje dwa tropy, którymi można podążać szukając
odpowiedzi58. Chrześcijańska kultura średniowiecza mogła uzasadniać negatywne
znaczenie pasów fragmentem z Trzeciej Księgi Mojżeszowej o zakazie szaty wykonanej
z dwóch rodzajów przędzy lub w dwóch różnych kolorach (zależnie od przyjętego
tłumaczenia)59. Należy również zwrócić uwagę na sposób w jaki pracowało
średniowieczne oko – było ono szczególnie wyczulone na poszczególne plany i niechęć
budziły wszystkie struktury powierzchni, które zakłócają widzenie, ponieważ nie
pozwalają
wyraźnie
odróżnić
figury
od
tła60.
Jak
przekładało
się to na znaczenie symboliczne pasków?
Paski były najwyraźniejszym znakiem – widocznym z daleka i dobitnie
sygnalizującym transgresję (…) prawa61.Taki wzór ilustrował pogwałcenie ładu
Najczęściej paski nosili nie-chrześcijanie, których nawrócenie się było potencjalnie możliwe. Ibidem, s. 25-26, 125.
Ciekawym przykładem jest ikonograficzne przedstawienie św. Józefa – ludzie średniowiecza mieli do tej postaci
stosunek ambiwalentny, we wszelkiego rodzaju procesjach czy przedstawieniach okolicznościowych postać tę odgrywał
okoliczny wiejski głupek (dosłownie cytując Pastoureauu), pasy więc pojawiały się na jego szacie w subtelniejszy sposób
(na pludrach). M . P a s t o u r e a u, op.cit., s. 27-29, 30-32.
57
Ibidem, s. 10.
58
Stawiając pytanie, czy da się rozgraniczyć to co biologiczne i kulturowe, autor nie przesądza, który z tropów
interpretacyjnych jest właściwy. Wręcz doskonale je ze sobą łączy. Ibidem, s. 37.
59
Ibidem, s. 10-11.
60
Ibidem, s. 11-12, 33.
61
Ibidem, s. 26.
55
56
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(społecznego i moralnego) oraz odróżniał służących od panów, katów od ofiar, szaleńców
od zdrowych i potępionych od wybawionych62. Pasy zaburzały widzenie, podobnie jak
noszące je osoby zmieniały rytm życia społecznego:
Na obrazie, tak samo jak na ulicy, pasiasty strój lub atrybut wyróżnia tych, którzy są
poza ładem społecznym, ponieważ zostali wykluczeni wskutek swoich czynów (…) lub z
powodu kalectwa (…) albo dlatego, że wykonują zawód podrzędny (służący) lub
niegodny (…)63.
Ubranie zatem było elementem segregacji społecznej64.Pasy niosły za sobą idee
zamętu, nieładu, zgiełku i nieczystości oraz symbolizowały niepożądany stan
transgresji65. Michel Pastoureau analizując warstwę językową kultury średniowiecznej
zwrócił uwagę, że „pasiasty” był niekiedy synonimem do „odmienny”, a w średniowieczu
to co odmienne było nieczyste, niemoralne, fałszywe i agresywne66. Społeczeństwo było
zatem przez pasy ostrzegane przed tym co niebezpieczne i grzeszne. Średniowieczni
mieszkańcy Europy mieli strzec się zwierząt w paski i nakrapianych – zebra w źródłach
jest zawsze okropna i zła67.
Z drugiej strony, badacz proponuje również odwrotną interpretację, skądinąd
fascynującą: paski miały odstraszać Szatana i bronić mu dostępu do słabszych (chorych,
grzesznych) członków społeczności68.Puenta jest niezwykle celna – paski nie są
nieporządkiem, lecz znakiem nieporządku i środkiem zaprowadzenia ładu oraz nie są
wykluczeniem, lecz znakiem wykluczenia i prośbą reintegracji69.Symbolizują nieład
jednocześnie go zaprowadzając70.
Michel Pastoureau zauważył, podając przykład zebry, że to co przerażało dziś
fascynuje71.W jego ocenie, negatywnie postrzegana w średniowieczu odmienność dzisiaj
często staje się zaletą72.Współczesność, która jest dla autora punktem wyjścia, nadała
pasom również inne znaczenie. Służą one klasyfikacji, kontroli i cenzurze73.
Nie
symbolizują
Szatana,
ale
niebezpieczeństwo74.
Przede
wszystkim
62

Ibidem, s. 30, 32.
Lub dlatego, że przestali być chrześcijanami przyjmując heretyckie wierzenia. Ibidem, s. 29, 30.
Ibidem, s. 26.
65
Ibidem, s. 40.
66
Ibidem, s. 37.
67
Podobnie jak zwierzęta nakrpaiane (np. hiena). Plamy miały podobne do pasów znaczenie. Przypominały objawy
chorób skórnych trapiących średniowiecznych Europejczyków. Ibidem, s. 35, 38.
68
Ibidem, s. 86.
69
Ibidem, s. 125.
70
Ibidem, s. 125.
71
Ibidem, s. 123.
72
Ibidem, s. 38.
73
Ibidem, s. 124.
74
Ibidem, s. 117.
63
64
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sygnalizują75.Przykładem jest przejście dla pieszych – to bariera, zakaz i jednocześnie
przyzwolenie76. Z kolei paski pojawiające się na stroju i obuwiu sportowym mają
wg. historyka pełnić funkcję emblematu i przypominać kody stosowane na turniejach
rycerskich oraz ewokować ideę szybkości i wyczynu sportowego77. W paski często
ubierane są dzieci. Dziecko jest również poniekąd wykluczone (dobrze ilustruje
to funkcjonujące w języku polskim powiedzenie: Dzieci i ryby głosu nie mają),
z drugiej strony wiąże się to z aspektem higienicznym wzoru, skojarzeniem z zabawą
(kuglarzem) i wakacjami78. Paski mogą być również łobuzerskie – nosili je włoscy
gangsterzy czy artyści (np. Pablo Picasso)79.By pasy jednak mogły wejść do mody czy
nabrać nowego znaczenia społecznego musiała nastąpić ewolucja w ich postrzeganiu
i rozumieniu.
Jednym z etapów tej ewolucji był podział na paski dobre (dodatnie) i złe (ujemne)80.
Nie oznaczało to jednak całkowitego zerwania z ich średniowieczną symboliką, której
echa zresztą pobrzmiewają również współcześnie. Utrwalona została ona w języku (fr.
rayer– skreślić, zakreślić, odcinać, likwidować, eliminować; niem. streifen– skreślać,
strafen– karać)81. Trudno również zaprzeczyć archetypicznemu modelowi myślenia.
W naszej wyobraźni więzień ubrany jest zawsze w pasy82. Michel Pastoureau szuka
(m.in. w języku) związku łączącego strój więźniów ze strojem wykluczonych w czasach
średniowiecza. Zakłada bliskość kategorii szaleństwa i internowania, poza tym paski na
strojach więźniów łącząc się z karatami tworzą wizualnie klatkę – w ten sposób
uniemożliwiona jest ucieczka i jednocześnie dla społeczeństwa zapewniona ochrona
przed przestępcą83. Dodatkowo w takim kontekście paski są uwłaczające i odbierają
godność (np. pasiak w obozie koncentracyjnym)84.
Pomiędzy paskami grzesznych i szalonych oraz więźniów a paskami dzieci,
sportowców i artystów są jeszcze paski higieniczne oraz marynarskie i morskie
(czy nadmorskie)85. Przez wieki bielizna miała być pozbawiona koloru, dopiero
w połowie XIX w. w USA i Anglii wraz z zerwaniem z dominującą moralnością
protestancką, surową etyką kapitalistyczną i wartościami mieszczańskimi wprowadzono
kolor86. Paski (i odcienie pastelowe) były etapem przejściowym pomiędzy bielą
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a kolorem87. Były wytworem społeczeństwa industrialnego88. Pasiaste stały się również
stroje plażowe – pobyt nad morzem wiązał się z porzuceniem konwenansów, luźniejszą
atmosferą (ale w granicach dobrego smaku i moralności)89. Pasy miały wyglądać również
zdrowo i higienicznie, dlatego kiedy pojawiają się na strojach sprzedawców łatwo
psujących się produktów niosą skojarzenia ze świeżością90. Nie do końca możliwe jest
wg badacza znalezienie źródłowego uzasadnienia dla pasków w stroju marynarzy 91.
Rozważa czy paski na stroju majtka, znajdującego się na samym dole hierarchii
okrętowej, mają charakter deprecjonujący czy tylko sygnalizujący92.
Ciekawy jest również związek pomiędzy paskami a muzyką – muzycy w starożytnym
Rzymie, trubadurzy i jazzmani noszą paski, co z jednej strony w interpretacji Michela
Pastoureau podkreśla ruch, a z drugiej strony sposób bycia artystów, często postaci
z marginesu93. Ale paski z muzyce stanowią o jej istocie – zapis na pięciolinii to wyraz
ładu i porządku94.
Zarówno tematyka, jak i sposób jej ujęcia (m.in. stosowanie czasu teraźniejszego)
oraz baza źródłowa i jej interpretacja (czy wręcz modelowanie materiału) pozwalają
zaliczyć Michela Pastoureau do historyków antropologizujących. Uznanie budzi forma
pracy, styl narracji utrzymanej w doskonałym tempie i świadomość metodologiczna
badacza. Chętnie odnosi się do statusu historii, chociażby zadając pytanie Dlaczego
historyk łatwiej porusza się w dokumentacji deprecjonującej niż pochwalnej?95 Autor
wskazując na związek pomiędzy pasami a ruchem (chociażby w stroju dzieci czy
sportowców, ale również średniowiecznej Fortuny, która jak powszechnie wiadomo
kołem się toczy) skomentował swoje dzieło: Książka poświęcona paskom powinna (…)
także być zwięzła i czytana szybko96.
Wszystkim tym, którzy zanurzeni w wielkiej historii politycznej stawiają pytanie
o sens badania historii wzoru i koloru mogę odpowiedzieć pytaniem: A dlaczego tych
zagadnień nie badać? Michel Pastoureau jest badaczem niezwykle inspirującym.
Swobodnie porusza się w wielości interpretacji. Doskonale łączy fakty z własną
wyobraźnią i intuicją.
Nie wykluczają się one wzajemnie, ale tworzą kompletny i logiczny obraz.
Autor nie boi się spotkać z średniowiecznym Innym. Historia antropologizująca Michela
Pastoureau oparta na koncepcji czasu właściwej dla szkoły Annalesma w sobie aspekt
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spotkania tubylca z badaczem. Nie boi
A czyż współczesność nie przynależy do historii?

się

on

również

współczesności.
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ANTROPOLOGIA HISTORYCZNA W PRZEDKOLONIALNYM TERYTORIUM
DZISIEJSZEGO SENEGALU
Badania antropologiczne często odwołują się do pisanych źródeł historycznych, które
stanowią zapis opowieści danej grupy społecznej. Antropologia to wiedza empiryczna,
która ma za cel wyjaśnienie kulturowe i społeczne człowieka. Przez właściwe jej metody
opisywania, wyjaśniania i obserwacji rzeczywistości oraz poprzez doświadczenia próbuje
poznawać prawdę historyczną. Empiryczny charakter podejścia antropologicznego w
poszukiwaniu prawdziwości pamięci historycznej może być źródłem poznania97.
W przypadku Afryki historia najczęściej była opisywana poprzez podróżników,
misjonarzy, odkrywców czy handlarzy, których obiektywność i wiarygodność można
zakwestionować, gdyż społeczeństwa w krajach zachodniej Afryki były zhierarchizowane
i dzielone na kasty.
Społeczeństwa afrykańskie przez wieki przekazywały swoją historię ustnie. Elementy
takiej jak język, kultura, zwyczaje i tradycja były przekazywane z pokolenia na
pokolenie. O specyfice kontynentu afrykańskiego świadczy fakt, że języki najpierw były
mówione, a później ktoś zajmował się spisaniem ich reguł dla potomnych. Jednak
tradycja przekazywania historii ustnie zawsze była bardziej popularna. Opowieści
szczególnej grupy społecznej tzw. griotów stanowią fundamentalne źródła dla historii.
Grioci to specjaliści i zarazem twórcy norm, reguł i zasad w zorganizowaniu
społeczeństwa. Zajmują się opowiadaniem historii, przekazywaniem tradycji ustnych,
muzycznych i wiedzy gromadzoenj przez pokolenia. Tradycja ustna przekazywana od
pokoleń do pokoleń w ramach kultury słowa miała dużo większą wartość niż sucho
spisane reguły na piśmie. Spuścizna jaką przekazywały sobie pokolenia, była
najważniejsza dla członków społeczności oraz stanowiła o ich tożsamości i identyfikacji
kulturowej. Dobrze to widać w tradycji wielu mieszkańców dzisiejszego Senegalu,
Gambii, Mali, Wybrzeża Kości Słoniowej, Burkina Faso i części Sudanu. Griot posiadał
zawsze specyficzną pozycję w wiosce, otaczano go respektem, ale także obawiano się
jego siły, pochodzącej z potężnej mądrości życiowej, wiedzy i znajomości prawd
dotyczącej całej społeczności. Tworzą oni swoją własną kastę. Biorą udział w
najważniejszych wydarzeniach i ceremoniach publicznych, przewodniczą im. Nie każdy
może zostać griotem, jest to umiejętność dziedziczona z pokolenia na pokolenie.
Techniki opowiadania griotów były autorskie, polegały na umiejętności wyczucia
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nastrojów słuchaczy, skupienia ich uwagi na opowieści oraz na przekazaniu jej w
najpełniejszy z możliwych sposobów w kontekście którego wyrosły. Zawodowy
opowiadacz musi łączyć w sobie cechy artysty, historyka, dyplomaty, czasem nawet
wróżbity. Grioci są oczami, ustami i uszami społeczeństwa , w którym się narodzili i żyją,
stanowią pamięć, jak i zwierciadło ludu. Opowieści mogą być oparte na faktach
historycznych. Zawierają wątki mistyczne, ale i informacyjne z zakresu współczesności.
Mogą pouczać, jak i przepowiadać przyszłość.
Historię można ująć na dwa sposoby. Przede wszystkim jest opowieścią, o tym co
miało miejsce w przeszłości. To inaczej znajomość epoki i zdarzeń należących do
przeszłości. W tym ujęciu historia jest rozumiana jako dyscyplina, której przedmiotem
jest nauczanie.
Z drugiej strony historia odnosi się do rzeczywistości historycznej – historii ujętej w
poprzednim znaczeniu. Następnie odnosi się do jej zdarzeń lub samych dzieł, ich
zależności i kolejności. Prawdziwym przedmiotem historii jest ludzkie działanie, czyli
historia powinna szukać najwyższej bezstronności i przyjmować krytyczny dystans
wobec swoich źródeł. Historyk nie może zapomnieć, że ma do czynienia ze znaczącymi
zdarzeniami, nie tylko zwykłymi faktami, spełniającymi prawa natury. Znaczenia te mogą
być zwykłym przypadkowym działaniem ludzkim. Obiektywizm jest warunkiem
poznania. Obiektywizm historyczny zakłada subiektywizm historyka98.
Specyfika afrykańskiego społeczeństwa swoją spuściznę zawdzięcza cywilizacji
słowa, która była pielęgnowana przez pokolenia, z szacunkiem podchodzono do
opowieści, które kształtowały w następnych latach kulturę i tożsamość narodową
i historyczną Afrykanów99. Słowo w cywilizacji afrykańskiej było i jest najważniejsza
metodą zdobywania wiedzy o swoich przodkach, o fundamentach ich istnienia. Specyfika
Afryki niewątpliwie polega na konsekwencji z jaką podchodzono do np. griotow, którzy
zajmowali bardzo ważną pozycję w hierarchii społecznej. Ustnie przekazywana historia
ma dużo większą wartość niż spisana, choć zasłyszana jedynie przez osoby ją
przekazujące, stanowi realne źródło historii o przodkach, ze względu na wartość
emocjonalną, jaką ze sobą niesie. Szacunek dla griotów powodował, że słuchacze nie
zastanawiali się nad wiarygodnością opowieści, ale próbowali wynieść z nich dla siebie
wartości moralne.
Obecnie dużo większą wartość przypisuje się słowu pisanemu, słowo mówione
zostało zastąpione przez liczne spisane dokumenty, które ze względu na możliwą większą
obiektywność zyskały na znaczeniu. Społeczności afrykańskie w dalszym ciągu
posługują się słowem mówionym jako sposobem przekazywania tradycji pokoleniowej,
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jednak słowo pisane w szerszych kręgach pozaplemiennych ma większą siłę. Tradycja,
jaką przekazywały sobie przez lata przodkowie sprawiała, że więzi pomiędzy członkami
plemienia były silniejsze. Duchowy wymiar tradycji zachował się na niektórych
obszarach. Magia słowa mówionego dla przyszłych pokoleń wciąż istnieje. Przykładem
mogą być opowiadania osób, które przeżyły wojnę i których dziś słuchamy. Ich
opowieści mają emocjonalny przekaz, ale także historyczny, który daje nam obraz
przeszłości. W książkach mamy do czynienia jedynie z suchymi faktami, które nigdy nie
zrobią na nas takiego wrażenia jak słowa, które mają przecież dużo większą moc.
Okres przedkolonialnego procesu rozwoju życia społecznego i powstania królestw
i imperiów na obszarze Afryki subsaharyjskiej, ustanowił moment przejścia od studium
klanowego i plemiennego do etapu stworzenia szeroko pojętego zjednoczenia ludów.
Chcąc studiować sytuację polityczną w Senegalu na podstawie analizy i ewolucji
sytuacji społecznej warto opisać ją z punktu widzenia historycznego. Pierwszy ślad
państwa Senegal, zanotowano już w XIII wieku, kiedy królestwo Dżolof które
obejmowało całe terytorium dzisiejszego Senegalu oraz Gambii i część Mauretanii,
zostało wykreowane przez pierwszego króla Ndiadiane Ndiaye. Była to pierwsza
organizacja społeczna, której fundamentem była instytucja państwa. Ten teren był
zamieszkiwany przez większość grupy etnicznej Wolofów, dominującej spośród innych
grup. Król Ndiaye miał zamiar utworzyć państwo narodowe, które powstałoby na gruncie
grupy etnicznej, przeważającej na terenie Dżolof. Mimo, że istniały inne grupy etniczne,
takie jak : Tukulerzy, Peules, Sererowie, Soninkowie i Maurowie, udało się skonstruować
homogeniczną kulturę i wspólny język (Wolof język Wolofow). W 1549 roku nastąpił
rozpad królestwa, do którego należały państwa wasalne: Cayor, Baol, Sine, Saloum.
Królestwo funkcjonowało w sposób hierarchiczny, na gruncie instytucji państwowych na
czele z królem, ciałem administracyjnym i doradcami. Po rozpadzie, wszystkie państwa
wcielone do królestwa, uzyskały autonomię i stały się niezależnymi organizmami.
Dopiero wtedy rozpoczęła się ekspansja imperialna, za którą początkowo stał cel
transakcji wymiennych z rdzenną ludnością Afryki. Nastąpił podział krajów na drobne
państwa. Wraz z obecnością Europejczyków, sytuacja polityczna nagle diametralnie się
zmieniła. Jak wiadomo, zaczęła się wymiana niewolników z miejscowymi przywódcami,
a później już ewidentna dominacja kolonizatorów. Kolonizatorom udało się wdrożyć
swoje zasady dzięki wojnom między tymi królestwami, często również dzięki pomocy
najeźdźców. W ten sposób przeprowadzano kolonizację, która trwała do lat 60-tych XX
wieku. Okres podboju kolonialnego spotkał się z niechęcią królów , którzy stawiali opór,
chcąc bronić swojej ojczyzny. Walka przeciwko imperializmowi francuskiemu toczyła się
w każdej prowincji. Elhad Omar Tall, reprezentant Bractwa Muzułmańskiego, stanął do
walki z francuskimi oddziałami. Był z pochodzenia Tukulerem, jednak cele Bractwa
Muzułmańskiego były nieco inne niż walczącej tubylczej ludności. Ludność
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zamieszkująca na tym terytorium nie chciała być uzależniona od Francji, walczyła
o wolność na swoich prowincjach. Natomiast członkowie Bractwa Muzułmańskiego
walczyli, gdyż nie chcieli pozwolić Francji na wprowadzanie ich kultury i zasad na
terytoriach byłego królestwa, ponieważ ich zamiarem była islamizacja tych terenów.
Jednak wysiłki radykalnej organizacji muzułmańskiej niewiele przyniosły, przegrali oni
walkę z francuskimi wojskami, które okazały się silniejsze oraz miały większą
liczebność. Po rozpadzie królestwa Dżolof, powstało wiele małych państewek, które
miały swój charakterystyczny stosunek do najeźdźców oraz cechy, którymi
charakteryzowała się walka z Francuzami. Prowincja Kayor, w której przywódcą był król
Lat Dior Diop, przeciwstawiała się bardzo mocno kolonizacji . Głównym punktem
zapalnym w działalności zmierzającej do podporządkowania sobie prowincji, był plan
budowy połączenia kolejowego z Saint Louis do Dakaru, który wzbudził sprzeciw władz
prowincji ze względu na obecność Francji, a tym samym jej późniejsze wpływy
na sytuację w królestwie. Z racji zaopatrzenia w surowce naturalne, w które obfitowały
afrykańskie terytoria, Francja za wszelką cenę chciała zagarnąć te ziemie. W większości
królestw, podobnie w Kayor, ludność prowadziła zacięte walki z francuskimi
kolonizatorami. W 1860 roku walki zakończyły się klęską, a Francja skolonizowała
ziemie należące do królestwa Kayor, a kolej, która przyniosła wiele kontrowersji, została
zbudowana wbrew tubylczej ludności. Kolejną prowincją, o której warto wspomnieć,
to królestwo Dżolof, którym rządził król Alboury Ndiaye. On również toczył walkę
z francuskimi oddziałami. Jednak w tym przypadku sytuacja przedstawiała się nieco
inaczej, bo początkowo król Ndiaye chciał dojść do porozumienia, które polegałoby na
tym, że Francja nie użyje agresji wobec Dżolof, w zamian król Ndiaye musiał oddać
swojego syna Francuzom. Odebrałby on naukę w stylu francuskim w oderwaniu od
kultury rodzimej. Jednak król nie zgodził się na tego typu warunki stawiane przez
Francuzów. W 1890 roku francuskie oddziały najechały na królestwo Dżolof w wyniku
niepodpisania porozumienia i zajęły tereny króla Ndiaye, który zdecydował się na
ucieczkę z kraju do oddalonego Sudanu. W tym czasie Francuzi przejęli władzę nad jego
królestwem i podporządkowali sobie całą prowincję. Oczywiście ludność, która
zamieszkiwała tereny Dżolof , starała się walczyć z najeźdźcami, jednak ze względu na
umiejętności, wyposażenie oraz liczebność armii przeciwnika nie mieli szans. Kraj
dodatkowo nie mógł liczyć na pomoc ze strony sąsiadów, ponieważ prowadzili oni
również walki. Okres kolonizacji początkowo nie przebiegał bez trudności – w
prowincjach, które zostały zagarnięte przez kolonizatorów nie zgadzano się z procesem
wdrażania nowej kultury i nowych zasad, całkowicie obcych dla ludności afrykańskiej.
Co ważne, na niektórych terytoriach nie funkcjonowały żadne instytucje władzy, dlatego
na tego typu terenach wcielenie jakichkolwiek form rządzenia było dużo trudniejsze od
pozostałych części. Królestwo Dżolof miało
ukształtować nowe społeczeństwo
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z elementów rozbieżnych etnicznie, opierając je na wspólnym stylu języka i filozofii
nowoczesności. Znajdowało się między rzekami Senegal i Gambia oraz między pustynią
Ferlo a oceanem.
Mieszkańcy Dżolofu są zaangażowani od 1450 roku w nowe związki handlowe
z europejskimi potęgami morskimi100. Królestwo Senegambii jest w związku z tym
zarówno aktorem, beneficjentem i główną ofiarą handlu ludźmi. Senegambia była
kluczowym regionem w tej strukturze morskiej. Region Subsaharyjski jest najbliżej
Europy. P. Curtin pisał podczas pierwszych wieków handlu niewolnikami, że to
Senegambia prowadziła główne grupy kontyngentów do zasiedlenia Nowego Świata i
handlu niewolnikami lub gumy, złota, skóry, kości słoniowej i woskiem. Sugeruje to
wpływ tej wymiany gospodarczej na kształt i rodzaj organizacji społecznej, ale także w
stosunku do autonomii, którą społeczeństwa te musiały dostosować do tych zmian.
Przed 1560 rokiem społeczność wolof zorganizowana była politycznie jako luźna
federacja małych państw uznających autorytet burba Jolof, wielkego wodza Jolofu, we
wschodnim regionie kraju wolofów znajdujących na Dolinach Kopalnych na Bounoun i
blisko pustyni Ferlo101. Burba
miał bardziej charakter człowieka wiedzy
(boroomXamXam) lub naukowca Szaman (xexemkat), niż wielkiego feudała czy rycerza
watażki102. Pokonany w 1560 roku w bitwie pod Danki, był świadkiem ograniczenia
swoich wpływów na korzyść królestw konkurujących z sobą.
W latach 1560 i 1695 w Kayorze i w Baolu pojawiły się królestwa zorganizowane
wokół centralnego aparatu władzy, która złagodzi relacje pomiędzy zorganizowanymi
grupami szefów lub przedstawicielami grup społecznych vis a via zewnątrz. Stare
imperium jest podzielone na sześć królestw: Walo, Cayor w BaolJolof, Sine i Salum,
których archaiczną organizacją jest poliarchia modyfikowana poprzez pojawienie nowej
władzy skupiającej się w wybranym suwerenie nadając jemu wyższy status do różnych
komponentów ciała władzy.
W tej strukturze społecznej, jednostka może działać jedynie w imieniu grupy i grupa
może być reprezentowana tylko przez jedną osobę, w ten sam sposób moc władcy może
być wyrażona tylko w radzie rządu (mboloreew), gdzie były reprezentowane główne
grupy społeczne. Dlatego też, działania dawnych zarządców ziemi i terytorium powinny
być zatwierdzone przez suwerena (buur), na mocy tej samej zasady król powinien zawsze
postępować zgodnie z zaleceniami jego rady.
Jednak to poszukiwanie równowagi będzie stopniowo uniemożliwiane od końcu XVII
wieku. W obliczu przemian społecznych i gospodarczych na skutek handlu niewolnikami,
100
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pojawiają się nowe reprezentacje polityczne. To autokracja, zainaugurowana przez
dumela Latir Faal Sukabe w 1697 r., będzie główną formą rządu Królestwa Kayoru
do okresu podbojów kolonialnych103. Będziemy zatem obserwować transformacje
układów społecznych na poziomie relacji władza i obywatel, zwłaszcza za panowania
wcześniej wspomnianego Latir Faal Sukabe (1697-1720) i od końca XVIII wieku, kiedy
społeczeństwo Wolofów starało się odbudować dawne struktury władzy. System
oligarchii, w którym rządy stanowili sędziowie i rada królestwa polega na tym, że
wybierani byli reprezentanci według ich statusu, wzajemnie się kontrolujący, akceptujący
się lub wręcz przeciwnie – rewokujący się. Każdy monarcha jest otoczony przez
oligarchów, których wybiera władca nominując ich również według statusu. Ci sami
oligarchowie mogą go obalić i całkowicie pozbawić władzy, jeśli przestanie działać w
ramach prawa tradycyjnego104. W takim systemie życie polityczne jest zdominowane
przez kilka prostych zasad. Po pierwsze władza polityczna jest ograniczona i
monitorowana. Diarchia (decyzja / rada) na szczeblu centralnym jest zarejestrowana w
poliarchii wyrażonej przez statut uprawnień związanych z ziemią (laman), z wodą
(diogomay), z pasterstwem (farba i ardo), ze sprawami duchowymi (boroom rab), z
jasnowidzeniem (boroombop) z wiedzą (boroomXamXam) z rodziną i powiązanymi z
tym elementami (boroomSeyt - pan narzeczonej boroomndiebot, panem tej ktora niesie
dziecko na plecach, głowa gospodarstwa domowego boroom Ker).
Zatem reewMbolo ma zdolność do powoływania i odwoływania suwerena, a następnie
doradzać mu, ale jednocześnie nie mogąc samemu egzekwować decyzji
administracyjnych. Władza polityczna występuje jako wyspecjalizowana forma rządu nad
mieszkańcami, w wyjątkowych okolicznościach odwołująca się do kompetencji
lokalnych społeczności. Władza polityczna polega na egzekwowaniu autorytetu (Nguru)
który jest wymagany gwarantem współistnienia różnych grup rolników (Wolofowie i
Sererowie) i Maurów i Fulani, pasterzy w przestrzeni cayoru. Powołanie suwerena ma
miejsce w Mboloreew (rada elektorów) i może być wykonane przy uwzględnieniu
różnych powiązań matrymonialnych jak i patrymonialnych (konkurs "między
zasłużonymi prawnymi). Ndiadiane Ndiaye, oprócz nowego języka i nowej kultury
ogłosił sąd polubowny jako zwyczajowy sposób rozwiązywania sporów105. Ten arbitraż
pozwolił na ustanowienie jednolitej relacji społecznej. Na uwagę zasługują dwa aspekty ,
które wydają się wyjątkowo ważne w kontekście omawianych czasów: reprezentacja
władcy jako bohater i postać zbawiciela władzy królewskiej oraz figura gospodyni.
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Latir Faal Sukabe wprowadził nowe prawo matrylinearne z konstytucyjną na drodze
politycznej rewolucji Gueidj. Oznaczało to, że konkurencja polityczna jest ograniczona.
Zatem nie tylko wyklucza ludzi kasty (nienio) i jeńców (jam), ale również mężczyzn
wolnych (jambur), gdy nie są Garmi (książęta z rodu FaalMadior). Ale ich aangażowanie
jest niezbędne, jeśli chodzi o wspieranie danej partii lub sprawowanie władzy.
Zarządzanie wymaga właściwie stałego udziału wszystkich klas społecznych.
Podsumowując, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że prolog dla historii antropologicznej
dzisiejszej Republiki Senegalu i narracja dotycząca tożsamości zbiorowej narodu czerpie
z różnych opowieści griotów i prac antropologicznych. W takich okolicznościach zrodziła
się tożsamość kulturowa – właśnie dzięki historii opowiadanej za pomocą wspólnego
języka. Mit pamięci historycznej i zbiorowej, opisujący genezę powstania kultury
Wolofów, bardzo głęboko wpłynął na tradycję i zwyczaje obywateli Senegalu.
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OBRZĘDY PRZEJŚCIA JAKO WYZNACZNIKI CZASU
W SPOŁECZNOŚCIACH TRADYCYJNYCH (WIEJSKICH)
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
I. Pojęcie, funkcje i struktura obrzędów przejścia
Życie ludzkie niekiedy porównywane jest do rzeki – nieprzerwanie płynący strumień
wody, jednolity i równomierny, toczy się w określonym kierunku pod wpływem
niewidzialnej siły. Jednak przy bliższym przypatrzeniu się jak rzeka posiada progi, tak
i życie ludzkie ma swoje okresy.
Jednostka ludzka funkcjonująca w obrębie społeczeństwa posiada co najmniej
dwa wyznaczniki wieku – wiek biologiczny (naturalny) oraz wiek społeczny (status
społeczny). Człowiek jako istota biologiczna podlega trwałej zmianie, status społeczny
zaś staje się zamkniętym etapem – mającym swój początek i koniec – w którym jednostka
przebywa przez określony czas. Słownik Etnologiczny określa obrzęd przejścia jako:
„działania mające w symboliczny sposób wyrażać i podkreślać fakt zmiany statusu
społecznego jednostek lub całych grup [...]”106. Szczególnie ważnym staje się
podkreślenie samego faktu zmiany statusu społecznego w obrębie społeczności
tradycyjnej, gdzie w odróżnienie od dzisiejszych rozmytych granic, ramy grupy
społecznej są ściśle określone i stanowią zamkniętą całość. Zetknięcie się ze sobą
ciągłego czasu biologicznego i statycznego statusu społecznego skutkuje stopniowo
narastającą dysharmonią, która w przypadku braku jej uregulowania grozi zaburzeniem
całego schematu społecznego.
W związku z tym obrzęd inicjacyjny za ceł swój ma zrównoważenie owych tendencji
destrukcyjnych na drodze przeprowadzenia jednostki z jednego ściśle określonego statusu
do drugiego, tak samo ściśle określonego.
Żadna jednostka ludzka, jak i żadne społeczeństwo nie są zawieszone w próżni:
cała ich egzystencja polega na nierozerwalnej relacji z naturą i kosmosem. Dlatego, zdaje
się być niemożliwym rozpatrywanie niniejszego tematu bez uwzględnienia perspektywy
spostrzegania świata i czasu przez członków społeczności tradycyjnych.
Arnold van Gennep w swoim dziele „Obrzędy przejścia” twierdzi, że człowiek
funkcjonuję w obrębie sfer sacrum i profanum, jednak w stanie naturalnym egzystuje
tylko w jednym z tych światów, współoddziaływanie ich zaś następuje jedynie
M . B u c h o w s k i, Obrzędy przejścia, w: Słownik etnologiczny: terminy ogólne, red. Z. Staszczak, WarszawaPoznań 1987, s. 259.
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w momentach zmian w życiu jednostki107. Wiąże się to z dużym zagrożeniem, ponieważ
sacrum w pojmowaniu ludzkim jest płaszczyzną wyjątkowo niebezpieczną, więc osoba
„zmuszona” do kontaktu z ową grozą jest szczególnie narażona na ryzyko, a jednocześnie
z tym staje się sama niebezpieczna – zakażona świętością. W związku z tym relacją ta ma
być ściśle kontrolowana i podporządkowana pewnej formie, by nie ucierpiało na tym całe
społeczeństwo.
Kolejnym filarem społeczeństwa tradycyjnego jest postrzeganie czasu. Odwołując
się na potrzeby tej pracy jedynie do agrarnych społeczeństw tradycyjnych, twierdzić
można, że czas w owych społeczeństwach nie jest postrzegany linearnie. Wiąże się on
przede wszystkim z regularnymi cyklami natury, które z perspektywy osoby ludzkiej nie
są zmienne, a są jedynie powtarzalne. Martin Heidegger uważał, że sednem rozumienia
całej ontologii jest prawidłowe rozumienie fenomenu czasu, który stanowi podłoże dla
całego światopoglądu danej epoki108. Społeczeństwo, więc, które postrzega czas zgodnie
z prawidłami natury wartość nadaje nie wydarzeniu pojedynczemu, a temu co stanowi
ciągłość – uświęcony tradycją regularny akt. W obrębie życia ludzkiego akty te są ściśle
związane ze wspominanym wcześniej wiekiem społecznym i statusem społecznym,
umiejscowione będąc jednak na osi życia biologicznego. W ten sposób te wydarzenia
pełnią funkcję pewnego „szwu” łączącego czas społeczny i czas biologiczny, sfery
sacrum i profanum (nawiązać można również do ogromnej różnorodności szwów
łączących na tradycyjnej koszuli i ich funkcji).
Na przestrzeni wieków każde społeczeństwo zbiera podstawowe informacje
i doświadczenia, związane z podtrzymywaniem równowagi w jego funkcjonowaniu – jest
to zasada wspólnej pamięci. Jednak społeczności tradycyjne nie posiadały jednorodnego
systemu semiotycznego – jednolitego systemu znaków – i korzystały dla przykazywania
takiej informacji ze środków podręcznych, nadając poszczególnym elementom
otaczającego świata wartość znaków, które łączyły się w jeden system. Uwzględnić
jednak warto, że poszczególny znak osadzony w swoim miejscu w życiu, narażony jest na
niebezpieczeństwo utraty swojego znaczenia. Dlatego, jedynie całościowy system, oparty
na wymienności znaków, pełni funkcję przekazywania treści. System ten nosi miano
rytuału – obowiązkowego elementu struktury każdego obrzędu.
W gronie badaczy obrzędowości cały czas toczy się dyskusja o tym, co jest ważniejsze
– sam rytuał czy wydarzenie, któremu ten rytuał towarzyszy. Poważne argumenty
przedstawiane są zarówno po jednej, tak i drugiej stronie, więc dyskusja ta wciąż
pozostaje otwarta. Uwzględnić jednak warto, że rytuał, który nieraz bywa utożsamiany
z obrzędem, zaczyna się często o wiele wcześniej niż wydarzenie, a kończy się daleko po
107
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nim109. Jak już było wspomniane wcześniej, każdy obrzęd posiada swoją strukturę,
najbardziej ujednoliconą formę której przedstawił A. van Gennep. Przedstawia on trzy
podstawowe elementy, które odnajdziemy w obrzędach przejścia: rytuały wyłączenia
(separacji), rytuały okresu przejściowego (marginalnego) i rytuały włączenia
(integracji)110. Analizując poszczególne obrzędy wyłonić można również inne elementy,
te trzy jednak stanowić będą podstawowe punkty ciężkości we wszystkich rytuałach
związanych z inicjacją społeczną.
II. Analiza rytuałów związanych z ciążą i porodem
Jak już było wspomniane wyżej, tradycyjne społeczeństwo wiejskie funkcjonowało
w obrębię cyklicznie pojmowanego czasu. Każdy więc etap stanowił jednocześnie
jak początek, tak i kontynuację pewnych procesów. Zgodnie jednak z umownym
kierunkiem biologicznego zegara jako pierwszy obrzęd przejścia przedstawić należy
narodziny.
Przyjście człowieka na świat stanowi początek jego życia biologicznego, jednocześnie
z tym będąc kontynuacją życia całej społeczności, a również poszczególnych
uczestników rytuału: rodziców, chrzestnych, babki-położnicy i innych111. W odniesieniu
do tego, obrzęd narodzin rozpatrywać należy co najmniej z dwóch perspektyw: matki, dla
której
narodziny stanowią etap końcowy jej własnego obrzędu inicjacyjnego,
towarzyszącego ciąży, i dziecka, dla którego samo przyjście na świat jest dopiero
początkiem drogi związanym z włączeniem w świat żywych.
W tradycji wiejskiej pojawienie się dziecka, za rzadkim wyjątkiem, poprzedza wesele
– będące włączeniem jego rodziców do świata dorosłych. Jednak kończy ten etap dopiero
narodzenie dziecka, które zgodnie z tradycją musi odbyć się w ciągu roku
kalendarzowego od momentu wesela. W tradycji wiejskiej z okresem ciąży wiąże się cały
szereg reguł i tabu, szczegółowe przestrzeganie których ma zapewnić kobiecie lekki
poród, a dziecku pomyślną przyszłość. Zakazy te, noszące na początku ciąży lekki
i bardzo ogólny charakter, pod koniec kierują się ku bardzo rygorystycznemu
ograniczeniu jakichkolwiek samodzielnych działań.
Na przykład w niektórych regionach, obok zakazu patrzenia na pożar czy
nieboszczyka, kobieta nie mogła brać udziału w masowych wydarzeniach wiejskich,
takich jak pierwsze zakładanie czepca na młodą kobietę, chrzciny i inne działania,
skupiające dużą grupę ludzi: „Kobieta „tłusta” nie może chodzić w kumy, bo umrze albo
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jej dziecko, czy to, które ona ochrzciła” (tłum. własne)112. Ciężarna stopniowo
ograniczała swój kontakt nie tylko z całą społecznością wiejską, ale również z własną
rodziną. Czując nadchodzący poród, kobieta mówiła o tym teściowej lub matce
(w niektórych przypadkach na ostatni tydzień ciąży i pierwszy tydzień po porodzie
kobieta mogła powrócić do domu matki) i wychodziła do stodoły lub innego
pomieszczenia gospodarczego, by tam dziecko urodzić113. O początku porodu musiała
wiedzieć jak najmniejsza liczba osób; przed rozpoczęciem porodu kobiecie
rozwiązywano wszystkie węzły, rozpłatano warkocze. W przypadkach szczególnie
ciężkiego porodu proszono o otwarcie „carskich wrót” (główne drzwi w ikonostasie
w cerkwi prawosławnej, zgodnie z praktyką liturgiczną otwierane są jedynie podczas
nabożeństwa).
Na podstawie bardzo krótkiego wykazu zwyczajów związanych z okresem ciąży
i początkiem porodu zaobserwować można, że ma on strukturę rytuału marginalnego.
Potwierdza to zarówno częściowe wyłączenie kobiety z życia społeczności, jak i jej
pewna „rytualna nieczystość” (poród w pomieszczeniach, zakaz korzystania ze
wspólnych naczyń). W tym stanie przejściowym kobieta jest szczególnie narażona na złe
oddziaływanie, dlatego maksymalne ograniczenie jej kontaktów ze światem profanum ma
na celu również ochronę samej ciężarnej. Stan przejścia w niektórych regionach kończy
się wraz z porodem, w innych zaś trwa aż do oddania przez porodzichę dziecka na ręce
kumów, wyprawiających się razem z nim do chrztu.
W społeczności wiejskiej dziecko postrzegane było z jednej strony jako „dar Boży”,
ponieważ przyjściem swoim na świat dawało możliwość nieprzerwanej ciągłości
egzystencji społeczności, z drugiej zaś odbierane było z dozą pewnego lęku, ponieważ
w samym momencie swoich narodzin należało do tego innego, obcego świata sacrum.
Wyłączone ze świata duchów, świata pozaziemskiego nie było ono jeszcze włączone
w świat żywych, świat ludzi i dopiero po przejściu określonych rytuałów zaczynało być
uznawane za element wspólnoty.
Specyficzny status noworodka potwierdza się tym, że w tradycji wsi dziecko
owe do pewnego czasu nie posiadało atrybutów ludzkich. W zależności od regionu
dziecko do chrztu lub do pierwszego roku życia nie posiadało takich atrybutów, jak pas
czy krzyż, które stanowiły atrybut człowieka będącego częścią świata żywych; w razie
śmierci nie było grzebane na cmentarzu, tylko w specjalnych miejscach gdzie było
grzebane również łożysko – w piwnicy lub pod progiem. Proces uformowania
z noworodka „człowieka” zaczynał się jednak już od pierwszych momentów jego życia.
Tak więc, odcięcie pępowiny wiązało się nie tylko z oddzieleniem dziecka od matki,
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a przede wszystkim z nadawaniem mu roli społecznej. Uważano, iż rytuał ten dla chłopca
ma być związany z męskimi narzędziami pracy, dziewczynce zaś miał zaszczepić miłość
do wrzeciona, przędła czy innych narzędzi kobiecych114. Tak we wsi Turec rejonu
Czerwieńskiego obwodu Mińskiego: „Pępek odcinali chłopcu na księdze, na siekierze,
dziewczynce na wrzecionie albo grzebieniu, co len czesze” 115.
Kolejnym etapem w obrzędowości włączenia dziecka było pogrzebanie łożyska, które
umywano, ubierano i któremu „na drogę” dawało się jedzenie i dary. Nawiązuje
to zdecydowanie do pogrzebu, gdzie w identyczny sposób „w drogę” wyprawiany
jest nieboszczyk. Samo dziecko zaś, które miało należeć do tego świata przeprowadzano
przez rytuał obmywania. Symbolizować on miał zarówno oddzielenie istoty ludzkiej
od tamtego świata, jak i formowanie jej dla nowego, ludzkiego świata. W dużym stopniu
nawiązywało to również do obrzędowości związanej z pogrzebem, gdzie nieboszczyka
przed wyprawieniem do „innego świata” obmywano w podobny sposób. Świadczyć to
może o niezbędności rytualnego oczyszczenia przed wejściem do innej rzeczywistości.
Podczas obmywania dziecko również było „dorabiane” od strony fizycznej. Nikolaj
Nikiforowskij w swoich pracach opisuje jak podczas rytuału we wsi na Wiciebszczyźnie,
babka przyjmująca poród podczas obmywania dziecka ściskała mu głowę, wyciągała nogi
i ręce tłumacząc to niezbędnością „dopracowania” i „dopasowania” ciała dziecka do
warunków tego świata116.
Nie mniej ważną częścią całego obrzędu przyjścia dziecka na świat było
jego „odziewanie”. Jak już było wspomniane wcześniej, ubrania ludzkie dziecko
otrzymywało dopiero po przeminięciu pewnego czasu, jednak na samym początku było
zawijane w odzież rodziców. W zależności od regionu miało tu różne formy i odbywało
się w różnych odstępach czasu, niemniej jednak nosiło wspólny dla całego terenu dwojaki
charakter. Dziecko, które dopiero przyszło na świat było zawijane w starą koszulę,
należącą najczęściej do ojca, za rzadkim wyjątkiem matki. Rytuał ten, jak i omawiane
poprzednio, odwoływał się zarówno do „śmierci” dla świata z którego dziecko
przychodzi, ponieważ forma wiązania odwoływała się do całunu pogrzebowego, z drugiej
zaś strony nawiązywała do przyjęcia dziecka przez nową społeczność, ponieważ
w społeczności wiejskiej „stare” było pojmowane jako „swoje”, coś, co jest
nierozerwalnie związane z egzystencją mianowicie w tej przestrzeni i czasie.
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Z zawijaniem dziecka w koszule wiązało się również dużo obrzędów związanych
z zapewnieniem pomyślności i doli117.
Rytuałem częściowo zamykającym pierwszy etap włączania dziecka do społeczności
jest nadanie imienia. We wsi chrześcijańskiej wiązało się ono z tym, że babka położnica,
pomagająca przyjść dziecku na świat, wyprawiała się do kapłana z prośbą o nadanie
dziecku imienia i omówienia poszczególnych aspektów, związanych z dniem chrztu.
Imię, będące szczególnie ważnym elementem „uczłowieczenia” dziecka, mogło być
nadane przez samą położnicę wyłącznie przy zagrożeniu życia dziecka, które w razie
śmierci zostałoby zawieszone w etapie przejściowym pomiędzy jednym a drugim
światem i tym tworzyłoby zagrożenie dla stabilności duchowej całej społeczności. Obok
położnicy, która opiekowała się dzieckiem na najwcześniejszym etapie jego życia, ważną
rolę odgrywali również rodzice chrzestni, które ucieleśniali sobą przyjęcie dziecka do
struktury społeczno – kulturowej. Chrzestni w kulturze dawnej wsi były tymi, przy
pomocy których dziecko przechodziło ten ostatni, najbardziej niebezpieczny, etap
integracji. Rytuał ten zaczynał się od formalnego wykupienia dziecka od babkipołożnicy, która utożsamiała się ze światem przejściowym – pogańskim. Dalej
z uwzględnieniem wszystkich nakazów i zakazów chrzestni wyprawiali się w drogę do
świątyni, gdzie w czasie chrztu odbywało się nadanie dziecku imienia i tym samym
przyłączenie go do społeczności żywych.
Rytuały, związane z przyjściem na świat i włączeniem dziecka w społeczność
są wyjątkowo różnorodne w swoich formach i nie sposób jest przedstawić cały ogrom
tych symboli na kartach tej pracy. Jednak poszczególne przykłady, przytoczone wyżej,
pokazują, że narodziny w strukturze swojej dogodnie mieszczą się w zaproponowanym
przez van Gennepa schemacie obrzędu. Owszem, świat żywych nie posiada możliwości
zbadania struktury, z której dziecko zostaje wyłączone, jako że znajduje się ona poza
zasięgiem profanum, jednak z całą pewnością zaobserwować można elementy wyłączenia
z bytowania dotychczasowego jednostki (narodziny, odcięcie pępowiny) i jej śmierci dla
tamtego świata (pogrzebanie łożyska), okres przejściowy, który wiąże się z niepewnością
obecności człowieka w tym świecie (nijaki rodzaj dla podkreślenia statusu dziecka jako
kogoś niepełnego, nieuformowanego; brak ubrania; miejsce pogrzebu), szczególnie
wyraźnymi zaś są rytuały związane z włączeniem nowego członka w społeczność i jego
odnalezienie się w czasie i przestrzeni, towarzyszącym tej społeczności.
Kolejnymi obrzędami, związanymi z włączeniem jednostki w poszczególne grupy
społeczne były postrzyżyny dla chłopaków i pierwsze zaplatanie warkocza dla
dziewczyny. Nie analizując głęboko tego symbolu, wspomnieć jednak należy, że wiązał
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się on z nadawaniem ról płciowych, ponieważ bardzo często wiązał się również
z pierwszym zakładaniem odpowiedniego dla płci ubrania118. Również ważne było
pierwsze korzystanie z narzędzi roboczych – pługa, kosy, młota dla chłopca; wrzeciona,
kołowrotka czy innych dla dziewczyny. Wiązało się to z włączeniem do nie tylko grupy
wiekowej, lecz również do grupy zawodowej, która odgrywała wcale nie mniejszą rolę
w życiu ludzkim.
III. Wesele i ślub
Najbardziej zaś znaczącym obrzędem cechującym pewien środek życia ludzkiego
był obrzęd związany z tworzeniem nowej jednostki społecznej – rodziny. Jak zaznacza
A. Bajburin „zawarcie ślubu jest nie tylko uprawomocnieniem powiązań rodzinnych,
przejściem w nowy status, ale zawartym w kulturze sposobem na rozwiązanie napięcia
związanego z możliwością kontynuacji rodu, a niezbędnością posiadania społecznego
zezwolenia na to” (tłum. własne)119. Przy czym, jak zaznacza dalej Bajburin, samej
dojrzałości fizycznej nie starczało dla wykonania tych funkcji. Dlatego cały cykl
obrzędów związanych z zaślubinami i weselem był skierowany ku temu, by z młodych
„wylepić” „nowych ludzi” (por. z „lepieniem” człowieka przy narodzinach).
W przypadku obrzędu ślubnego można wyróżnić dwa etapy, które z jednej strony
będąc poszczególnymi elementami struktury obrzędu przejściowego, w samych sobie
również zawierają całą taką strukturę – są to rytuały związane z zaręczynami
i bezpośrednio z samym weselem.
Jak i w przypadku narodzin, poszczególne elementy rytuału różnią się od siebie
w zależności od regionu, posiadają zaś kilka podstawowych elementów na których
należałoby się skupić. W tradycji środkowo – i wschodnioeuropejskiej wsi wesele
było uważane przede wszystkim za kobiecy obrzęd przejścia, co nie wyklucza w żaden
sposób roli sakralnej pana młodego i innych uczestników obrzędu, lecz mianowicie
z perspektywy dziewczyny – kobiety najłatwiej przejście to zrozumieć.
Pierwszym etapem tego obrzędu było swatanie, które w treści swojej odzwierciedlało
jedną z najbardziej starożytnych form relacji społecznej: kupno-sprzedaż niewiasty.
W czasach dawnych od razu po zakończeniu swatania następowało przejście niewiasty
z domu rodziców do domu męża, jednak w późniejszych formach swatanie przejmuje
funkcję rytuału wyłączającego, ponieważ jeżeli swaci byli przyjęci pozytywnie, to po
przyjęciu propozycji dziewczyna zostawała wyłączona z dotychczasowego statusu
społecznego i wstępowała na drogę okresu przejściowego. Sam rytuał swatania zawierał
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w sobie kilka podrytuałów, jednak najważniejszym z nich były zaręczyny, które
w tradycji białoruskiej nazywały się zamowiny i jakby podsumowywały sobą zawarcie
umowy120.
Czas, który następował od tego momentu w tradycji rosyjskiej nosił nazwę
„siedzieć w niewiastach”. Uważano, że osoba którą wstąpiła w okres przejściowy –
w okres bezpośredniej relacji z sacrum - mogła być zarówno niebezpieczna dla innych,
tak i sama znajdować się w stanie szczególnego zagrożenia ze strony złych sił i ludzi.
Bajburin przytacza taki opis obrzędu poprzedzającego wesele:
W Rybinskim zaręczona dziewczyna nie wychodzi z domu, aby nie rzucono na nią
złego uroku (…) przy czym zaręczonych uprzedzają, żeby jak chodzą, to niczego nie
zaczepiali, na progi nie stępowali, o ościeżnicy drzwi nie obijali się – inaczej przejść na
nie może wróżba złego człowieka121.
Jak opisuję dalej Bajburin, młoda dziewczyna po takich zaręczynach zostawała
całkowicie odsunięta od spraw domowych i stawała się „gościem we własnym domu”.
Faktycznie aż do samego momentu wesela, czy ślubu cały rytuał jest skierowany ku
temu, żeby przewrócić pannę młodą do stanu pierwotnego, do tego stanu, z którego
wyprowadzają dziecko po jego narodzinach. Stąd szczególny akcent kładzie się na
rytualną formę mowy u dziewczyny, która nie wypowiada się w sposób naturalny,
a stosuję lamentację jako mowę. Z identycznych powodów przyszła panna młoda stara się
zniwelować wszystkie swoje cechy przynależności do stanu ludzkiego – wzrok, ruch,
działanie122.
Ostatnim rytuałem na etapie zaręczyn było pożegnanie się panny młodej ze swoim
pięknem. Jak i w innych rytuałach sama forma jego różniła się w zależności od regionu,
treść jednak była zachowywana ta sama. Porównać to można z obrzędami corocznymi,
takimi jak tworzenie i niszczenie dorocznych symboli – Kupały, Marzanny czy Maślenki.
Znakowało to wyraźne przejście od jednego etapu do drugiego. Wiązał się ten obrzęd
najczęściej z warkoczem jako szczególnym symbolem młodości i kobiecości. W dzień
przed ślubem lub w dzień samego ślubu123 dziewczyny niezamężne rozpoczynały
plecenie wianków, które są niezbędnym atrybutem każdego wesela. Po zakończeniu tej
czynności przystępowano do rozplatania warkocza panny młodej. Dziewczyny usuwały
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wstążki i kwiaty z warkocza, a panna młoda w taki sposób zostawiała im swoje piękno
i młodość. W obrzędach Białorusinów i Ukraińców występowało również odcięcie części
warkocza panny młodej przez pana młodego. Symbolizować to miało odcięcie
poprzedniego etapu życia.
Nie mniej ważnym elementem dnia przedślubnego było wymycie panny młodej
w łaźni. Jak i w przypadku dziecka oznaczać ono miało oczyszczenie się z elementów
poprzedniego etapu i włączenie do nowej społeczności. Jak już było wspominane
wcześniej, młoda dziewczyna w okresie narzeczeństwa traciła zdolność do czynnego
działania (por. z kobietą w okresie ciąży) – możliwość samodzielnego poruszania się,
widzenia, słyszenia. Łaźnia (bania) w obrzędowości wschodniosłowiańskiej miała
znaczenie nie tylko oczyszczające, lecz również lecznice.
W taki sposób włączenie do nowego etapu życia wiązało się również
z „uzdrowieniem”. W tradycji białoruskiej występował jeszcze jeden element obrzędu,
a mianowicie – sadzenie młodych na dzieży, najczęściej na tę, w której było rozczynione
ciasto na weselny karawaj. Obrzęd ten wiązał się z rozplataniem warkocza panny młodej
i obcinaniem włosów u pana młodego. Uważano, że służył on również sprawdzaniem
dziewictwa młodych, które było wymagane moralno-etycznymi normami – ten, który
dziewictwa nie zachował na dzieży nie siadał, ponieważ zapowiadało to wyjątkowo
nieszczęśliwą dolę i gorzkie życie rodzinne. Słynny badacz Mitrafan Dounar-Zapolski
opisuje sytuację, gdy panu młodemu, który nie usiadł na dzieży, ojciec chciał odmówić
błogosławieństwa, i choć zlitował się później, to jednak zaznaczył: „...choć ja
błogosławię, ale Bóg go nie pobłogosławi, skoro tak mi zrobił; takie będzie życie
Twoje...”124 . Oprócz tego, rytuał ten odwoływał się do najgłębszych elementów natury
ludzkiej i pomagał w „dorabianiu” człowieka. Dzieża pełna ciasta chlebowego służyła
jako symbol płodności, która musiała być wzmocniona u przyszłych rodziców. Obcinanie
zaś włosów służyło jako oddzielenie elementów minionego, przeszłości. Jednym z takich
elementów była i cnota, która po rytuale przechodziła na płaszczyznę norm
przemienionych. Przejście tego rytuału wiązało się ze zniesieniem tabu, związanego ze
współżyciem seksualnym, za męża i żonę młodzi ludzie mogli uważać się jedynie po
przejściu wszystkich rytuałów.
Po zakończeniu cyklu obrzędów zaręczynowych następował drugi etap całej
obrzędowości ślubnej – obrzędowość weselna. Jak już było wspomniane wcześniej cały
cykl tych obrzędów wiązał się z mniejszym i większym strukturalnym kołem, czyli
obrzęd zaręczyn zawierający w sobie trzy podstawowe elementy obrzędu inicjacyjnego,
sam jednocześnie staje się jednym z elementów podstawowego koła obrzędowości
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większej. W taki sposób panna młoda po zaręczynach i rozpleceniu jej warkocza wchodzi
w okres pozaczasowy, w którym nie przynależy do żadnego rodu aż do samego ślubu.
Podróż do cerkwi/kościoła w obrzędzie weselnym ściśle nawiązuje do podróży dziecka
z rodzicami chrzestnymi do chrztu.
Jak i dziecko, młodzi w tym okresie stają się najbardziej poddani na działanie złych
ludzi i duchów. Z tym również wiąże się szczególna rola marszałków czy starostów
weselnych, którzy w sposób podobny do rodziców chrzestnych przeprowadzają
„zakażonych sacrum” przez niebezpieczny etap przejścia. Właśnie w momencie tej
podróży odbywa się przełomowa część weselnego obrzędu związana z powrotem Pary
Młodej do świata ludzi. Wiąże się to najczęściej z wyjazdem orszaku weselnego w pole,
gdzie drużka pana młodego sprawdza, czy w trakcie podróży panna młoda nie została
podmieniona.
Po przejściu tego etapu młodzi zaczynają zachowywać się w taki sposób, jak gdyby
do nich powracała władza samodzielnego działania – formalna walka, kto będzie główny
w domu (kto pierwszy stanie na ręcznik; kto będzie trzymał świece) czy niezbędny
uśmiech panny młodej podczas udzielania ślubu. Po zakończeniu obrzędów
w cerkwi/kościele następuje kolejny etap powrotu do świata żywych – nowa fryzura
i ubranie. W zależności od regionu nowa forma warkocza i nakrycia głowy dla panny
młodej mogła nadana być albo od razu po ślubie, albo po pierwszej nocy poślubnej.
Również znacząco różniła się sama forma nakrycia (czepiec, namitka, itp.). Niemniej
jednak wspólnym elementem było to, iż zaplatano dwa warkocze, które musiały być
schowane pod nakryciem. Zdecydowanie symbolizowało to przejście młodej pod władzę
męża125.
Cykl obrzędów weselnych jest tak samo obszerny, jak i narodzinowy czy pogrzebowy.
Jednak zdaje się, że mianowicie obrzędowość weselna w najszerszy sposób przedstawia
wszystkie elementy rytualnej struktury, ponieważ jako jedyna odbywa się całkiem
na przestrzeni życia biologicznego człowieka. Nie odmawia to w żaden sposób kontaktu
z sacrum podczas przejść obrzędowych, jednak obserwatorzy zewnętrzni, czyli ci, którzy
nie uczestniczą w obrzędzie, mogą cały jego przebieg konstatować.
Jak i w poprzednim okresie przejściowym – pomiędzy dzieciństwem i dorosłością –
znajduje się duża ilość poszczególnych rytuałów i obrzędów wiążących się z przejściem.
Ze względów jednak swojej obszerności, zostaną tu jedynie tylko wspomniane.
W życiu kobiety zdecydowanie kolejnym takim etapem była ciąża, w której okresie
odbywała się szczególna sakralizacja jednostki na zasadzie bycia jej mediatorem
pomiędzy światem żywych a innym. Świat, z którego przychodziło dziecko i świat
w którym znajdowali się ludzie był wyznaczany na zasadzie ciemność/światłość. Dlatego
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więc podczas porodu matka lub babka – położnica trzymały zapaloną świecę, by
wywołać duszę ludzką z ciemności do świata żywych. Obrzęd ze świecą zdecydowanie
nawiązuje do kolejnego obrzędu życia ludzkiego – do rytuału związanego ze śmiercią.
IV. Śmierć i droga w rytuale pogrzebowym
Śmierć w znaczeniu swoim jako i poprzednie rytuały jest zjawiskiem normującym
przebieg czasu biologicznego i socjalnego. W związku z tym śmierć biologiczna wcale
nie oznacza jeszcze śmierci społecznej. Żeby człowiek został uznany za zmarłego musi
również odbyć się cały szereg rytuałów związanych z obrzędem przeprowadzenia
jednostki z jednej sfery egzystencji do drugiej.
W wierzeniach Słowian śmierć ma swoje dwie formy. Pierwsza z nich jest śmierć
naturalna, wiążąca się z wyczerpaniem siły życiowej i stanowiąca końcowe wypełnienie
doli ludzkiej. Druga zaś forma – to śmierć gwałtowna, nieoczekiwana. Człowiek,
który przychodzi do innego świata na drodze naturalnej staje się przodkiem, w drugim
zaś przypadku śmierć staje się postacią, która przybywa ze świata zmarłych do świata
żywych. Stąd wywodzą się przeczucia związane ze śmiercią, pewnego rodzaju
przysłowia i wierzenia z nią związane. Nierzadko tę obecność śmierci czuje przede
wszystkim sam człowiek i mianowicie z tymi przeczuciami związana jest pełna forma
rytuału.
W opisach, bajkach, legendach często wspomina się, że stary człowiek, czując
nadchodzącą śmierć, prosi pomóc mu pożegnać się z otaczającym go światem, z bliskimi
i sąsiadami. Podobna forma rytuału nawiązuje również do żegnania się panny młodej
ze swoim stanem panieńskim, obydwa odgrywają tu rolę pierwszego etapu oderwania
się od świata żywych. Kontynuacją pożegnania i wyprawy w dalszą podróż jest sam
moment agonii, ponieważ podczas niego należało otworzyć wszystkie okna, drzwi,
a nawet przełożyć umierającego na próg, by pomóc śmierci wejść do domu i zabrać
duszę w dalszą podróż.
Jeżeli przyjście noworodka na świat wiąże się z jego określeniem jako „miękki”,
to z człowiekiem zmarłym kojarzy się odwrotny proces – stwardnienia ciała. Spostrzegać
to można jako proces odwrotny do formowania ciała noworodka. Zresztą, większość
elementów obrzędowych związanych z wprowadzeniem w śmierć jest odwrotna temu,
co się odbywa z wprowadzeniem dziecka w życie. W tradycji białoruskiej, tak jak
i w polskiej, opisuje się przykrywanie zmarłemu oczu drobnymi monetami i zalepianie
uszu woskiem, ponieważ nie jest on już obecny w tym świecie. Niezbędnym elementem
przy umieraniu jest gromniczna (poświęcona na Matki Bożej Gromnicznej) świeca. Dają
ją umierającemu do rąk, lecz zapalają jedynie w momencie stwierdzenia śmierci. Jak ma
to miejsce w przypadku z rodzącym się dzieckiem, wywodzi się to z postrzegania
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zaświatów jako ciemności. Świece muszą palić się w ciągu całego trzydniowego obrzędu
pożegnania się ze zmarłym126.
Kolejnym elementem obrzędu było pokrycie ciała zmarłego kawałkiem materii –
płótnem. Nawiązuje to zarówno do zgaszenia wzroku, tak i stracenia przez zmarłego
formy (por. z welonem panny młodej).
Kolejne etapy rytuału pogrzebowego nawiązują do powrotu ku wspomnianej
„naturalności” człowieka – są to rytuały związane z obmyciem ciała. Jak i w przypadku
narodzin i wesela, obmywanie służy dla pozbawienia ciała więzi z dotychczasowym
światem. W taki sposób z osoby zmarłej zmywane były cechy świata żywych,
co oznaczało separację z tego etapu jego egzystencji. Kolejnym elementem krzyżującym
się z narodzinami i weselem jest odziewanie zmarłego. O ile na początku niniejszej pracy
wspomniane było, iż dziecko przechodzące przez obrzęd integracji do świata żywych
zawijane było w swoją starą koszulę, o tyle ubranie dla zmarłego miało być nowe,
ewentualnie bardzo dokładnie wyprane, co również wskazywało na jego separację
ze świata żywych127.
Te i inne obrzędy – przeniesienie zmarłego do trumny, związywanie i zawiązywanie
mu rąk, włożenie do trumny narzędzi pracy, niedokończonej pracy, drobnych pieniędzy
i in. – służyć miało pogodzeniu śmierci biologicznej a idealnym obrazem zmarłego
w kulturze wsi. Podczas tego etapu, a również kolejnego – związanego z wyniesieniem
zmarłego z domu – odbywał się rozdział między światem żywych a zmarłych. Osoba,
która odeszła, otrzymywała swoją dole majątku, którą zabierała ze sobą, jednocześnie
z tym podczas wyprowadzenia zmarłego w ostatnią podróż należało pilnować, by nie
„zabrał” więcej niż mu wydzielono i wynieść z domu wszystko, co ze zmarłym może być
związane (np. podczas wynoszenia trumny wylewana była cała woda, która znajdowała
się w domu).
Procesja pogrzebowa trwała albo zupełnie bez przystanków, albo odwrotnie z dużą
ich ilością. Bajburin wskazuję na tę drugą wersję, gdzie pierwszy przystanek odbywał
się już przy wyniesieniu zmarłego z domu, a najważniejszy, jak i w przypadku obrzędu
weselnego, odbywał się na granicy wsi. Mianowice tam zmarły po raz ostatni żegnał
miejsce swojego ziemskiego pobytu i tam zostawiało się garnek z wodą po obmyciu
zmarłego128. Na cmentarzu kończył się formalny szlak zmarłego, nie wiązało się jednak
to z końcem życia, ponieważ przed zmarłym była jeszcze duża część drogi, która
prowadziła do innego świata. Powrotu jednak z tego świata do świata żywych już nie ma
i w tym, jak się zdaje, zawiera się główna różnica obrzędu pogrzebowego od innych
126
Por. D . U . T r a f i m c z u k, Obrzęd pogrzebowy w rejonie Lachowickim obwodu Breśćskiego: retrospektywa
historyczna, Mińsk 2004.
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Por. A . K . B a j b u r i n, Ritual v tradicionnoj kulture, Sankt-Peterburg 1993, s. 108.
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Tamże, s. 114.
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obrzędów przejściowych, jednak uważa się, że zmarły „rodzic”, choć nie uczestniczy
czynnie w życiu społeczności,ze świata sacrum dba o nią i nią się opiekuję.
V. Zakończenie
Celem niniejszej pracy było przypatrzenie się strukturze i poszczególnym formom
obrzędów i rytuałów przejścia w kulturze wsi Europy Środkowo – Wschodniej.
Choć szczegółowo przedstawione zostały jedynie trzy z nich, zaznaczyć należy, że było
ich zdecydowanie więcej. Pobieżnie wspomniane były obrzędy zwane postrzyżynami
u chłopców, czy zaplataniem pierwszego warkocza u dziewczyn, które włączały dzieci
w kręg łudzi młodych. Innym obrzędem, związanym z wiekiem było pierwsze
uczestniczenie w obrzędach dorocznych – np. udział w obrzędach Maślenicy czy
„wiankach” podczas Kupały. Innym aspekt tego rodzaju obrzędowości wiązał się
z życiem zawodowym.
Bardzo ogólnie przedstawić to można w sposób uczeń-czeladnik-mistrz (majster).
Okresy te jednak cechowały się swoimi wyłączeniami i włączeniami do przedstawionych
etapów. Tak okres poprzedzający ucznia wiązał się ze służbą domową na rzecz mistrza
i dopiero po przejściu tego okresu (najczęściej rok, lecz jednak zdarzały się okresy
krótsze lub dłuższe) chłopak czy dziewczyna zostawali przyjęci na ucznia. Po okresie
uczniowskim odbywało się „wyzwolenie”, czyli publiczne poświadczenie przez mistrzanauczyciela umiejętności zawodowych, po czym osoba ta mogła być włączona do stanu
czeladników, w którym trwała określony czas. Po udowodnieniu swoich umiejętności
zawodowych na poziomie czeladnika odbywało się wyłączenie z tego stanu i włączenie
do stanu mistrzów. Zaznaczyć należy, że bardziej rozbudowany ten system był w obrębie
miasta, gdzie rozwinięta była struktura cechów rzemieślniczych i gdzie odbywały się te
przejścia zgodnie z ich statutami. Na wsi jednak ta struktura mogła mieć o wiele mniej
rozbudowany charakter.
Opierając się na perspektywie badawczej zainicjowanej przez klasycznych badaczy
religijności pierwotnej, jakimi są Emile Durkheim, Arnold von Gennep i kontynuatorów
ich poglądów przedstawiona została ogólna struktura obrzędu przejścia, charakterna
dla wszystkich wierzeń archaicznych. Owszem, zarzucić można tej strukturze
ją ograniczoność, ponieważ obrzędowość przejściowa jest bardzo obszerna i zawiera
w sobie wiele wątków, których nie da się zmieścić w obrębie jakiejkolwiek struktury,
jednak zdaje się, że na potrzeby pracy mającej na celu jedynie przybliżenie temat
trójstopniowa struktura „separacją – okres przejściowy – integracja” jest strukturą
odpowiednią.
Elementy każdego obrzędu różnią się od siebie formą w zależności od regionu,
w którym obrzęd ten występuje, ale również w zależności od czasu naturalnego, w
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którym obrzęd ów miał miejsce. Na przykładach obrzędów narodzin, wesela i śmierci
dobrze widać jak ich zasadnicze elementy pokrywają się ze sobą. Potwierdza
to postawioną na początku tezę o cykliczności czasu i przestrzeni, charakterystycznych
dla tradycyjnej wsi i odbicia tego zjawiska w takiej formie przedstawiania życia
jednostki i społeczności.
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PĘPEK ŚWIATA – AXIS MUNDI W ORGANIZACJI PRZESTRZENI
PIERWSZYCH SPOŁECZNOŚCI
I.

Oś świata wobec dualizmu kultura: natura

Dzieje kultury ludzkiej są dziejami dualizmu kultura: natura. Do pierwszej zalicza
się całość świata, który myśl jest zdolna opisać, zrozumieć, zatem – uczynić zależnym od
woli człowieka; do drugiej przynależy wszystko to, co pozostaje niezrozumiałe,
nieoswojone, zatem człowiekowi obce. „Kultura to reguły i człowieczeństwo, natura to
wolność i zwierzęcość”129. Opozycja ta staje się niezwykle istotna wobec prapoczątku
kultury: symbolicznej transcendencji ponad kondycję zwierzęcia poprzez przyjęcie
właściwej jedynie gatunkowi człowieka postawy wyprostowanej. Postawa ta konstytuuje
fundamentalne dla dostrzeżenia swojej osoby wobec otaczającego świata kierunki: strony
świata rozciągające się wokół centralnie położonej osi – osi ciała, osi świata130. Ten
właśnie gwarantowany postawą wyprostowaną punkt orientacji, własne ciało, w sposób
niezaprzeczalnie doniosły towarzyszyć będzie człowiekowi na każdym etapie
kształtowania przez niego kultury symbolicznej, wpływając wpierw na wyobrażenie
o budowie Wszechświata, później – na potrzebę stworzenia go na nowo pod postacią
schronienia, domu, świątyni, miasta.
Zanim rozpatrzona zostanie obecność i funkcja osi świata w organizacji przestrzeni
pierwszych społeczności, zwrócimy się do czasów bliższych obecnym, w których
koncepcja ta, choć w innej postaci i na innych poziomach funkcjonująca, pozostaje wciąż
obecna przejawiając się m.in. w przysłowiach czy frazeologizmach. W języku potocznym
funkcjonują wyrażenia: „nie jesteś pępkiem świata”, „świat nie kręci się wokół ciebie”,
„krążyć wokół tematu” czy, akcentując przeciwieństwo, „być na końcu świata”, itp.
Przyzwyczajeni jesteśmy do map, w których centrum przedstawiony jest kontynent
europejski, którego wiele państw, bynajmniej nie kierując się względami racjonalnymi,
dokonuje starań by wyróżnić centralne punkty wytyczonej granicami powierzchni.
Symbolika środka świata obecna jest w semantyce wszystkich ludów, stanowi (nota bene)
oś powszechnego na obszarze całego świata modelu kosmologicznego, wedle którego
sklepienie niebieskie (zorientowane wokół Gwiazdy Polarnej) zawieszone jest nad ziemią
na podobieństwo odwróconej misy, bądź też, w formie bardziej rozbudowanej, wsparte
jest na filarze (drzewie, górze, słupie), który podtrzymując je gwarantuje tym samym
Por. J . B u r s z t a, Antropologia kultury, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 36.
Por. M . E l i a d e, Historia wierzeń i idei religijnych, tom I: Od epoki kamiennej od misteriów
eleuzyńskich,Instytut wydawniczy PAX, Warszawa 1988, s. 4.
129
130

42

trwałość świata131. Jeszcze w pierwszej połowie zeszłego stulecia wyobrażenie
to funkcjonowało w wyobraźni Słowian, liczne zaś, żywe w środowisku wiejskim,
podania, mity, zachować zdołały
ideę tę ukrytą w treści bajek, aforyzmów.
W swojej opracowywanej w latach międzywojennych Kulturze ludowej Słowian
Kazimierz Moszyński przytacza: „Na środku świata stoi taki wielgi słup i koło niego się
obraca niebo”; „Świat kręci się na stemplu”; „Niebo się kręci, cały świat się kręci na
jednej stopie”132. Liczne analogie odnaleźć można u zarówno u ludów europejskich
(Germanów, Ugrofinów), azjatyckich czy afrykańskich, analogie te wykazują przy tym
niezwykłą zbieżność: wszędzie zaznaczona zostaje obecność centralnego miejsca
spajającego Ziemię i Niebo. Miejsce to nie jest, jak skłonni bylibyśmy orzekać
współcześnie, miejscem symbolicznym – a miejscem materialnym, mającym według
przekonania określone położenie w topografii świata. Podobne wierzenia funkcjonują nie
tylko na podłożu wierzeń pierwotnych – a asymilowane być mogą przez złożone systemy
religijne: symboliczny środek indyjska Rygweda nazywa „osią świata” lub „pępkiem
nieba” (wraz z odpowiadającym mu „pępkiem ziemi”)133; centrum świata utożsamione
zostaje przez żydów z Jerozolimą; z Golgotą przez chrześcijan134. Prawo do tytułu środka
świata rościło sobie wiele państw od czasów starożytnych: o prawo to zabiegały Chiny,
zabiegało Imperium Rzymskie, Bizancjum ze stolicą w Konstantynopolu, czy jako „trzeci
Rzym” – Księstwo Moskiewskie. Niezależnie więc, czy dotyczy organizacji świata
„mitologicznej”, przednaukowej, czy organizacji świeckiej w wymiarze geopolitycznym
– środek świata zdaje się być pojęciem, do którego kulturotwórcza myśl nieustannie
powraca nie zmieniając nawet znacząco podstawowego modelu. W kolejnych akapitach
rozpatrzone zostanie zatem, jakie czynniki zaważać mogą na ten właśnie stosunek
człowieka do przestrzeni i czy czynniki te warunkowane są jedynie kulturą, czy też
sięgają głębiej, do uniwersalnego podłoża biologicznego.
II. Przestrzeń jako umowa społeczna
Jak zaznaczone zostało we wstępie, przyjęcie przez człowieka postawy wyprostowanej
diametralnie wpłynąć musiało na zmianę percepcji otoczenia, było przy tym zmianą
fundamentalną dla dualizmu kultura: natura – człowieczeństwo: zwierzęcość. Nadanie
pozornie chaotycznej przestrzeni kierunków było zatem jednym z pierwszych aktów
kulturotwórczych; aktów oswajania rzeczywistości – zrozumienie pewnej problematyki
związane jest nieuchronnie z włączeniem jej do sfery mentalnej człowieka, a zarazem
Por. K . M o s z y ń s k i, Kultura ludowa Słowiań, kultura duchowa, część II, Polska Akademja Umiejętności,
Kraków 1934, s. 18.
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symboliczne wyłączenie jej ze sfery niezrozumiałej – z natury. „W refleksji
antropologicznej natura i kultura stanowią dwa przeciwstawne sobie porządki (…) natura
jest światem nie przetworzonym, kultura przetworzonym” 135, pisze antropolog Wojciech
Burszta. Jednocześnie doświadczenie określonej kierunkami przestrzeni jest każdorazowo
doświadczeniem
jednostkowym
–skłonni
jesteśmy
jednak
przyjmować,
że doświadczenie to jest w równym stopniu innych ludzi. Postawa ta nie jest nie jest
jednak uniwersalna – a symboliczny środek świata nabiera charakteru wartościującego136.
W słowach Wojciecha Burszty: „Przekonanie, że społeczeństwo, z którego wywodzi się
obserwator, zajmuje centralne, „środkowe”, a więc zawsze uprzywilejowane miejsce
w świecie, a inne kultury leżą na rubieżach „naszego świata” towarzyszy ludzkiej
świadomości od zarania dziejów”137, jednocześnie, w słowach Mircei Eliadego:
„Przekonaniu temu towarzyszy wiara w kreację świata od jego punktu centralnego:
„Kreacja świata rozpoczyna się od środka („pępka”), a każda „konstrukcja”, każda
„produkcja” winna także rozpoczynać się od jakiegoś „środka” dokładnie naśladując ten
podstawowy wzorzec”– problem powiązania „osi świata” z „konstrukcją” nabiera dla
organizacji przestrzeni niezwykłej wagi – zostanie rozpatrzony jednak później138.
Zestawienie ze sobą powyższych sądów: poczucia wyznaczanego pionem ciała
„środka świata” wraz z mitem kreacji od centrum, pociąga za sobą dramatyczne
konsekwencje: lokalna społeczność uwznioślona zostaje do rangi protoplastów,
do społeczności pierwszych, a zatem „jedynych prawdziwych” ludzi. Jak głęboko sięgać
w czas sięgać może ta wiara ukazują przykłady ludów rdzennych, wedle których miana
oni, nie ludy postronne, są ludźmi w znaczeniu właściwym; ludźmi, którzy posiedli
kulturę (człowieczeństwo) w opozycji do barbarzyńskich (zwierzęcych) sąsiadów139.
Jest to zatem jedna z podstawowych form warunkującej życie w społeczeństwie ugody:
centrum świata wyznaczane pionową postawą ciała rozciąga swoje znaczenie stając się
centrum wyznaczanym położeniem ludzi mojej społeczności – ludzi podobnych do mnie
samego, zatem jedynych ludzi.
Materialny świat, w którym człowiek zdolny jest funkcjonować jest światem kultury –
relacja między nim a światem mentalnym, symbolicznym jest ciągła. Sfera wyobrażeń
wynika z materii, sama materia, jako pojęcie symboliczne, jest wobec niej wtórna.
Nie istnieje zatem nic, co stać mogłoby na przeszkodzie kształtowania jej według
„nadrzędnego” świata wyobrażeń. „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili
ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem
powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” – woła Bóg
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w Księdze Rodzaju140. Konsekwencją nadania materii cech symbolicznych; cech
wytworu kultury, jest wiara w prawo i powinność modelowania okalającego domniemane
centrum świata na jego – swój - obraz. Nim jednak wiara ta doprowadzi do rozwoju
imperiów starożytnego świata i europejskiego kolonializmu przybierać będzie formy w
skali o wiele mniejszej, w o wiele większym jednak stopniu umiejscowione w przestrzeni
sacrum. Imperializm, kolonializm – późne te zjawiska postrzegane być mogą jakoś
zeświecczony imperatyw kreacji od centrum. Materia traci walor sakralny – akt religijny
zastąpiony zostaje względami pragmatycznymi. Do tego momentu w dziejach
przekształcanie materii na podobieństwo mentalnego – kulturowego – modelu
rzeczywistości nierozerwalnie związana jest ze sferą duchową. Formowanie świata
nieożywionego nabiera cech powinności natury religijnej: natura o cechach zwierzęcych,
chaotycznych, zastępowana jest kulturą o cechach ludzkich, uporządkowanych 141.
Dom – produkt kultury par excellence – staje się przestrzenią uświęconą ponieważ
konstrukcja jego zakłada odtworzenie zorientowanego wokół osi świata modelu
kosmologicznego. Cechy te, raz uświadomione, dają początek szeregowi zamierzonych
na niewyobrażalną skalę przedsięwzięć, których realizacja nie pociąga za sobą żadnych
względów natury praktycznej. Praktyczna nie jest budowa kolosalnych kamiennych
sanktuarium przez społeczności neolitycznych rolników; praktyczna nie jest budowa
mezopotamskich zigguratów czy egipskich piramid. Mimo to budowle te do dziś dnia
stanowią dowód na to, że imperatyw formowania przestrzeni na obraz wyobrażonego
Kosmosu jest zjawiskiem powszechnym – i że obraz ten zorientowany jest wokół
łączącej Niebo z Ziemią osi świata.
Do chwili obecnej problem idei osi świata przedstawiony był dwojako: z jednej strony
przez warunki fizyczne człowieka, z drugiej zaś, przez wynikające z niego konstrukcje
symboliczne regulujące według powtarzalnego wzorca życie społeczne. W kolejnych
akapitach rozpatrzone zostanie zatem, jaka cecha ludzkiej umysłowości umożliwia
i warunkuje potrzebę odzwierciedlenia jej na całej rozciągłości skali, na jakiej
funkcjonuje dualizm kultura : natura, zatem, w jakich sposób dochodzi do przeniesienia
wyobrażonej zasady Makrokosmosu (symboliczna oś świata) na Mikrokosmos
(materialna przestrzeń otaczająca człowieka).
III. Trzy światy
Jak ukazane zostało powyżej, oś świata jest ideą uniwersalną. Kształtowanie
przestrzeni na jej podobieństwo ma wymiar sakramentu – i obraz ten odnajdujemy
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zarówno w domu; w świątyni; w całej przestrzeni miejskiej społeczności osiadłych,
zarówno tych wczesnych, jak i tych reprezentujących wysoce rozwiniętą kulturę
starożytnego świata. Jeżeli zatem możemy mówić o uniwersalizmie i o imperatywie
działania – istnieć musi pewna właściwa wszystkim ludziom reguła, która ten właśnie
zespół zachowań obecnych na każdym etapie kultury warunkuje. Formę spiętrzonych
piramid starożytnego Bliskiego Wschodu czy Ameryki Środkowej tłumaczyć można
byłoby względami natury praktycznej – jedna zasada kształtowania bryły w odniesieniu
do całości umożliwiałaby budowę bez konieczności znajomości zaawansowanych
rozwiązań konstrukcyjnych: regularnie tarasy zapewniały stabilność całej świątyni.
Stanowisku takiemu przeczną jednak budowle o charakterze sanktuariów czy grobowców
poprzedzających je o tysiące lat: konstrukcja anatolijskiego kompleksu kultowego
Göbekli Tepe rozpoczęta została jeszcze w okresie mezolitu142; groby korytarzowe
Bretanii i Wysp Brytyjskich wznoszone były w środkowym neolicie143.
Ich forma, stanowiąca odtworzenie formy Makrokosmosu na ziemi, wymagała nie tylko
ogromu pracy – wymagała stworzenia rozwiązań dla problemu, który – w naszym
rozumieniu – w żaden sposób z potrzebami praktycznymi, codziennymi, nie był
związany. Przeciwnie, rozpatrując całe zagadnienie wyłącznie z punktu pragmatyki czy
konieczności, cały trud odpowiedzialnych za budowle te ludzi jawi się jako próżny
wysiłek. Problematykę tę badać można z perspektywy ewolucjonistycznej, według której
powyższy model byłby jedynie etapem w rozwoju myśli religijnej, według której
prymitywna umysłowość umiejscawiająca fizycznie istniejących bogów w niebie
dążyłaby do wzniesienia budowli, której wierzchołek siedziby ich mógłby dosięgnąć – co
zgadzałoby się z biblijną opowieścią o wieży Babel. Jednak wyjaśnienie to nie tłumaczy,
dlaczego antyczne cywilizacje, przeżywające rozkwit intelektualny obejmujący wszystkie
sfery poznania od nauk przyrodniczych do zaawansowanej inżynierii opowiadać miałyby
się za owym prymitywnym, niejako zastygłym w czasie, modelem. Stagnacji tej jednak
nie sposób tłumaczyć umysłowością prymitywną, a prędzej uniwersalnym
jej składnikiem, którego obecność predestynuje ludzi, niezależnie od miejsca i epoki, do
przyjmowania wiary w możność wytyczenia osi świata, co więcej – że oś ta spajać może
ze sobą płaszczyzny jakościowo od siebie różne. Istotny wkład w rozumienie podstaw
trwałości przekonania o osi rozpiętej między Ziemią a Niebem osi dają wierzenia ludów
rdzennych – wierzenia badane nie z pozycji nauk o kulturze symbolicznej, ale
z perspektywy nauk dających wgląd w zrozumienie podstaw funkcjonowania ludzkiego
umysłu, psychologii i neurologii.
Zapewne każdemu współcześnie żyjącemu Europejczykowi znane blisko są pojęcia
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Nieba i Piekła – krain, które stać mają się celem pośmiertnej wędrówki duszy zależnie
od jej uczynków. Będące przedmiotem teologicznej dysputy,jak i elementarnym
zagadnieniemdogmatyki chrześcijańskiej, nie są pojęcia te w żaden sposób owocem
jej inwencji, podobnie jak nie są owocem inwencji hebrajskiej czy pogańskiej. Krainy
te, rozumiane zarówno jako przestrzenie duchowe jak i istniejące fizycznie,
nie są przy tym wytworem żadnego z systemów religijnych, a wiara w ich istnienie
potwierdzona zostać może na całym świecie – i tak jak bliskie być mogą współczesnemu
chrześcijaninowi, tak samo realnie mogą jawić się przedstawicielowi rdzennej wspólnoty
pierwotnej144. Przykłady te dzieli niemierzalna duchowa i kulturowa przepaść –
mimo to ich pozostające w domenie umysłu wierzenia skonfrontowane wykazywać
mogłyby więcej punktów stycznych niż całość ich życia w jego najbardziej namacalnych,
przyziemnych aspektach. Jak argumentują autorzy Inside the Neolithic Mind, David
Lewis-Williams i David Pearce, przyczyny podobieństw tych należy szukać nie po
ścieżkach migracji ludów, lecz w uniwersalnej dla wszystkich ludzi budowie układu
nerwowego. Jak wynika z przeprowadzonej przez nich analizy licznych systemów
praktyk, dla których wspólną podstawą jest doświadczenie mistyczne, praktyki te,
spopularyzowane szczególnie przez pochodzenia paleoazjatyckiego szamanów
(ludy Syberii, Indianie amerykańscy), od ponad wieku były obiektem naukowej
i okołonaukowej debaty: początkowo źródła ekstatycznego transu szamanów, w czasie
którego rzekomo odwiedzać mieli oni inne ułożone wertykalnie światy, dopatrywano się
bądź w warunkach klimatycznych (tzw. arktyczna histeria), bądź za jego podłoże
przyjmowano liczne choroby psychiczne, jakie dręczyć miały duchowych przewodników
swoich społeczności145. Prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych
badania neurologiczne z wykorzystaniem neuroobrazowania unaoczniły jednak, że
właściwe transowi szamańskiemu stany odmiennej świadomości mogą być udziałem nie
tylko jednostek o szczególnych w tym względzie predyspozycjach, a dostępne są
każdemu człowiekowi z osobna – są zatem, podobnie jak przekonanie o obecności osi
świata – uniwersalne. Konieczne jest więc rozpatrzenie, jak wyglądać może odbywana
przez szamana podróż między światami i jak przebieg jej rzutować może na ideę osi
świata i na potrzebę odtworzenia jej w świecie materialnym, w konstrukcji domu czy
świątyni.
Trójpoziomowy podział na światy dolny, środkowy i górny wykazuje niezwykle małe
zróżnicowanie co do charakteru owych płaszczyzn. Warianty dotyczą najczęściej
charakteru prowadzącej do nich drogi, bądź środka transportu, jakim podróżuje szaman.
Do świata dolnego prowadzić mogą jaskinie, korzenie drzew, strumienie, przez które
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szaman przedostaje się z pomocą zwierzęcych pomocników (renifera, niedźwiedzia, ryby
itp.). Często podróż do podziemi szaman odbywa korzystając z łodzi, która stać może się
szamański bęben. Do świata górnego szaman najczęściej wzbija się lotem, przy czym
pomagać mogą mu np. ptaki146. Przebieg duchowych podróży szamana nie jest
przedmiotem treści niniejszej pracy – dość powiedzieć jednak, że podróże te zarówno dla
szamana jak i uczestników obrzędu nie są podróżami do krain duchowych,
symbolicznych, a do miejsc realnie istniejących; co więcej do miejsc, których sakralny
charakter przewyższa i przesłania świat obserwowany w sytuacjach dnia codziennego.
Dochodzi zatem ponownie do głosu opozycja kultura : natura – świat mentalny,
objawiony model organizacji Kosmosu-sacrum implikuje konieczność ukształtowania na
jego podobieństwo świata materialnego; świata profanum, głównym zaś spoiwem
konstrukcji tej być ma oś pośrednicząca między duchowym sacrum a materialnym
profanum obu płaszczyzn: oś, której uniwersalne dla wszystkich doświadczenie środka
pieczętuje doświadczany przez przewodników duchowych, objawiony w czasie podróży
duchowej, model kosmologiczny. W kolejnym paragrafie przedstawione zostaną zatem
formy,
jakie
doświadczenie
to
przybiera
oddziałując
na
organizację
i konstrukcję świata materialnego.
IV. Oś świata w przestrzeni kultury
Jak wynika z powyższych ustaleń, oś świata nie jest zjawiskiem jednorodnym;
zjawiskiem, któremu nadać moglibyśmy pojedynczą przyczynę. Składają się na nią tak
obserwacja świata zewnętrznego (obrotowy ruch sklepienia niebieskiego wokół Gwiazdy
Polarnej, poczucie środka wynikające z postawy wyprostowanej), jak i wewnętrznego
(podróż duchowa szamana). W dualiźmie kultura: natura materia staje się składnikiem
kultury – a implikowana uniwersalnym modelem neurologicznym wizja trójdzielnego
Makrokosmosu stwarza podstawę do kształtowania materialnego Mikrokosmosu zgodnie
z jej wizją: nieuporządkowany, bezładny świat zwierzęcy ustępuje uporządkowanemu,
ustrukturalizowanemu światu ludzkiemu. Oś świata i jego płaszczyzny stają się wzorcem
przez swoje sacrum, ze wszystkimi tego konsekwencjami, uniwersalnym – i to samo
sacrum wraz z jego formą powielają dom, świątynia, miasto.
Pierwszym Mikrokosmosem zostaje jaskinia – jak wykazane zostało przez Davida
Lewis-Williamsa, odnajdywane w głębi grot malowidła naskalne są graficznym zapisem
podróży do świata duchowego – ściana jaskini niejako echem odbija to, co widział
udający się w podróż prahistoryczny szaman. On sam kierując się do świata mentalnego,
umiejscawia go jednocześnie w świecie fizykalnym – zatem oba te światy zostają ze sobą
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utożsamione: materialny Mikrokosmos staje się odbiciem duchowego Makrokosmosu.
Dno jaskini staje się miejscem bytowania duchów; wejście – żywych. Jak piszą autorzy
Inside the Neolithic Mind: „Dla ludzi górnego paleolitu fizyczna podróż przez jaskinie
była prawdopodobnie identyczna z psychiczną podróżą przez warstwowy kosmos. (…)
Religia nie była zatem czymś odrębnym względem realnie istniejących jaskiń;
przeciwnie, to, co materialne i to, co duchowe, było niemożliwe do rozdzielenia”147.
Implikacje obserwacji tej, raz poczynionej, stają się niezbywalnym czynnikiem
w procesie dalszego rozwoju kultury symbolicznej. Miejsce codziennego bytowania
dostępuje transcendencji – ze „schronienia” wywyższone zostaje ono do pozycji „domu”,
na którego funkcje składa się określony stosunek jego domowników do przestrzeni.
Na podobieństwo wyobrażonego Makrokosmosu, dom sam w sobie staje się
pomniejszonym jego obrazem, którego podział znajduje przełożenie na specyficzną dla
każdej ze sfer aktywność go zamieszkujących: „Dach – to niebo, podtrzymujące go
kolumny - góry, na których niebo jest oparte; podłoga - to ziemią, pod którą znajdują się
zaświaty”148. Wiara ta, obecna w życiu duchowym paleolitu, nie wygasa zatem wraz
z przyjęciem odmiennego – osiadłego – modelu życia. Społeczności stojące u progu tzw.
rewolucji neolitycznej przyjmując osiadły tryb życia zdolne były dokonać dramatycznej,
bo zaprzeczającej porządkowi całego dotychczasowego sposobu życia, zmiany – nie były
zdolne
jednak
porzucić
wyobrażonego
modelu
kosmologicznego:
„Żyli w warstwowym kosmosie, który był realny (…). Nawet w domu przeznaczonym
dla życia codziennego, kosmos przenikał całość – rozgrywało się w nim całe życie,
a płaszczyzna, na której żyli ludzie, była jedynie częścią całości”149.
Jedną z pierwszych osad stałych jest datowane na ósme tysiąclecie stanowisko
Çatalhöyük, znajdujące się na terenie dzisiejszej Turcji. Forma zabudowań nie
przewidywała wykorzystania ulic: budynki połączone były ze sobą ścianami. W całości
struktury wzorzec osi świata i trójpłaszczyznowego podziału jest wyraźnie widoczny:
wnętrze domu – to przestrzeń żyjących – tu rozgrywa się życie codzienne, praca.
To co powyżej – to przestrzeń rytuału, gdzie ugoda społeczna, zbiorowy konsensus
względem natury rzeczywistości, spaja ze sobą w czasie publicznego święta sferę
duchową i materialną. Poniżej, pod podłogami domów znajdują się, w wyobrażonym
świecie podziemnym, zmarli. Do wnętrz prowadziły z dachów drabiny – drabiny, po
których w licznych wierzeniach odbywa się droga do niebios: „We śnie ujrzał drabinę
opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy się
wspinali i schodzili po niej na dół“150 – w tych słowach przytacza Stary Testament sen
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patriarchy Jakuba. Od dachu, świata górnego, wgłąb domu, odbywa się przemieszczenie
w dół osi świata, w kierunku świata dolnego, świata zmarłych i duchów. Do kolejnych
pomieszczeń prowadziły niskie, wymagające schylenia się, portale – podobnie jak
wymagało tego przemieszczanie się wgłąb jaskini, tak obecnie wymaga temu konstrukcja
stworzonego na wzór modelu kosmologicznemu domu. Zasada konstrukcji powiela zatem
tę uświadomioną w czasie, gdy obraz Kosmosu odnajdowano w budowie jaskini: miasto
staje się odtworzeniem znanego schematu, jednocześnie przenosząc go na niedostępny
dawniej poziom. Wznosząc pierwsze zabudowania człowiek podkreśla swoje
umiejscowienie w dualizmie kultura: natura, a ukształtowana na obraz duchowego
Makrokosmosu materia pierwszego miasta konstytuuje tym samym jego
człowieczeństwo.
Podobnie jak oś świata i poczucie centrum właściwe być może relacji człowieka
względem społeczności, tak i właściwe być może relacji domu względem miasta.
Zbiorowe życie religijne epoki neolitu zdaje się cechować skupienie rozproszonych,
kulturowo niejednorodnych gromad wokół wspólnego ośrodka kultowego – taką rolę
pełniły zapewne Göbekli Tepe, świątynie na Malcie czy zespół budowli megalitycznych
reprezentowany przez Stonehenge. Koncepcja ta rozszerzona zostaje wraz z postępem
epoki brązu: jak podkreśla Mircea Eliade: „Najstarsze miasta budowano wokół
sanktuariów, tj. w pobliżu świętej przestrzeni, „środka świata”, gdzie łączność między
ziemią, niebem i rejonami podziemnymi była uważana za możliwą”151. Prawidłowość ta
dotyczy tak pierwszych miast wznoszonych w dolinie Indusu, jak i miast świątynnych
Ameryki Środkowej – której legendarne miasto Teotihuacan Aztekowie nazywali
„miejscem narodzin bogów”. Następuje więc przeniesienie koncepcji na całość obszaru
miejskiego; obszaru, który koncentrując się wokół wzniesionej na podobieństwo osi
świata świątyni sam dostępuje sakralizacji: prawidłowość tę zaobserwować można nie
tylko u ośrodków miejskich prahistorii – jak dobrze oddaje ona kulturę prahistorycznej
Harappy czy Mezoameryki, tak równie dobrze odpowiadać może kulturze
średniowiecznego Bizancjum. Jaki sprzeciw budzić mogła tendencja ta u ludów
reprezentujących dawniejszą kulturę nomadyczną, której podobne uświęcenie miejsca
wydawać mogło się niezrozumiałe, zachowane zostało w biblijnej historii wieży Babel
i jej budowniczych: „I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę
i wypalmy ją w ogniu ». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy
murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek
będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli
po całej ziemi»“152. W krótkim tym fragmencie zaobserwować można charakteryzujący
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epokę dualizm: cegła przeciwstawiona zostaje kamieniom; smoła zaprawie murarskiej.
Oba produkty są wytworem kultury par excellence – nie są obecne w naturze;
do produkcji obu potrzebny jest ogień, temu zaś nieodmiennie przypisuje się pochodzenie
niebiańskie: z ogniem utożsamiane jest słońce, piorun; ogień wykradziony zostaje bogom
przez Prometeusza. Ponownie więc mitologia osi świata (sięgająca nieba wieża, ziggurat)
podąża wespół z potrzebą zaprowadzania kultury w miejsce natury, rozumianą jako
obowiązek natury religijnej. Skupione wokół świątyni miasto jest zbudowane przez ludzi
i dla ludzi wyłącznie: opisane w micie sumeryjskim miasto Dilmun, uświęcone
hierogamią bóstw Enkiego i Ninhursangi, nauczycieli ludzkości, zanegowana zostaje
obecność zwierząt – natura obecna jest tylko wtedy, gdy obecność jej sprzyja ludziom153.
Ugruntowaniu idei osi świata sprzyja rozpowszechnienie żelaza. Żelazo pochodzenia
meteorytycznego było znane i wykorzystywane przez wiele ludów rdzennych
nie posiadających wiedzy metalurgicznej – obrabiane było nie inaczej jak kamienie154.
Jednocześnie, przeciwnie do kamieni wydobywanych z głębi ziemi, żelazo przybywało
z nieba, ze świata górnego, boskiego. Istotną przemianę wprowadza nabycie umiejętności
wytapiania rudy: żelazo, metal niebiański, utożsamiony zostaje jednocześnie z ziemią –
tak jak wyobrażona oś w postaci drzewa, góry czy słupa, tak teraz i żelazo, jak i sposób
jego przetwarzania, w symbolicznie łączy ze sobą płaszczyzny świata: świat górny
(meteoryt, ogień) oraz świat dolny (ruda) złączone pracą kowala – czarownika w świecie
środkowym, ludzkim. Zejście wgłąb kopalni równe jest zejściu do świata podziemnego –
a wydobyciu rudy żelaza towarzyszy tabu, którego naruszenie mogłoby udaremnić
wszelką pracę155. Kuźnia, na podobieństwo świątyni, staje się tym miejscem
„gdzie łączność między ziemią, niebem i rejonami podziemnymi była uważana za
możliwą“ – staje się więc środkiem świata; osią, która przenikając wszystkie płaszczyzny
sprawia, że duchowy Makrokosmos odzwierciedlony zostaje w Mikrokosmosie miejsca
przeistoczenia rudy (świat dolny) w metal (świat górny). Wymiar religijny tego aktu
równy jest kulturowemu: przemiana ta dokonuje się za sprawą ognia, umiejętność
którego wykorzystanie jest dla dualizmu kultura : natura; człowieczeństwo : zwierzęcość,
fundamentalna.
Problematyka paralelnego rozwoju kultury i koncepcji osi świata jest zjawiskiem
niepomiernie bardziej złożonym, niż możliwe jest to do ukazania w ramach niniejszej
pracy. Powyżej nakreślone zostały formy jakie idee te przybierają w odmiennych
środowiskach i na przestrzeni odmiennych epok – od paleolitu, poprzez epoki neolitu
i brązu, do epoki żelaza. Powyższe przykłady służą jedynie szkicowej ilustracji okresu
w dziejach wierzeń i każde z osobna jest zjawiskiem złożonym tak, że przyjęta tutaj
Por. Antologia literatury mezopotamskiej, Mity sumeryjskie, red. M . K a p e ł u ś,Warszawa 2010, str. 28.
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perspektywa z definicji skazuje je na obraz niepełny i zubożony. Odkrycia i wierzenia
właściwe tym okresom historycznym nie mniej ważne są dla czasów współczesnych –
a za czym przemawiają zarówno nowożytne systemy religijne, jak i sposób organizacji
regulowanej przez człowieka przestrzeni. Jak wykazane zostało w paragrafie pierwszym,
wyobrażona oś świata, mimo, że w innych kontekstach i postaciach, wciąż obecna jest
w naszej kulturze. Poczucie osi świata; poczucie centrum nie są jedynie konstruktem
ideowym, czy elementem pierwotnych wierzeń. Poczucie to nie jest udziałem jedynie
prehistorycznego szamana czy kapłana – poczucie to jest udziałem każdego człowieka
z osobna. Zjawiska te są trwale wpisane w strukturę naszej psychiki i w sposób naszego
doświadczania rzeczywistości – są przy tym wynikiem konstrukcji zarówno ludzkiego
ciała jak i umysłu. Nie sposób zatem odrzucić tej części kultury nie pozbawiając się
jednocześnie elementarnego czynnika składającego się na „bycie człowiekiem“.
Axis mundi, pępek świata, oś świata – bliska jest człowiekowi od samego początku jego
człowieczeństwa. Niezależnie od perspektywy, z jakiej kultura symboliczna jest
rozpatrywana – oś świata stanowi niezaprzeczalnie jest miejsce centralne.
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SPOŁECZEŃSTWO I CZAS W ŁODZI XIX WIEKU
Wstęp
Łódź jako ośrodek fabryczny ukształtowany i rozwijający się na początku XIX wieku
jest bardzo dobrym przykładem dla badań na płaszczyźnie: gospodarki, kultury, oświaty,
i innych. Natomiast w niniejszym artykule chciałem zwrócić uwagę na ówczesnych
mieszkańców oraz czasomierze, które regulowały rytm życia miasta. Sam zegar
natomiast posiada bardzo istotna pozycję w kulturze. Na ziemiach polskich pierwsze
zegary mechaniczne pojawiały się na kościołach i klasztorach. Było to związane przede
wszystkim z pierwotnym przeznaczeniem, czyli wyznaczania pory na modlitwę dla
mnichów i okolicznej ludności.156
Społeczeństwo
Przyglądając się społeczeństwu przyszłej „Łodzi przemysłowej” należy zwrócić
uwagę na sytuację gospodarczą Królestwa Polskiego. Na przełomie XVIII i XIX wieku
Królestwo Polskie było w złej kondycji gospodarczej, spowodowane to był w głównej
mierze działaniami wojennymi co w ogólnym stopniu bardzo osłabiło i tak znajdującą się
w stagnacji gospodarkę. Blokada kontynentalna wprowadzona przez Napoleona
w latach 1807-1812 w skuteczny sposób zahamowała eksport płodów rolnych do Anglii.
Te i inne czynniki dawały świadomość ówczesnym władzom Królestwa Polskiego,
że na samym rolnictwie nie da się zbudować silnej gospodarki w XIX wieku, trzeba
poszukać innych źródeł dochodu.
Poszukiwaniem i rozwojem nowej gałęzi gospodarki jaką miał być przemysł
włókienniczy zajęli się ówczesny minister spraw wewnętrznych Tadeusz Mostowski,
minister skarbu Ksawery Drucki-Lubecki, dyrektor Wydziału Przemysłu i Kunsztów
Stanisław Staszic, a także prezes Komisji Województwa Mazowieckiego. Naturalnie jak
zawsze z pomocą przyszła też wielka polityka. Rząd Królestwa zwrócił się do Cesarstwa
Rosyjskiego o wprowadzenie odpowiednio wysokiego cła dla Prus oraz zakazu przywozu
gotowych produktów, tak by rynek wewnętrzny mógł się rozwijać.
Zaistniała sytuacja wymusiła proces przenoszenia przemysłu włókienniczego
z terenów objętych cłem na nowo wytyczone gospodarcze tereny. By wyjść naprzeciw
nowo osiedlającym się Rajmund Rembieliński osobiście nadzorował i odwiedzał
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potencjalne tereny, gdzie miały być utworzone nowe ośrodki przemysłowe. W 1820 roku
wyżej wspomniany prezes zwrócił uwagę, że położenie Łodzi jest bardzo korzystne
na stworzenie ośrodka fabrycznego. Były tu duże tereny, które można rozparcelować
i podzielić na działki dla nowo osiedlających się fabrykantów, lasy obfitują w tanie
drzewo budowlane, a za główny atut uznał obfitość wód podskórnych, które są już
wykorzystywane do napędzania młynów, co można łatwo przerobić i wykorzystać
na farbiarnie, folusze, magle.
Dodatkowym atutem, który sprzyjał rozwojowi była lokalizacja Łodzi, po pierwsze
na dogodnym trakcie, który prowadził z Kalisza przez Zduńską Wolę, Pabianice, Zgierz,
Łowicz aż do Warszawy. Po drugie, usytuowanie wśród już istniejących pobliskich
miasteczkach uprzemysłowionych157. Zgodnie z powyższym 18 września 1820 roku
w życie wszedł dekret, na mocy którego miasta miały być tworzone jako osady
fabryczne. Pierwsze opłaty za otrzymane place miały być płacone dopiero po sześciu
latach. Istniejące młyny przerabiano, drewno jako budulec dla nowo osiedlających się
było bezpłatne. Rembieliński, mimo to zgłosił się z prośbą do Komisji Rządowej Spraw
Wewnętrznych o udzielenie mu zgody na osobiste urządzenie osady fabrycznej w Łodzi.
Oczywiście takową zgodę otrzymał i niezwłocznie przystąpił do regulacji miasta.
Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym działaniu Rembielińskiego było wydanie
drugiego dekretu, który upoważniał namiestników do przejmowania gruntów oraz
wszelkich budynków potrzebnych do założenia osady. Sam proces regulacji miasta Łodzi
przebiegał w dwóch procesach. Pierwszy miał miejsce w latach 1821-1823, miał na celu
utworzenie Nowego Miasta – osady sukienniczej, drugi natomiast z lat 1824-1828
tworzył Łódkę czyli osadę tkacką i prządniczą. Część budynków musiało zostać
zlikwidowanych w celu połączenia wytyczonymi ulicami nowo tworzonej osady
ze staromiejską częścią Łodzi, za co mieszkańcy otrzymywali odszkodowanie z funduszu
przeznaczonego na zakłady fabryczne w wysokości 3000 złp.158 Samo rozplanowanie
Nowego Miasta było charakterystyczne dla ówczesnych projektów urbanizacyjnych,
które cechowały się regularnym i geometrycznym kształtem. Był to schemat budowy
miast zachodnioeuropejskich z XVII i XVIII wieku. Na takim też planie były zbudowane
inne miasta obwodu łęczyckiego takie jak Aleksandrów, Konstantynów, Zgierz.
Grupy społeczne przybywające do Łodzi zmuszone złą sytuacją gospodarczą
na zachodzie, bądź skuszone dogodnymi warunkami bytowymi było bardzo
zróżnicowane kulturowo. Tym samym zaczyna się tworzyć przyszły charakter miasta
wielonarodowościowego i wielokulturowego. Mieszkali tu Polacy, Niemcy, Żydzi,
157
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Rosjanie. Oprócz dużych grup narodowościowych były i mniejsze takie jak Francuzi,
Czesi, Szwajcarzy159. Należy zauważyć, że zgodnie żyli ze sobą też przedstawiciele
różnych religii takich jak: protestanci, katolicy, prawosławni, czy wyznania
mojżeszowego. To właśnie poszczególne grupy narodowościowe miały bezpośredni
wpływ na etapy rozwoju miasta. W pierwszym okresie największego rozkwitu, który
przypadał na lata 1820-1865, dominującą gospodarczo oraz ilościowo grupę społeczną
stanowili Niemcy (tab. 1). Dzięki nim też, za sprawą ich powiązań z krajami ojczystymi
na tereny Łodzi zaczęły przenikać nowoczesne technologie, projekty architektoniczne.
Lata
1831
1836
1839
1862

Tabela 1. Struktura wyznaniowa Łodzi w latach 1831-1862.
Ludność ogółem
Katolicy udział
Protestanci udział
Żydzi udział
w%
w%
w%
4717
17,4
74,1
8,5
5909
13,9
74,8
11,3
8559
13
78
9
32364
21
62,4
16,6
Źródło: J. Janczak, Ludność Łodzi przemysłowej 1820-1914, Łódź 1982, s. 38-40.

Najbardziej widoczny niemiecki wkład w rozwój
przykładach

budownictwa

przemysłowego,

które

Łodzi można zauważyć na
charakteryzują

się

masywną

konstrukcją z czerwonej cegły i przetrwały do czasów współczesnych160. Należy w tym
miejscu wspomnieć, że niemiecka forma architektoniczna zdecydowanie odróżniała się
od budowli rządowych tamtego okresu, które były tynkowane na biało. Oczywiście
narodowość ta miała także istotne zaangażowanie w życie kulturalne, oświatowe, prasę,
czy instytucje finansowe161. Charakter ten bardzo dobrze oddaje opinia Oskara Flata,
który w połowie wieku tak pisał o mieście :
„Łódź zaraz na pierwsze wejrzenie nosi na sobie wydatne piętno, jakie na niej z jednej
strony znakomita większość ludności niemieckiej, z drugiej oddziaływanie życia
fabrycznego wyciska: można wierzyć że znajdujemy się pośród fabrycznych osad
niemieckich, tak tu i towarzystwa i kluby i duch jest czysto niemiecki. Bo rzeczywiście
też wpływ polskiej ludności jest zbyt mały, zbyt ograniczony: stanowi go szczupłe grono
urzędników magistratu, szkoły realnej i kilku skarbowych.”162
Dopiero od lat 60 XIX wieku możemy zwrócić uwagę na powoli zmniejszającą się,
dominującą rolę mieszkańców pochodzenia niemieckiego. Tendencja ta miała charakter
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spadkowy aż do 1909 roku, kiedy to łodzianie polskiego pochodzenia stanowili
większość. W tym miejscu chciałbym zwrócić szczególną uwagę na
wielonarodowościowy charakter miasta XIX i XX wieku, co miało zasadniczy wpływ na
podział narodowościowy. W drugiej połowie XIX wieku mamy już do czynienia
z pokoleniem, które urodziło się i wychowało w Łodzi, więc też trudno jest dokładnie
zdefiniować przynależność narodowościową wytworzonego się społeczeństwa łódzkiego.
Zwłaszcza, że społeczeństwo drugiej połowy XIX wieku charakteryzowało się dużą dozą
tolerancji wobec innych grup narodowościowych. Dobrym przykładem mogą być
mieszane wyznaniowo małżeństwa.
Na przełomie XIX/XX wieku formuje się też nowe określenie na mieszkańców Łodzi
„lodzermensch”, określano tak zasymilowanych przybyszy.
Oczywiście jeśli mówimy o społeczeństwie XIX wiecznej Łodzi, które uformowało
ten wielkoprzemysłowy ośrodek, należy zwrócić również uwagę na ludność Żydowską,
jak i Polską. Społeczeństwo żydowskie posiada duży wkład w rozwój gospodarczy Łodzi
i zaczyna się ten proces nieco później niż to miało miejsce w przypadku wcześniej
omawianych Niemców.
Po kryzysie z lat 60- tych XIX wieku, który był spowodowany brakiem dostaw
bawełny z USA, nastąpiły ponownie dobre czasy dla miasta. Przyczynił się do tego
przewrót techniczny, który spowodował znaczne zwiększenie produkcji nie tylko
włókienniczej, ale także w innych dziedzinach przemysłu. W sytuacji takiej do głosu
zaczęła dochodzić również ludność pochodzenia żydowskiego. Początkowo głównym
zajęciem omawianej grupy narodowościowej był handel oraz pośrednictwo. Żydzi
migrujący do Łodzi nie mieli konkretnego celu, przeciwieństwie do omawianej wyżej
ludności pochodzenia niemieckiego, to też zajmowali się tym na czym można było
zarobić. Dodatkowym utrudnieniem dla ludności żydowskiej w podjęciu pracy
w przemyśle włókienniczym byli majstrowie, którzy uniemożliwiali rozpoczęcie
działalności rękodzielniczej, obawiając się o swoje miejsca pracy163.
Jest to też jeden z pierwszych momentów, gdzie możemy zauważyć pewne różnice
kulturowe, rywalizację, oraz brak tolerancji. Wraz z rozwojem miasta oraz powstającymi
wielkimi fortunami było tych różnić coraz więcej. Przewrót techniczny sprawił,
iż ludność żydowska, dotąd zajmująca się głównie handlem, zaangażowała się w
produkcję bawełny. Przykładem w tym względzie może być działalność Izraela
Kalmanowicza Poznańskiego. Proces taki spowodował, że w 1914 roku przedstawiciele
narodowości niemieckiej i żydowskiej stanowili ponad 90% wszystkich przemysłowców
w Łodzi. Wypada oczywiście zwrócić uwagę, iż ludność wyznania mojżeszowego nie
zajmowała się tylko biznesem. Namacalne dowody ich angażowania się w rozwój miasta
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można zauważyć w sferze religijnej. Niestety część namacalnych dowodów kultury
żydowskiej nie przetrwała ze względu na politykę III Rzeszy w okresie II wojny
światowej.
Natomiast w pierwszych latach wdrażania programu uprzemysłowienia, trudno
jest wykazać zasadniczy wpływ ludności polskiej na proces rozwoju gospodarczego.
Jest to uwarunkowane oczywiście kilkoma czynnikami. Na początku należy podkreślić,
że wspomniany proces wymagał wykwalifikowanej siły roboczej, co oczywiście
powodowało, że początkowo Polacy byli wykorzystywani do najprostszych i najgorzej
opłacanych prac. Jednocześnie podkreślam, iż był to okres, w którym chłop nie był już na
stałe związany z ziemią i mógł opuszczać rodzinną wieś. Proces ten zdecydowanie
przybrał na sile w okresie dynamicznego rozwoju Łodzi, czyli w połowie XIX wieku.
Jeszcze przed okresem przewrotu technicznego nastąpiła duża fala migracji ze wsi do
miasta (patrząc głównie na przykład Łodzi). W pierwszych latach wprowadzania planu
uprzemysłowienia liczba ludności wzrosła z 767 w roku 1820, do 4343 w 1830, czyli
ponad pięciokrotnie. Tendencja ta utrzymywała się do 1914 roku, kiedy Łódź liczyła
477862 mieszkańców stałych164. Tak dynamiczny i niejednostajny przyrost jest
wyjątkowy na skalę światową i nieporównywalny z innymi miastami również prężnie się
rozwijającymi w tamtym okresie.
Czas
Społeczeństwo XIX wiecznej Łodzi nie posiadało zbytnio wolnego czasu. Dzień
wypełniony był pracą, czasem na modlitwę. Dzień pracy był długi, trwał 12- do 14
godzin, duża grupa społeczeństwa musiał poświęcać jeszcze po 2-3 godziny dziennie na
dotarcie i powrót z fabryki. To wszystko powodowało, że wolnego czasu było niewiele.
Religia była bardzo ważnym elementem ówczesnych łodzian. Świadczyć o tym mogą
liczne budowle sakralne różnych grup wyznaniowych. Najbardziej charakterystyczna
rywalizacja wyznaniowa wykształciła się pomiędzy katolikami a ewangelikami. Możemy
to zaobserwować na przykładzie kościołów.
Duża liczba wyznawców religii katolickiej już w pierwszej połowie XIX wieku
zapoczątkowała plany budowy pierwszej murowanej świątyni. Początkowe plany z 1846
roku autorstwa Jana Karola Metrschinga przewidywały umiejscowienie jej na plac165
Nowego Rynku Miasta. Pomysł ten jednak został zaniechany, zdecydowano się na
lokalizację w bardziej geometrycznym centrum miasta w pobliżu ulicy Piotrkowskiej.
Decyzja zapadła, że nowy murowany kościół zostanie wybudowany na rogu ulic Dzikiej
i Przejazd (obecnie Sienkiewicza i Tuwima), tak by front był skierowany ku głównej
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ulicy miasta. Wykorzystano plany architektoniczne Metrschinga, z których dowiadujemy
się, że budowla miała być trójnawowa w układzie halowym o wymiarach 158 na 60 stóp,
od frontu natomiast miała znajdować się wieża z zegarem166. Zegar zaczyna też pełnić
bardzo istotną rolę w życiu mieszkańców, odmierza czas pracy i wyznacza rytm życia
w mieście. W momencie budowy pierwszej murowanej świątyni, Łódź posiadała już
zegar użyteczności publicznej, znajdował się on na ratuszu. Zegar ratuszowy był przede
wszystkim wyznacznikiem prestiżu dla miasta, zwłaszcza tego, nowo tworzącego się
ośrodka fabrycznego.
Po wstępnym ukończeniu budowy, katolicy posiadali już w Łodzi dwa domy
modlitwy. Wierni wyznania ewangelickiego do tej pory posiadali tylko jeden kościół pod
wezwaniem Świętej Trójcy, zostali tym samym zmotywowani do budowy kolejnej
świątyni. Podejmowali oni już próby budowy nowej świątyni na początku lat 60. XIX
wieku. Plac pod budowę został wybrany i przekazany przez władze miejskie, kościół miał
stanąć przy ulicy Dzikiej. Problemy związane z kryzysem włókienniczym skutecznie
uniemożliwiły szybką realizacje planów167. Dopiero za finansowym wsparciem Karola
Scheiblera przystąpiono do realizacji planów, przemysłowiec zadeklarował, że wyłoży na
budowę 50 000 rs., co stanowiło połowę kosztów całego kościoła. Projekt wykonał
niemiecki architekt Louis Schreiber, który przybył do Łodzi z Berlina prawdopodobnie
na prośbę Karola Scheiblera168. Projekt Schreibera wyraźnie nawiązywał do kościołów
berlińskich z lat 60. i 70. XIX wieku. zwłaszcza do Zions – Kirche w Berlinie. Budowa
trwała zdecydowanie krócej niż w przypadku świątyni chrześcijańskiej.
Prace budowlane prowadzono w latach 1880 – 1884 za pośrednictwem
przedsiębiorstwa Roberta Nestlera, co ciekawe w dokumentach można znaleźć podpis
Hilarego Majewskiego pod projektem, a nie Louisa Schroeibera. taka sytuacja miała
często miejsce, ponieważ Majewski jako architekt miejski sam nanosił na projekty,
drobne, nic nie znaczące poprawki i sygnował je własnym nazwiskiem169. Obiekt
sakralny został wzniesiony na planie trójnawowej bazyliki z transeptem i wielobocznie
zamkniętym prezbiterium w stylu neoromańskim. Centralnym elementem budowli jest
wysoka wieża z zegarem. Zegar na wieży kościoła służy wiernym oraz całemu
społeczeństwu, wyznacza czas na modlitwę, pracę itp.
Czasomierze na budynkach sakralnych pełniły po części funkcję uniwersalną jeśli
chodzi o informowanie społeczeństwa o upływającym czasie. Sytuacja wyglądała
zupełnie inaczej w przypadku zegarów fabrycznych. Przemysł włókienniczy był
głównym motorem napędowym, dzięki któremu miasto mogło się rozwijać,
APŁ, AmŁ, sygn. 1602, s. 279-291.
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a wymienione wyżej budowle mogły powstać dzięki hojności właścicieli dużych fabryk.
Swoje rozważania nad łódzkim przemysłem zawężę tylko do dwóch, moim zdaniem
największych fabrykantów, czyli Karola Scheiblera oraz Izraela Poznańskiego.
Pierwszy z nich miał duże plany zagospodarowania licznych terenów, zdecydował
się na wydzierżawienie działek przy Wodnym Rynku, a później też na Księżym Młynie.
Momentem istotnym w dziejach jego firmy był kryzys bawełniany z lat 60.
spowodowany wojną secesyjną w USA, dostawy z Ameryki ustały. Scheibler zgromadził
tak duże zapasy przędzy, że sprzedawał ją innym fabrykantom po trzykrotnie wyższej
cenie. Był pierwszym fabrykantem, który stworzył osiedle mieszkaniowe dla swoich
robotników, w 1868 roku było już 156 mieszkań jednoizbowych 170. Od 1870 rok zaczęła
powstawać część osiedla mieszkaniowego dla robotników Księży Młyn. Były
to jednopiętrowe domy w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki, do 1912 roku wybudowano
ich aż 80171. W niedługim czasie Scheibler stworzył wzór dzielnicy przemysłowej,
w której robotnicy mieli wszystko pod ręką: szkoły, szpitale, sklepy oraz straż pożarną.
W takiej sytuacji było to „miasto w mieście”, opisy na ten temat możemy również
znaleźć w prasie: „Jest to dzielnica, która sama w sobie tworzy miasteczko. Jest też
dzielnicą najzdrowszą, posiada wiele zadrzewienia w sobie, lasy miejskie w pobliżu, pola
i sioła. Domy dla robotników na Księży Młynie, jak również gmachy fabryczne,
urządzone są wzorowo, zarówno pod względem higienicznym, jak i praktycznym172.”
Centralne miejsce w kompleksie Scheiblera zajmowała fabryka, była to największa
przędzalnia w mieście (207 m. długości). Na szczycie budynku fabrycznego umieszczony
był zegar, który wyznaczał rytm życia osiedla. Był on widoczny z każdego punktu,
przypominał mieszkającym tam robotnikom o czasie wolnym oraz o godzinach pracy.
Pełnił też funkcję reprezentacyjną (prawie jak ratusz) oraz informacyjną dla osób nie
związanych bezpośrednio z fabryką.173
Drugim fabrykantem, o którym chciałbym wspomnieć był Izrael Poznański. W latach
70. i 80. XIX wieku, fabrykant skupował ziemie w okolicach ul. Ogrodowej, tam też
powstał jego główny kompleks fabryczny. Rywalizacja, o której pisałem nieco
wcześniej, istniała również wśród fabrykantów i ich budowli. W tym przypadku Izrael
Poznański dążył do realizacji swojego planu, czyli stworzenia wielkiego kompleksu
fabryczno – mieszkalnego (oczywiście większego niż wcześniej opisywany kompleks
Scheiblera). Za swoim rywalem wybudował naprzeciwko fabryki domy dla robotników,
oraz wybudował straż pożarną i gazownię. Znany z tego, że w jego fabryce były ciężkie
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warunki pracy oraz było dużo wypadków, zdecydował się na wybudowanie szpitala przy
fabrycznego dla pracowników.
W kompleksie fabrycznym główne miejsce zajmowała duża pięciokondygnacyjna
przędzalnia, mniejsza od jego głównego rywala, miała tylko 170 metrów długości 174.
Do fabryki prowadziła ogromna brama wjazdowa, na jej zdobionych żeliwnych drzwiach
widniały inicjały założyciela, a na szczycie znajdował się zegar. Pełnił on funkcję
głównie informacyjną dla robotników i innych przechodniów. Codziennie ludzie idący,
bądź wracający z pracy przechodzili pod zegarem, który ustanawiał czas pracy w fabryce.
Podsumowanie
Czas w Łodzi XIX wieku był odmierzany na dużych zegarach wieżowych,
społeczeństwo korzystało z nich chętnie, ponieważ życie w mieście składało się z dwóch
rzeczy: pracy i czasu wolnego. Przy czym określenie czas wolny jest tu bardzo
dyskusyjne i pasuje do przełomu XIX/XX wieku. To właśnie na przełomie wieków, gdzie
rozwój industrialny miasta, warunki materialne mieszkańców, struktura narodowościowa
oraz aktywność łódzkiej inteligencji powodują inną interpretację czasu wolnego.
Dla wiernych czasomierz wskazywał minuty na modlitwę, dla pracowników czas pracy.
Zróżnicowanemu pod względem wyznaniowym i kulturowym społeczeństwu
przybywającemu do Łodzi towarzyszył też jeden cel, lepszego życia, dorobienia się,
znalezienia pracy, a wszystko to działo się przy stale upływającym czasie. Mimo to
należy łódzkie czasomierze postrzegać w pozytywnym świetle, podnosiły prestiż nowo
tworzącego się miasta, wyznaczały rytm w kierunku nowoczesności. Regulowały rytm
życia miasta - miasta fabrycznego.
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KSZTAŁTOWANIE SIĘ HISTORYCZNYCH SZLAKÓW
TRANSPORTOWYCH AZJI ŚRODKOWEJ
I.

Wstęp

W międzynarodowym podziale pracy szczególną rolę posiada transport, ponieważ
od jego stanu zależy możliwość, skuteczność oraz terminy integracji w światową
gospodarkę każdego państwa. W związku z tym szczególne znaczenie mają historyczne
przesłanki powstawania arterii komunikacyjnych w regionie, poczynając od czasów
Wielkiego szlaku jedwabnego.
Region Azji Środkowej nabrał nowego znaczenia geopolitycznego na początku 90. lat
XX wieku w wyniku rozpadu ZSRR i powstania nowych niepodległych państw. Region
znajduje się na skrzyżowaniu dróg transportowych z Rosji do Azji, z Chin do Europy
i Azji Południowej. Położenie geograficzne i geopolityczne w centrum kontynentu
eurazjatyckiego determinuje wzrost zainteresowania mocarstw, tak sąsiednich,
jak i pozaregionalnych. Mimo braku dostępu do morza otwartego oraz stosunkowo
niskiego poziomu rozwoju komunikacji i infrastruktury, niezbędnych do wejścia do
międzynarodowego systemu gospodarczego, region Azji Środkowej posiada ogromne
złoża surowców energetycznych. To przyczynia się do podejmowania działań przez same
państwa środkowoazjatyckie w kierunku rozwoju własnych systemów transportowych
oraz ich integracji w ramach międzynarodowych sieci komunikacyjnych.
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie historycznego procesu formowania się
szlaków transportowych Azji Środkowej w czasach rządów rosyjskich. Ważne to jest pod
tym względem, iż po upadku ZSRR w latach 90. XX wieku, nowopowstałe państwa
dysponowały zbudowanymi w tym okresie drogami tranzytowymi. Rozwój
o modernizacjaistniejących sieci komunikacyjnych przeświadcza obecnie o włączeniu się
państw regionu do międzynarodowych stosunków gospodarczych.
II. Proces przyłączenia Azji Środkowej do Rosji imperialnej
Na rozwój transportowych dróg Azji Środkowej kluczowe znaczenie miało
przyłączenieregionu do Rosji w XIX wieku.Na drodze Imperium Rosyjskiego
zmierzającej do przyłączenia terenów Azji Środkowej pierwsze było terytorium
Kazachstanu. Do tego czasu Kazachstan był podzielony między trzema Żuzami, które
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bezskutecznie walczyły z Chanatem Dżungarskim175. Poza tym, na ziemiach kazachskich
w latach 1723-1727 miał miejsce wielki głód, który zmusił Kazachów do opuszczenia
swoich pastwisk. Skutkiem tych zdarzeń było wystąpienie chanów kazachskich o pomóc
rosyjską w walce z Dżungarami. 29 lutego 1731 roku Młodszy Żuz został przyjęty do
poddaństwa rosyjskiego.
Przyłączenie Kazachstanu było trudnym i wewnętrznie sprzecznym procesem, który
zakończył się w połowie XIX wieku. Znaczna część Młodszego Żuza, a także niektóre
rejony Średniego Żuza dobrowolnie przyjęły poddaństwo rosyjskie. Jednak większa część
Kazachstanu centralnego i część rejonów południowego zostały włączone za pomocą
wojskowej siły caratu, dążącej do szybszego poszerzenia swoich granic. Taka polityka
nie liczyła się z interesami narodu zamieszkującego podbite ziemie i stawiała ponad
wszystko strategiczne cele Imperium Rosyjskiego w Azji Środkowej. Jednym z takich
celów była walka z Wielką Brytanią o dominację w regionie. Właśnie te dwa państwa
odgrywały główną rolę na Środkowym Wschodzie. „Walczyły one nie tylko o strefy
wpływów i rynki zbytu, ale o panowanie na obszarach strategicznych, warunkujących
utrzymanie już uzyskanych zdobyczy” 176. Mimo, że Rosja deklarowała brak wrogich
intencji w stosunku do Indii, Anglicy obawiali się ofensywy rosyjskiej na ich kolonie.
Istnieją jednak opinie, iż rosyjska groźba wobec Indii w tych czasach była realna.
Wyjaśnia to spojrzenie na mapę. Przez cztery kolejne stulecia Imperium Rosyjskie
nieprzerwanie poszerzało się z prędkością 55 mil kwadratowych dziennie, czyli około 20
tysięcy mil kwadratowych rocznie. Na początku XIX wieku Imperium Rosyjskie i
Imperium Brytyjskie w Azji dzieliło 2000 mil. Na koniec stulecia ta odległość wynosiła
kilkaset mil, a w niektórych rejonach Pamiru około dwudziestu mil177.
Uwarunkowania i przyczyny przyłączenia Kirgistanu do Rosji były podobne
jak w przypadku Kazachstanu. W wyniku braku jedności politycznej wśród Kirgizów pod
koniec XVIII wieku pojawiały się zagrożenia zewnętrzne ze strony Chin, kazachskich
chanów, Kokandu. Taka sytuacja zmusiła Kirgizów do zwrócenia się o pomoc ku
Imperium Rosyjskiemu. 17 stycznia 1855 roku w Omsku poseł Borombaj – przywódca
plemienia Bugu – złożył przysięgę na wejście do poddaństwa rosyjskiego178.
Proces przyłączania północnych ziem Kirgistanu do Rosji trwał do 1868 roku.
W 1867 roku na tych ziemiach zostało utworzone Generalne Gubernatorstwo
Turkiestanu, wprowadzono wojskowo-kolonialny system organizacji i zarządzania.
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Jednocześnie Rosja podejmowała kroki na rzecz przyłączenia pozostałych południowych
terytoriów Kirgistanu. W 1876 roku przestał istnieć Chanat Kokandzki, zaś Ałtaj został
włączony do Imperium Rosyjskiego179. W 1865 roku wojska rosyjskie zajęły Taszkent.
Trzy lata później Samarkandę i Bucharę, a pięć lat później Rosjanie po raz drugi zajęli
Chiwę180. Prawie jednocześnie doszło do przyłączenia ziem Tadżykistanu północnego
i Turkmenistanu i włączenia ich do Generalnego Gubernatorstwa Turkiestan.
Przyłączeniu ziem Azji Środkowej towarzyszyły nieustające bunty narodowe.
Związane one były zarówno z walką o niepodległość krajów, jak i z walką przeciwko
reżimowi carskiemu. Niezadowolenie było spowodowane tym, że władze rosyjskie
prowadziły politykę kolonizatorską w stosunku do rdzennej ludności. Przywłaszczanie
pastwisk koczowników, którzy zmuszeni byli przemieszczać się do ziem pustynnych
i nieurodzajnych, zbieranie podatków, bezprawie urzędników carskich - to wszystko
powodowało niezadowolenie ludów, zamieszkujących region Azji Środkowej. Natomiast
przewaga rosyjskiej siły wojskowej oraz brak organizacji nie pozwoliły powstańcom
zwyciężyć w walce z kolonizatorami.
Przyłączenie Azji Środkowej do Rosji można oceniać w rożny sposób. Z jednej strony,
Rosja wprowadziła na tych terenach reżim półkolonialny wraz z carską administracją.
Z drugiej strony, w składzie Imperium Rosyjskiego narody Azji Środkowej miały
możliwość szybszego rozwoju, zarówno gospodarczego, jak i kulturalnego. Zaczął się
stopniowy proces osiedlania ludności koczowniczej, utworzone zostały pierwsze
przedsiębiorstwa, rozwijano rolnictwo, otwarte zostały szkoły, apteki, szpitale. Władza
carska liczyła się z tradycjami narodów, zamieszkujących przyłączone tereny, przejawiała
tolerancję w stosunku do religii i miejscowych obyczajów. Azja Środkowa powoli
włączała się w wewnętrzny handel rosyjski, stając się źródłem towarów rolnych
i rynkiem zbytu rosyjskiego na tekstylia, wyroby z miedzi i inne towary. Rząd rosyjski
dążył nie do izolacji Azji Środkowej, lecz do jej całego przyłączenia do pozostałego
terytorium. Właśnie wtedy powstała potrzeba połączenia komunikacyjnego
poszczególnych części ogromnego Imperium Rosyjskiego. Wiadomo, że drogi są
arteriami państwowymi, za pomocą których są dostarczane towary, żywność,
przemieszcza się ludność wewnątrz kraju. Do rozwoju sieci transportowych przyczyniał
się postęp technologiczny.
III. Kształtowanie się sieci transportowych w Azji Środkowej w czasach caratu
Wiek XIX nazywany jest epoką industrialną. Charakteryzuje się ona postępem
technicznym, wysokim tempem rozwoju oraz zmianami, jakie zaszły w sferze
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transportowej. Zastosowano wówczas parowiec oraz parowóz, a następnie pojawiły się
inne, nowe rodzaje transportu. W wyniku urbanizacji oraz pojawienia się wielkich miast
zaczął się rozwijać transport miejski.
Wraz z przewrotem przemysłowym zaczęły się rozszerzać międzynarodowe stosunki
w sferze gospodarczej, wzrosły obroty eksportowanych czy importowanych towarów,
skrócony został czas dostaw, zwiększyło się bezpieczeństwo ładunków.
Rozwój transportu kolejowego w XIX wieku oznaczał ważne przemiany nie tylko
w sferze transportowo-komunikacyjnej, lecz także gospodarczej czy społecznej.
Przemiana ta uwidoczniała się w likwidacji zacofania transportu lądowego w porównaniu
z transportem morskim w ubiegłych stuleciach. Wzrosły wewnątrzkontynentalne
przewozy, szybciej zaczęły formować się narodowe rynki państw, wzrosła mobilność
ludności, a co za tym idzie, siły roboczej. Napływ rąk do pracy przyczynił się do
szybszego rozwoju sfery przemysłowej i powstawania dużych miast.
Proces industrializacji nie ominął także Imperium Rosyjskiego, w którym największą
wagę przywiązywano do rozwoju transportu lądowego oraz wewnętrznych dróg
wodnych. Uwarunkowane to było aspektami geograficznymi. Ogromne terytorium
rosyjskie mogło funkcjonować jako jednolite państwo tylko w przypadku rozwoju kolei
żelaznych oraz na skutek polepszenia stanu nawigacji na wodach wewnętrznych. Rosja za
pomocą sieci transportowych wzmacniała własną samowystarczalność.
Pierwsza kolej w Rosji została wybudowana w 1836 roku i otwarta 2 lata później.
Była to Carskosielska droga żelazna, która połączyła Petersburg z Carskim Siołem oraz
miastem Pawłowsk. Ogólnie w Rosji do 1861 roku zbudowano 1488 km kolei,
a w następnych latach ta liczba niepomiernie wzrasta. W 1890 roku zaczęto budowę kolei
syberyjskiej oraz dróg żelaznych w Azji Środkowej. Tak więc, na początku XX wieku
ogólna liczba kolei żelaznych w Rosji wynosiła 59 879 km, a już w 1915 roku - 74 996
km181. Ogólnie rzecz biorąc, szybkie kształtowanie się sieci kolejowych w Rosji dało
impuls do rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Regiony rolnicze otrzymały
możliwość eksportu własnej produkcji, co determinowało wzrost gospodarki towarowej,
zwiększenie dochodów.
Jednak wymiana gospodarcza z regionem środkowoazjatyckim w XIX wieku
prowadzona była za pomocą szlaków karawanowych w trzech kierunkach: przez
Orenburg, Syberię zachodnią oraz stepy turkmeńskie. W latach 60-70. XIX wieku główną
drogą transportu była marszruta Orenburg – Taszkent. Tym szlakiem karawany szły
około trzech miesięcy, a w celu dostarczenia towarów z Azji Środkowej do Moskwy
potrzeba było pięć – sześć miesięcy. Transport karawanowy był nie tylko długim, lecz
i bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Dołączały się do tego różnego rodzaju
181

П . Л я ш е н к о, История народного хозяйства СССР (том 2), Москва 1939, s. 417-418.
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przeszkody: śmierć eksportowanych zwierząt, napady stepowych złodziei; zdarzało się,
że sami przewoźnicy mogli porzucić towar w celu załadowania wielbłądów towarami
bardziej kosztownymi.
Władze rosyjskie jeszcze w połowie XIX wieku podjęły rozmowy w kwestii budowy
kolei w Azji Środkowej, która miałaby połączyć Rosję z regionem. W latach 1865-1880
przedstawiono 40 projektów budowy takiej drogi transportowej. Te inicjatywy były
gorąco dyskutowane w ramach publikacji drukowanych w czasopismach i gazetach:
„Sankt-Petersburskie wiadomości”, „Rządowy posłaniec”, „Myśl rosyjska”, „Czasopismo
Ministerstwa Transportu”, „Posłaniec Europy”, „Nowe czasy” i inne. Jednak o kierunku
rozwoju kolei środkowoazjatyckiej182 przesądziła sytuacja polityczna, zaistniała na
rubieżach Imperium Rosyjskiego. Chodzi o to, że w 1878 roku Anglia zajęła Kabul
i Kandahar oraz przygotowywała się do zajęcia Heratu i Afgańskiego Turkiestanu. Była
to sytuacja nadzwyczajna, która zagrażała rosyjskiej Azji Środkowej183.
W latach 1881-1898 zbudowano Kolej Zakaspijską, łączącą Azję Środkową z Rosją
i Europą184. Stała się ona pierwszą drogą w Azji Środkowej, która zapewniała szybkie
dostawy wojsk oraz towarów z centralnych rejonów Rosji do Azji Środkowej i odwrotnie
przez Morze Kaspijskie. Do 1888 roku Kolej Zakaspijska połączyła Morze Kaspijskie
z Samarkandą, a w 1899 roku z Taszkentem. Kierunek tej drogi został wybrany według
starej drogi karawanowej. Dzięki tej kolei obniżyły się koszty dostaw i ceny towarów,
importowanych do Rosji (bawełna, owoce, warzywa). Po zakończeniu budowy Kolei
Zakaspijskiej wywóz bawełny od razu się zwiększył.
Kolej Zakaspijska pozwoliła importować do Azji Środkowej sprzęt przemysłowy
do przetwarzania bawełny, nowoczesne narzędzia rolnicze, wielkogabarytowe maszyny,
silniki parowe i elektryczne. Wybudowanie tej kolei miało ogromne znaczenie
ekonomiczne nie tylko dla Azji Środkowej, uwarunkowało również rozwój przemysłowy
Rosji. Przyczyniła się ona do ustanowienia stałych stosunków handlowych Rosji z Iranem
i Afganistanem. Towary rosyjskie były w stanie konkurować z towarami europejskimi
w tych państwach, poszerzyły się więc kontakty gospodarcze Rosji z Chinami, Indiami,
Egiptem, z którego między innymi szedł niemały strumień surowego jedwabiu.
Aktywizacja przewozów za pomocą Kolei Zakaspijskiej przyczyniła się do zwiększenia
nawigacji na Morzu Kaspijskim i nawet na Wołdze, co z kolei doprowadziło do napływu
kapitału do Azji Środkowej. Wzmocniło się handlowo-przemysłowe znaczenie takich
miast, jak Aszchabad, Merw185, Czardżou, Nowa Buchara (Kagan), Skobeliew (Fergana),
Margilan, Andiżan, Kokand i inne186 (Mapa 2).
W 1899 roku przemianowana w Kolej Zakaspijską.
Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования, red. Е . Г л у ш е н к о, Москва 2010, s. 411-412.
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Następnym krokiem w rozwoju sieci transportowych stała się linia kolejowa Orenburg
– Taszkent, której budowa zaczęła się w 1900 roku i zakończona została już w 1906 roku.
Przebiegała przez miasta Ileck187, Aktobe188, Kazalinsk189, Perowsk190 i Turkiestan
(Mapa 2).
Od tego momentu Azja Środkowa została połączona z Rosją bezpośrednią linią
kolejową. Do 1913 roku zbudowane zostało 2234 km tej drogi. Kolej Orenburg –
Taszkent umożliwiła eksport bawełny do przemysłowych centrów Rosji, a jednocześnie
pozwoliła zawozić towary żywnościowe do rejonów uprawy bawełny.
Drogi wytyczane były w piaszczystych, bezwodnych i bezludnych pustyniach,
w trudnych warunkach klimatycznych, przy potrzebie dostarczania nie tylko siły
roboczej, lecz i materiałów budowlanych. Ludzie zmuszeni byli pracować w gorącym
słońcu, przy silnym wietrze, przy deficycie wody, która była przywożona z daleka.
W związku z tym zatrudniano także Persów z Baku, ponieważ byli przyzwyczajeni do
miejscowych warunków i pracowali lepiej od reszty, chociaż byli mniej wynagradzani.
Ogólna liczba pracowników osiągała do 23 tys. ludzi191.
W 1907 roku oddano do eksploatacji wąskotorową Kolej Suluktyńską, która znajduje
się na terytorium rejonu sogdyjskiego (Tadżykistan) i batkieńskiego rejonu (Kirgistan).
Kolej przebiegała głównie wzdłuż miejscowości górzystych. Decyzja o budowie tej drogi
żelaznej była podyktowana faktem, iż Sulukta była znana, jako jeden z najstarszych
ośrodków górnictwa węgla kamiennego w Azji Środkowej. W czasach radzieckich
wybudowane zostały liczne kopalnie. Jednak w czasach współczesnych Kolei
Suluktyńskiej prawie się nie używa, gdyż okazała się ona podzielona między dwoma
państwami.
Mimo realizacji projektów kolejowych w Azji Środkowej w czasach caratu zaczęła
się eksploatacja zasobów naftowych. Tak w 1876 roku przez firmę braci Nobel
wywiercone zostały pierwsze szyby naftowe w zachodniej części Turkmenistanu.
Na początku XX wieku w Chazarze wydobycie ropy nabrało charakteru przemysłowego.
Działało tam ponad 20 rosyjskich przedsiębiorstw naftowych192.
W zachodnim Kazachstanie w rejonie uralo-embeńskim także wydobywano ropę.
Rozwojem pół naftowych w latach 1912-1914 zajmowały się firmy: „Zachodniouralska
spółka naftowa”, „Uralo-embeńska spółka” oraz „Północno-kaspijska kompania
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Miasto w Rosji w Orenburskim rejonie.
Obecna nazwa Aktobe w Kazachstanie zachodnim.
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PołudniowyKazachstan.
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Obecna nazwa Kyzylorda w Kazachstanie południowym.
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naftowa”, których właścicielami byli angielscy kapitaliści193. Tania siła robocza, brak
konkurencji, bogate pola naftowe przynosiły ogromne zyski ich posiadaczom.
IV. Szlaki komunikacyjne w okresie ZSRR
Władza sowiecka zaczęła budować nowe i modernizować stare drogi w Azji
Środkowej od razu po zakończeniu wojny domowej. W latach 1920-1922 został
utorowany odcinek Pietropawłowsk – Kokczetaw, w latach 1926-1931 przedłużono go do
Karagandy, a w l. 1939-1940 – do Bałchaszu.
Największym przedsięwzięciem stała się Kolej Turkiestańsko-syberyjska. Idea
budowy tej kolei, która miała połączyć Turkiestan, Siedmiorzecze194 i Syberię, pojawiła
się w 1886 roku. W 1896 roku miejscowa rada Wiernego195 podjęła decyzję o utworzeniu
komisji, która miała zebrać wszystkie dane o przemyśle, handlu i rolnictwie, by ustalić
rentowność budowy trasy. Zakładano, że linia wzmocni obecność wojskową Rosji
w regionie przygranicznym z Chinami i znacznie ułatwi eksport bawełny z Turkiestanu
oraz taniego ziarna z Syberii i Siedmiorzecza do Turkiestanu196.
Kolej Ałtajska od Nowo-Mikołajewska197 do Semipałatyńska została oddana
do eksploatacji tymczasowej w 1915 roku, a na stałe 2 lata później, podczas I wojny
światowej. Jednocześnie na południu budowano Kolej Siedmiorzeczeńską od Arysia198
do Ałmaty. Podczas wojny domowej koleje Syberii i Kazachstanu północnego były
w rękach Najwyższego Władcy Rosji, admirała Aleksandra Kołczaka, który w 1918 roku
podjął decyzję o przedłużeniu linii Nowo-Mikołajewsk – Semipałatyńsk do Sergiopola199.
Do 1919 roku zostało ułożone 140 kilometrów kolei. Jednak po zwycięstwie rewolucji
bolszewickiej ta droga została zburzona natychmiast po wyzwoleniu Syberii200.
W 1926 roku władza radziecka ustanowiła pięcioletni termin ukończenia budowy
Kolei Turkiestańsko-syberyjskiej. W 1930 roku został połączony północny i południowy
odcinek Kolei Turkiestańsko-syberyjskiej (Mapa 3).
Budowa Kolei Turkiestańsko-syberyjskiej wiązała się z potrzebą zapewnienia Azji
Środkowej taniego chleba z bliskich rejonów (Syberia, Kazachstan, Kirgistan201),
a jednocześnie zwiększenia rozwoju upraw bawełny dla zaspokajania potrzeb przemysłu
tekstylnego. Miało to dać państwu duże dewizowe oszczędności, dzięki zmniejszeniu
A . А к и ш е в (ред.), История Казахстана, Алматы 2006, s. 262.
Historyczny region w Azji Środkowej, za czasów Imperium Rosyjskiego osobny obwód, obecnie należący w
większości do Kazachstanu, częściowo do Kirgistanu i Chin.
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Miasto na południu Kazachstanu w województwie Szymkent. Ważny węzeł kolejowy, łączący linię Orenburg Taszkentu z kierunkiem Almatyńskim.
199
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importu zagranicznej bawełny oraz bardziej racjonalnemu wykorzystaniu ogromnej ilości
zboża. Jednocześnie droga miała otwierać perspektywy dla rozwoju rejonów wzdłuż kolei
i poszerzenie bazy surowcowej dla przemysłu202.
W czasach II wojny światowej został wybudowany odcinek Koksu–Taldy-Kurhan.
W 1956 roku zaczęto budowę drugiej części kolei od Barnaułu do Semipałatyńska.
W 1960 roku otwarto odcinek kolei od stacji Aktogaj do granicy radziecko-chińskiej na
stancji Drużba. Ten odcinek jednak zamiast połączyć dwa obszary, stał się strategicznym
korytarzem dla przerzucania wojsk na granicę. W 1985 roku został on przedłużony
na wschód do chińskiego miasta Urumczi i stał się częścią przyszłej żelaznej Kolei
Transazjatyckiej203.
W czasach radzieckich utorowano również wiele innych dróg żelaznych. W 1955 roku
otwarto drogę Czardżou – Kungrad, która została przedłużona w 1972 roku do Bejneu204.
Ta kolej zapewniała drugie wyjście z regionu Azji Środkowej do europejskiej części
Rosji (Mapa 3). W 1955 roku została zbudowana bocznica kolejowa do Bajkonuru,
w 1970 roku oddano do eksploatacji linię Samarkanda – Karshi, a w 1974 – Termez–
Kurgan-tube, które połączyły południowe rejony Uzbekistanu ze wschodnią i centralną
częścią kraju oraz Tadżykistanem.
Ogólna długość dróg żelaznych w ZSRR w okresie największego rozkwitu w latach
70-80. XX wieku wynosiła 225 tys. km205. Rozwojowi sieci kolejowych towarzyszyło
zwiększenie parametrów jakościowych – wzrost prędkości ruchu, zwiększenie masy
przewozów ciężarowych, wprowadzenie mechanizacji, a także automatyzacji
i komputeryzacji206.
Zgodnie z prowadzoną polityką społeczno-ekonomiczną w ZSRR drogom
samochodowym poświęcano mniej uwagi niż kolei. Jednak ze względu na geograficzne
cechy terenów państw Azji Środkowej do większości rejonów można było dostać
się tylko za pomocą dróg samochodowych. Tak na przykład, w Uzbekistanie w czasach
radzieckich zostały wybudowane drogi samochodowe z Taszkentu przez Samarkandę
i Karshi do Termezu, z Samarkandy do Czardżou, obwodnica Taszkencka czy
Fergańska207. Ostatnia połączyła wszystkie miasta doliny Fergańskiej. Ogólna długość
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dróg samochodowych w Związku Radzieckim w 1970 roku wynosiła około 600 tys.
km208, w tym około 120 tys. km przypadało na republiki środkowoazjatyckie.
Z kolei lotnictwo cywilne, na które przeznaczano ogromne środki finansowe z budżetu
państwowego, rozwijało się w szybkim tempie. Planowa rozbudowa (eskalacja)
transportu lotniczego pozwalała brać pod uwagę interesy ogólnopaństwowe, potrzeby
ludności, szczególnie w najbardziej odległych (dalekich) rejonach, utrzymywać wysoki
stopień bezpieczeństwa, śledzić rozwój techniki itd.
Pod koniec lat 80. XX wieku połączenia lotnicze wszystkich republik radzieckich były
dobrze zorganizowane. Lotniska w stolicach republik środkowoazjatyckich obsługiwały
loty tak w kierunku pozostałych republik związkowych, jak i do wielu państw: Indii,
Birmy, Afganistanu, Sri Lanki itp.
W drugiej połowie XX wieku w Związku Radzieckim zaczęto rozwijać system
ropociągów i gazociągów. W 1940 roku długość ropociągów wynosiła tylko 1,7 tys. km,
w 1945 – około 4,4 tys. km. W następnych latach tempo budowy tras naftowych zaczęło
się zwiększać, odpowiadając na zapotrzebowanie wzrastającego wydobycia ropy oraz jej
dostaw eksportowych. Na początku lat 60. XX wieku wprowadzono do eksploatacji
system ropociągowy „Drużba” o długości 5116 km, który w następnych latach
przedłużono do 10 tys. km. Ogólna długość ropociągów w ZSRR w 1975 wynosiła 56,6
tys. km, a w 1980 roku – 69,7 tys. km209.
Tak więc rozwój pól naftowych determinował budowę ropociągów Uzeń – Makat –
Kujbyszew z odgałęzieniem do rafinerii guriewskiej210 oraz Uzeń – Żetybaj –
Szewczenko, za pomocą którego ropa trafia do portu Aktau211.
W 1967 roku zakończona została budowa pierwszego odcinka systemu gazociągów
„Azja Środkowa – Centrum” o długości 3000 km. Gazociąg przebiegał przez terytorium
Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kazachstanu i osiem regionów Rosji. Rozwój tego systemu
trwał do 1985 roku, w wyniku czego została utworzona sieć gazociągów z roczną
zdolnością produkcyjną 80 mld m³212.
Poza tym w Uzbekistanie w czasach sowieckich wybudowane zostały gazociągi
Dżarkak – Samarkanda – Taszkent, Gazli – Kagan, Mubarek – Taszkent. Ogólna długość
gazociągów w Uzbekistanie w latach 80. XX wieku wynosiła około 8 tys. km213.
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Tabela 1. Gazociągi w byłych republikach radzieckich Azji Środkowej
Długość w km
% całości
Państwa poradzieckie w
215 196,0
100
całości
Rosja
138 421,9
64,4
Uzbekistan
10 586,0
4,9
Kazachstan
10 501,2
4,9
Turkmenistan
7 336,9
3,4
Tadżykistan
864
0,4
Kirgistan
581
0,3
Źródło: A. Włodkowska-Bagan, Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013, s. 212.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego nowopowstałe republiki Azji Środkowej
odziedziczyły rozbudowane systemy transportowe, aczkolwiek używane one były
głównie do obsługiwania gospodarki narodowej z centrum w Moskwie. Na początku lat
90. XX wieku w warunkach kryzysu gospodarczego państwa Azji Środkowej nie miały
wielu możliwości rekonstrukcji starych oraz budowy nowych szlaków transportowych.
Jednak z biegiem czasu oraz na skutek wzrostu zainteresowania ze strony wielkich
mocarstw regionem Azji Środkowej, republiki zaczęły poświęcać więcej uwagi sferze
transportowej.
V.

Zakończenie

Obecnie w sytuacji pogłębiających się procesów globalizacyjnych oraz aktywizacji
stosunków zewnętrzno-gospodarczych na pierwszy plan wysuwa się konieczność
wzmocnienia i rozwoju własnych systemów transportowych oraz kwestia integracji
kompleksów transportowych z międzynarodowymi korytarzami transportowymi.
Znajdując się na skrzyżowaniu wielu lądowych oraz powietrznych dróg komunikacji
międzynarodowych region Azji Środkowej zaczyna spełniać rolę transportowego
pomostu euroazjatyckiego. Jest to szczególnie aktualne w warunkach przeciążenia portów
morskich oraz zatok w związku ze zwiększeniem potoku surowcowego i towarowego na
linii Europa – Azja. Razem z tym, region Azji Środkowej nie posiada dostępu do portów
Oceanu Światowego.
Położenie geograficzne regionu w dużym stopniu przesądza o polityce transportowej,
którą prowadzą państwa środkowoazjatyckie, o strategiach rozwoju systemów
transportowych krajów oraz wykorzystaniu potencjału tranzytowego. Poza tym, dużą rolę
odgrywająhistorycznie sformowane systemy transportowe.
Transport jest nieodłączną częścią materialno-technicznej bazy każdego państwa,
która zapewnia jego integralność terytorialno-ekonomiczną, powiązania produkcyjne,
rozwój gospodarczy regionów oraz zaangażowanie w eksploatację nowych zasobów
naturalnych. W związku z tym, stopień rozwoju transportu uzależniony jest nie tylko od
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obrotu towarowego, lecz także od atrybutów terytorialnych, gospodarczych czy
demograficznych państwa, a także historycznych warunków jego rozwoju.
Generalnie w okresie radzieckim region Azji Środkowej otrzymał duże możliwości
rozwoju za pomocą budowy sieci komunikacyjnej. Powstanie tras transportowych
połączyło region tak wewnątrz, jak i z zewnętrznymi obszarami. Scentralizowana
gospodarka Związku Radzieckiego determinowała powstanie arterii transportowych,
zapewniających bezpośrednią komunikację na całej ogromnej przestrzeni imperium
sowieckiego.

Bibliografia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A. Акишев (ред.), История Казахстана, Алматы 2006.
A.А. Асанкулов, О.Д. Осмонов, История Киргизстана (с древнейших времен до наших дней),
Бишкек 2002.
P. Hopkirk, The Great Game: On Secret Service in High Asia, New York 2001.
T. Bodio (red.), Kirgistan. Historia – społeczeństwo - polityka, Warszawa 2004.
T. Bodio (red.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka, Warszawa 2005.
W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, Warszawa 1996.
А. Смехов (ред.), Управление грузовой и коммерческой работой на международном
транспорте, Москва 1990.
В. Суворов, Историко-экономический очерк развития Туркестана, Ташкент 1962.
Д. Зиновьев, История Турксиба, http://www.turksib.com/history.php
Д.Сверчков (ред.), Турксиб. Сборник статей участников строительства туркестанскосибирской железной дороги, Москва 1930.
Е. Глушенко, Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования, Москва 2010.
И. Аксенов, Транспорт: история, современность, перспективы, проблемы, Москва 1985.
И. Могилевкин, Транспорт и коммуникация, Москва 2005.
М. Розин, W. Wolf, Л. Василевский (ред.), Современная география мирового хозяйства,
Москва 1977.
О. Гундогдыев, «Черное золото» Древнего Хазара, Международный журнал Туркменистан,
2006 N7-8(16-17).
П. Ляшенко, История народного хозяйства СССР (том 2), Москва 1939.
Т. Жданко, Н. Гвоздецкий, О. Назаревский, С. Хромов (ред.), Советский Союз. Республики
Закавказья. Республики Средней Азии. Казахстан, Москва 1984.

71

Kinga Grzegorzewska, Uniwersytet Łódzki

„WCIĄŻ DALEJ I DALEJ…” - PRZYCZYNY HISZPAŃSKICH
WYPRAW ODKRYWCZYCH W AMERYCE W XVI WIEKU
Polityka chrześcijańskich królestw Półwyspu Iberyjskiego przez okres średniowiecza
skupiała się na kwestii obecności państw muzułmańskich. Starano się powiększyć
władztwo katolickie, kosztem spychania Arabów coraz dalej na południe. Można więc
zaryzykować stwierdzenie, że u podstaw istnienia Portugalii, Kastylii i Leonu, Aragonii
znajdował się stały rozwój terytorialny. Nieustanne wojny i konflikty udało się zakończyć
dopiero pod koniec wieku XV, czego zwieńczeniem było zdobycie w 1492 r. Grenady,
ostatniego muzułmańskiego organizmu państwowego. Nie jest przypadkiem, że w tym
samym roku zwycięscy władcy Kastylii i Aragonii: Izabela i Ferdynand zdecydowali się
poprzeć przedsięwzięcie Krzysztofa Kolumba: poszukiwanie drogi morskiej do Indii
płynąc na zachód. Pierwsza wyprawa pod wodzą Admirała miała charakter odkrywczohandlowy. Jej celem było przede wszystkim zbadanie, czy droga do Azji, poprzez Ocean
Atlantycki, jest możliwa do przebycia, a gdyby szczęśliwie udało się dopłynąć do Indii,
zakładano nawiązanie kontaktów handlowych z państwami azjatyckimi.
Na charakter wyprawy wskazywał skład osobowy jej członków: nie było wśród
nich doświadczonych wojskowych, załoga posiadała mało uzbrojenia, w podróż
tę nie udał się żaden ksiądz, czy też zakonnik, nie zakładano więc także misji
chrystianizacyjnej. Nawiązanie kontaktów handlowych miał za to ułatwić tłumacz:
ochrzczony Żyd, który znał trochę język arabski214. Jednak efekty tej wyprawy przeszły
najśmielsze oczekiwania. Pierwsza wyprawa Kolumba stała się początkiem eksploracji
kontynentu amerykańskiego, spotkania215 dwóch światów: Nowego i Starego, narodzin
imperium hiszpańskiego216. Tytuł niniejszego artykułu sugeruje, iż przedmiotem mojego
zainteresowania będzie jedynie wiek XVI, ale jest to tylko uproszczenie. Czynniki,
które opisuję, występowały od rozpoczęcia wypraw odkrywczych, czyli od pierwszej
I . P . M a g i d o w i c z, Historia poznania Ameryki Środkowej i Południowej, Warszawa 1979, s. 42.
Terminologia związana z wyprawami XVI w. wzbudza wiele kontrowersji. Słowo „odkrycie” zostało odrzucone ze
względu na europocentryczny charakter tego wyrażenia. Próbowano je zastąpić terminem: spotkanie”, ale ono również
spowodowało protesty – spotkanie sugeruje zetknięcie dwóch równorzędnych partnerów, którzy rozpoczną komunikację,
wykazując się zrozumieniem dla swych systemów. Nie miało to miejsca w przypadku zetknięciu kultury europejskiej z
indiańską. Vide: J . K i e n i e w i c z, Wstęp [w:] Listy o odkryciu Ameryki, red. J . K i e n i e w i c z, B . N o w a k,
Gdańsk 1995, s. XIV-XVII.
216
Z prawnego punktu widzenia w XVI w. Półwysep Iberyjski był podzielony między trzy organizmy państwowe:
Portugalię, Kastylię i Aragonię. Termin „Hiszpania”, obejmujący dwa ostatnie królestwa, bardziej odnosi się do określenia
społeczności niż bytu państwowego. Ponieważ niektórzy badacze uważają, że wraz z małżeństwem Izabeli Kastylijskiej i
Ferdynanda Aragońskiego doszło do unifikacji terytorialnej i rozpoczęto budowę jednego państwa, w niniejszym artykule
będę używała wymiennie określenia „Hiszpania”, „Korona”, „Kastylia i Aragonia”. Vide: F . K u b i a c z y k, Między
wojną a dyplomacją. Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1492-1516, Kraków 2010, s. 54-84.
214
215
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wyprawy Kolumba, a więc pojawiły się jeszcze w wieku XV, zaś wywodzą się z czasów
jeszcze wcześniejszych.
Hiszpanie jako pierwsi rozpoczęli osadnictwo w Nowym Świecie, Indiach
Zachodnich, jak wtedy nazywano świeżo poznawane tereny Ameryki Środkowej
i Południowej217. Już druga wyprawa Krzysztofa Kolumba miała na celu zasiedlenie
odkrytych terenów przez ludność hiszpańską. Fakt, iż ziemie te były zamieszkałe przez
tubylców, nie stanowił problemu dla przybyszów z Europy. Pogańskie ludy indiańskie,
które uznano za prymitywne, zostały poddane oficjalnie władzy królów hiszpańskich218.
Grupy zdobywców wyruszały, aby zbadać i objąć w posiadanie Korony następne
terytoria. Bowiem nie osadnictwo i spokojne życie w Nowym Świecie przyciągało
najwięcej ochotników do przeprawienia się przez Atlantyk. To ciągła chęć poszukiwań,
przekraczania granic popychała rzesze Hiszpanów w podróż. Poniżej chciałabym
wskazać czynniki, które nimi kierowały, pokazać jak poszerzanie imperium wyglądało
z perspektywy uczestników tego przedsięwzięcia.
Pierwszą przyczyną, która popychała odkrywców do kolejnych wypraw, była zwykła
ciekawość. Badano wciąż kolejne tereny, aby przekonać się o ich wartości, spróbować
umiejscowić je w znanej już rzeczywistości lub zbudować nową, wzbogaconą
o pozyskaną wiedzę. Kolumb, przekonany, że dopłynął do Indii, szukał śladów
cywilizacji Dalekiego Wschodu, oczywiście według wyobrażeń europejskich: „Skoro zaś
nie napotkałem ni miast, ni wsi na wybrzeżu, a tylko niewielkie osady, z których
mieszkańcami nie zdołałem słowa zamienić, bo wszyscy uciekli, płynąłem dalej przed
siebie, sądząc, iż natrafię niechybnie na wielkie miasta lub wsie. (…) Wysłałem (…)
dwóch ludzi w głąb kraju, by dowiedzieli się, czy mają tam króla i wielkie miasta.
Wędrowali trzy dni i znaleźli wiele małych osad i nieprzebrane rzesze ludzi, ale ni śladu
władzy; wrócili zatem”219.
Wraz z powiększaniem się wiadomości geograficznych pojawiały się przed
odkrywcami nowe wyzwania. Przykładem mogą być liczne wyprawy, które wyruszały
z różnych punktów Jukatanu, a których celem miało być znalezienie cieśniny
prowadzącej na wody Oceanu Spokojnego. Uczestnik wyprawy Hernana Cortésa opisał,
jak w czasie marszu do miasta Cholula Hiszpanie ujrzeli wybuch wulkanu Popocatépetl,
który niezwykle zainteresował przybyszy z Europy dużą ilością wyrzucanego ognia.
Zdobywcy, którzy tak intensywnego zjawiska jeszcze nie widzieli, postanowili z bliska
217
Mówiąc o pochodzeniu kolonizatorów Ameryki Południowej trzeba wskazać przede wszystkim na ludność
hiszpańską. Portugalczycy, którzy pojawili się na wybrzeżu dzisiejszej Brazylii już w 1500, w XVI w. nie zdecydowali się
na rozpoczęcie regularnego zasiedlania odkrytych terenów, ograniczając się do tworzenia faktorii handlowych. Vide: M.
Małowist, Konkwistadorzy portugalscy, Warszawa 1992.
218
Odbywało się to poprzez wbicie w ziemię krzyża i/lub sztandaru królewskiego, a także odczytanie specjalnego aktu
objęcia terytorium w posiadanie. Jeżeli nikt nie wystąpił z oficjalnym protestem (a ludność tubylcza z oczywistych
przyczyn z takim protestem wystąpić nie mogła), uznawano, iż nastąpiło zgodne z prawem przejęcie danego terytorium.
219
List Krzysztofa Kolumba do Luisa Santángela [w:] Listy o odkryciu…, s. 4.
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zbadać wulkan. Cortés zezwolił grupie ochotników udać się na Popocatépetl.
Towarzyszący Hiszpanom Indianie ostrzegali ich, że marsz w górę jest niebezpieczny
i nie uda im się dotrzeć na szczyt. Tubylcy dotarli jedynie do miejsca, gdzie znajdowały
się kapliczki poświęcone bożkom wulkanu, nie odważyli się iść dalej.
Diego de Ordaz, przywódca śmiałków, wraz z dwoma ochotnikami uparł się dotrzeć
do krateru, mimo iż było to przedsięwzięcie bardzo niebezpieczne i musieli oni czekać
ponad godzinę, aż wulkan uspokoi się na tyle, aby móc kontynuować wspinaczkę. Uparci
Hiszpanie dotarli aż do krateru tylko dlatego, że pragnęli na własne oczy i z bliska
obejrzeć intrygujące ich zjawisko220
Czynnikiem, który znacząco wpływał na organizowanie nowych wypraw
odkrywczych, a który jednocześnie wiązał się znacząco z chęcią poznania, było
pragnienie wzbogacenia się. Dążenie do pozyskania jak największej ilości informacji
o nowo odkrytych terenach miało najczęściej na celu uzyskanie również bardziej
wymiernych korzyści w postaci majątku. Mógł on być zdobyty w postaci złota lub
cennych towarów, uzyskanych ziemi lub też możliwości zysku np. na bardzo korzystnej
wymianie handlowej. Sposoby, do jakich uciekali się zdobywcy, aby się wzbogacić, były
również bardzo związanie z
pochodzeniem społecznym oraz mentalnością,
charakteryzującą konkwistadorów z Półwyspu Iberyjskiego. Chciałabym więc poświecić
temu zagadnieniu więcej miejsca.
Jest cechą charakterystyczną, że do Nowego Świata wyruszały jednostki wywodzące
się z różnych grup społecznych, aczkolwiek nie wszystkich. Najwięcej wśród przyszłych
konkwistadorów było drobnej, ubogiej szlachty, hidalgos, młodszych synów, których
zasada primogenitury pozbawiała możliwości czerpania zysków z rodzinnego majątku.
Co ciekawe, duża grupa przedstawicieli tej warstwy społecznej pochodziła
z Estremadury, ubogiej krainy leżącej na południowym zachodzie Hiszpanii221. Wielu
z nich było weteranami licznych wojen toczonych na kontynencie europejskim, m.in.
wojen włoskich. To naturalne, że tak duża liczba żołnierzy czy wszelkiego rodzaju
awanturników decydowała się na bardzo niebezpieczne i niepewne przedsięwzięcie jakim
była konkwista, ryzyko i chęć przygód mieli oni we krwi. Do Nowego Świata wyruszało
również wielu rzemieślników wszelkiego rodzaju, osób duchownych (co wiązało się
z dziełem szerzenia wiary chrześcijańskiej) oraz niewielka grupa rolników222.
Pochodzenie społeczne i mentalność determinowało sposoby, do jakich uciekali
się konkwistadorzy, aby się wzbogacić. Średniowieczna Hiszpania była ciągle w stanie
220
B. Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza czyli prawdziwa historia podboju Nowej Hiszpanii, Warszawa
1962, s. 122.
221
Z Estremadury pochodził: Hernán Cortés, bracia Pizarro, bracia Alvarado, Hernando de Soto,
Pedro de Valdivia, Fransisco Orellana, Vasco Nuñez de Balboa, by wymienić tylko niektórych. Vide: B.Bennassar, La
España de los Austrias (1516 – 1700), Barcelona 2001, s. 45-55.
222
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wojny. Rycerze mogli zyskać znaczne majątki w prosty sposób: jako łupy wojenne albo
nadania za wierną i wytrwałą służbę wojskową. Dochody uzyskane na wojnie nie miały
porównania z tymi, które osiągano żmudną pracą na roli, za pomocą handlu lub
rzemiosła. Dla pokoleń hidalgów i żołnierzy wojna była naturalnym, najszybszym
i najbardziej dochodowym sposobem uzyskania znacznych bogactw, a w Nowym Świecie
okazji do walki było wiele. Można było uzyskać ogromny majątek dzięki grabieży oraz
systemowi nadań ludności indiańskiej, określanym mianem encomiendy223. Innym
czynnikiem była słynna hiszpańska pogarda dla pracy224. Dlatego też konkwistadorzy
decydowali się na udział w niebezpiecznych wyprawach, ryzykowali zdrowie i życie,
podejmowali ogromny wysiłek i znosili wszelkie trudy, aby dzięki uzyskanym skarbom
nigdy więcej nie musieć pracować. Tym bardziej, że okazało się, iż krainy Nowego
Świata obfitują w złoto, które stało się fetyszem dla konkwistadorów. Średniowieczna
Europa żyła pragnieniem złota, tym większym, że stanowiło ono rzadkość. Kraje
Ameryki wydawały się obfitować w ten kruszec. Odkrycie i podbój bogatych imperiów
Azteków i Inków rozpaliło gorączkę złota i stało się przyczyną powstawania wielu mitów
doby konkwisty, jak te o El Dorado czy Siedmiu Miastach Ciboli225. Hiszpanie
zdecydowani na odnalezienie ogromnych skarbów, wszędzie pytali tubylców
o możliwość uzyskania cennych kruszców. Łatwo też wierzyli w zapewnienia Indian,
iż złoto znajduje się we wskazywanych miejscach. Uczestnik drugiej wyprawy Kolumba,
Diego Alvarez Chanca, podaje: „Któryś z nich [Indian Karaibów – K.G.] powiedział,
że na jednej z tutejszych wysepek, zwanej Ceyre, czyli pierwszej, jaką ujrzeliśmy, ale na
nią nie zawinęliśmy, jest wiele złota; że sami jeżdżą tam z gwoździami i narzędziami
budować czółna, a przywożą tyle złota, ile zapragną”226. Informacja ta okazała się
fałszywa; tego typu wiadomości uzyskiwali Hiszpanie sporo, często źle interpretowali
wypowiedzi tubylców, czemu sprzyjała niedostateczna znajomość języków, jakimi się
posługiwali, czasem sami Hiszpanie sugerowali Indianom odpowiedzi potwierdzające
obecność skarbów227. Pogłoski o krainach obfitujących w złoto zachęcały
do wypraw. Jak podaje Bernal Diaz del Castillo, uczestnik wypraw do Meksyku,
„A że o tych ziemiach szedł rozgłos, że były bogate i miały domy murowane, zaś
Indianin Julian zapewniał, że posiadają złoto, wielkiej nabrali chęci mieszkańcy
i żołnierze, nie posiadający Indian na wyspie, aby wziąć udział w wyprawie, tak że
223
Ponieważ odkryto tak ogromne połacie nowych ziem do zagospodarowania, to nie ilość ziemi, ale ilość Indian na
niej pracujących decydowała o wartości majątku. Encomienda nie była z założenia systemem niewolniczym, Hiszpanie
mieli się opiekować nadaną im ludnością tubylczą, w praktyce jednak ten system prowadził do licznych nadużyć. Vide:
H.M. Bailey, A.P. Nasatir , Dzieje Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1969, s. 187-192.
224
Vide: M. Defourneaux, Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym, Warszawa 1968,s. 33-37.
225
A. Tarczyński, Wartości i postawy w obliczu zderzenia systemów kulturowych. Hiszpańscy zdobywcy XVI wieku
wobec Nowego Świata, Bydgoszcz 2001, s. 156,158,166. O poszukiwaniu mitycznych bogactw zobacz również: Idem,
Podbój imperiów Inków i Azteków, Warszawa 2009, s. 169-230.
226
List doktora Chanca do Rady Miasta Sewilli [w:] Listy o odkryciu…, s. 20.
227
A. Tarczyński, Wartości…, s.149.
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wkrótce zebraliśmy dwustu czterdziestu towarzyszy (…)”228. Podobnie twierdził Pedro
Pizarro, ukazując w jaki sposób najłatwiej było pozyskać ochotników do wyprawy:
„Zdobywszy ów skarb [chodzi o majątek uzyskany z podboju miejscowości Quaque,
w której znaleziono dużą ilość ozdób ze złota i srebra –.K.G], don Fransisco Pizarro
wysłał do Nikaragui Garcię de Aguilar na jednym z okrętów (…), z paroma koronami ze
złota, z tych które znaleziono i z innymi rzeczami, aby widząc przykłady bogactwa,
ludzie z Nikaragui przyjechali w te strony”229. Bartolomé de las Casas230 wyraźnie
wskazuje na żądzę bogactw jako na przyczynę wielu okrucieństw, jakich dokonywali na
ludności tubylczej Hiszpanie: „Chrześcijanie zabili i wytracili tylu wartościowych ludzi,
wprost nieskończoną ich ilość, jedynie z tej przyczyny, aby zawładnąć ich złotem.
Pragnęli w krótkim czasie zdobyć bogactwa i wznieść się na nieodpowiednie dla siebie
bardzo wysokie stanowiska. Wszystko to wynikało z nienasyconej żądzy i ambicji
Hiszpanów, tym większej, że ziemie owe były szczęśliwe i bogate, a ludzie potulni,
cierpliwi i łatwi do podbicia”231. Nie tylko bowiem bogactwo poprawiało sytuację
konkwistadorów. Mieli szansę wspiąć się w hierarchii społecznej dzięki piastowanym
urzędom i funkcjom232. To również zachęcało do udziału w wyprawach.
Jak wskazuje Andrzej Tarczyński, bogactwo miało umożliwić zdobywcom awans
w hierarchii społecznej, nigdy zaś odwrotnie – władza nie miała umożliwić im poprawy
bytu w sferze materialnej233. Różnie też przedstawiały się losy uczestników wyprawy.
Inca Garcilaso de la Vega wspomina dwóch Hiszpanów żyjących w Peru.
Obu charakteryzuje jako hidalgów, a wiec rozpoczynali oni swój marsz po majątek z tego
samego poziomu społecznego. Jednak jeden stał się bogatym właścicielem licznych ziem,
pracujących na nich Inidan, a drugi ledwie wiązał koniec z końcem234. Sam udział
w podboju nie wystarczał, należało też zadbać o swoją przyszłość, „ustawić się”.
Z drugiej strony nadmierna pogoń za bogactwem stawała się często przyczyną zguby
zachłannych zdobywców. Diaz del Castillo podaje, że po „smutnej nocy”, czyli odwrocie
Hiszpanów z Tenochtitlanu w nocy z 30 czerwca na 1 lipca 1520 r., w czasie której
zginęło wielu uczestników wyprawy, najwięcej ofiar było wśród tych zdobywców, którzy
objuczeni największą ilością złota, tracili równowagę, wpadali do wody, a kosztowności
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ciągnęły ich na dno235. Anegdota opowiadająca o tym, jak broniący swojego miasta
Indanie, rzucali między atakujących Hiszpanów płytki złota, aby schylający się po nie
napastnicy stali się łatwym celem dla tubylczych łuczników, nie musi być prawdziwa,
aby wskazywać, jak postrzegano motywacje zdobywców236.
Oprócz wymiernych korzyści w postaci bogactw i urzędów, ludzie decydujący
się na udział w wyprawach odkrywczych mogli zyskać nieśmiertelną sławę. Wśród
Hiszpanów, wywodzących się z kultury sławiącej Cyda i innych walecznych rycerzy,
udowodnienie swojego męstwa było niezwykle ważne. Zwłaszcza, że mieli świadomość,
iż dzięki swej odwadze mogą zyskać naprawdę wiele. Pedro de Valdivia posiadał znaczną
i dochodową encomiendę, a mimo to zdecydował się ruszyć na podbój Chile, krainy,
która okryła się złą sławą i nie rokowała na odkrycie w niej ogromnych skarbów237.
Podobnie postąpił Bernal Diaz del Castillo, chociaż mógł spokojnie czekać na część
majątku wolał zaryzykować, aby ruszyć na niebezpieczną, ale być może bardzo
dochodową wyprawę: „Na wyspie Kubie gubernatorem był Diego Velazquez, mój
krewniak, który obiecywał, że przydzieli mi pierwszych Indian, jacy się nadarzą, jednak
nie chciałem czekać na ten przydział: zawsze uważałem, że obowiązkiem każdego
dobrego żołnierza jest służyć Bogu i naszemu królowi i panu oraz starać się zdobyć
sławę”238. Z wypowiedzi tej wynika jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, przyczyna
wielu wypraw odkrywczych: chęć szerzenia chrześcijaństwa i oddania nowych ziem we
władanie Korony. Nie rozdzielam tych czynników z kilku ważnych powodów.
Po pierwsze Kościół i monarchia hiszpańska były nierozłącznymi elementami: Kościół
uświęcał władzę królewską, a władca miał obowiązek dbać o Kościół. Chrześcijański król
rozszerzając swoje władztwo musiał pamiętać również o krzewieniu wiary. Katolicyzm
od wieków jednoczył państewka hiszpańskie, umożliwił również ich połączenie; stąd
szczególna rola Kościoła w Królestwie Hiszpanii239. Papież Aleksander VI dzieląc
w 1494 r. roku Nowy Świat na strefę wpływów Hiszpanii i Portugalii nadał również
władcom tych krajów misję ewangelizacji uzyskanych terenów, która miała być głównym
celem podboju240. Konkwistadorzy na znak przynależności danej ziemi do Korony
stawiali drewniany krzyż. Wzywali Indian do poddania się zwierzchności papieża i króla
Hiszpanii wygłaszając requerimiento241. Niszczyli świątynie bogów ludności tubylczej.
Właściwa ewangelizacja następowała jednak już po podboju. W wyprawach
odkrywczych brali udział duchowni, ale raczej, aby służyć posługą uczestnikom wyprawy
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niż nawracać Indian. Dopiero po podporządkowaniu danego obszaru pojawiali się
misjonarze głoszący Dobrą Nowinę242. Rola religii nie była ograniczona
do pretekstu do podboju. Nawet jeśli chrystianizacja tubylców nie zawsze przebiegała
wzorcowo, religia była bardzo ważna dla konkwistadorów. Nie wahali się przelewać
za nią krwi. Niemal natychmiast po zakończeniu walk z muzułmanami w ramach
rekonkwisty, zaczęła się walka z poganami w Nowym Świecie. Jak to określił Francisco
López de Gómara „Rozpoczęli walkę z Indianami, kiedy zakończyli z Maurami,
ponieważ Hiszpanie zawsze wojowali z niewiernymi”243. Zdobywcy wierzyli, że Bóg
wspiera ich zbożne dzieło. Zwycięstwa tak nielicznych grup konkwistadorów nad
ogromnymi rzeszami Indian utwierdzały ich w tym przekonaniu. By zacytować chociaż
Cortésa; „ A ponieważ nieśliśmy sztandar ze znakiem Krzyża Świętego, walcząc za naszą
wiarę oraz w służbie Świętego Królewskiego Majestatu, któremu los zawsze sprzyja, Bóg
raczył nam dać niemałe zwycięstwo, gdyż zabiliśmy wielu ludzi, sami nie ponosząc
strat”244. A w innym miejscu napisał: „Pamiętając, że odważnym zawsze sprzyja Fortuna
i że jesteśmy chrześcijanami, ufałem w niezmierzoną dobroć i miłosierdzie Boga, który
nie mógł dopuścić, abyśmy przepadli z kretesem, a wraz z nami tyle rozległych
i wspaniałych ziem, które już zdobyliśmy dla Waszej Królewskiej Mości, bądź byliśmy
o krok od ich zdobycia. Nie mógł też Bóg pozwolić, aby zaniechany został obowiązek
wobec Waszej Wysokości, jakim było kontynuowanie wojny mającej przywrócić w tym
kraju wcześniejszy porządek”245. Wymienione czynniki najlepiej podsumowuje fragment
listu Krzysztofa Kolumba, który w kilku słowach potrafił trafnie wskazać znaczenie
swego odkrycia: „Tak więc, skoro Zbawiciel nasz zsyła to zwycięstwo na miłościwie nam
panujących Króla i Królową i na przesławne a znaczne ich królestwa, wszyscy
chrześcijanie winni cieszyć się i świętować, i dzięki składać Trójcy Przenajświętszej
i najwznioślejsze zanosić modły za tę wielką łaskę, jakiej dostępują w zamian za
nawrócenie tylu ludów na naszą świętą wiarę, jak również za tyle dóbr doczesnych; bo
nie tylko Hiszpania, ale i całe chrześcijaństwo będzie z nich czerpać korzyści i zyski”246.
Ze względu na prywatny247 charakter podbojów, to właśnie partykularne cele
zdobywców decydowały o poszerzaniu hiszpańskiego imperium. Wymienione czynniki
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F . L ó p e s d e G ó m a r a., Historia General de las Indias, b.m.w. 2012, s. 42-43.
244
H . C o r t é s, op.cit., s. 11.
245
Ibidem, s. 75. Warto zwrócić uwagę na moment opowieści Cortesa, w jakim pada to zdanie. Jest to wypowiedź tego
dowódcy wkrótce po wypędzeniu Hiszpanów z Tenochtitlanu w czasie „smutnej nocy”. Podbity niedawno kraj zerwał się
do walki przeciwko najeźdźcom. Hiszpanie byli wtedy pokonani, zdziesiątkowani, przerażeni siłą, jaką okazali tubylcy. A
jednak Cortés podjął decyzję o kontynuowaniu walki.
246
List Krzysztofa Kolumba do Luisa Santángela [w:] Listy o odkryciu…, s. 10.
247
Koszty utrzymania i uzbrojenia ponosił sam konkwistador, ale na mocy capitulación, czyli umowy z Koroną, po
wykonaniu swego zadania, określonego w takim układzie, a opisywanym jako: odkrycie, podbicie, zaludnienie itd.,
konkwistador otrzymywał pewne przywileje: tytuły (gubernator, sędzia), nadania ziemi i Indian. Korona żądała 1/5
dochodów ze zdobyczy i posłuszeństwa wobec prawa, nie ograniczała zdobywców ani co do celów
ani środków wykorzystanych do realizacji celu. Vide: F . K u b i a c z y k, op. cit., s. 231.
242
243

78

zachęcały Hiszpanów do podejmowania kolejnych wypraw odkrywczych. Większość
przyszłych zdobywców przybywała do Nowego Świata jako ludzie młodzi, żądni
przygód248. Ich mobilność sprzyjała poszerzaniu granic władztwa hiszpańskiego. Jeden ze
zdobywców podawał: „W tym kraju nikt nie ma stałego miejsca zamieszkania, ale każdy
jest bezustannie w ruchu, przenosząc się z miejsca na miejsce”249. Dla przybyszów z
Europy nie istniały bariery, granice. Nie uznawali własności tubylczych władców,
uważali, że jak daleko dotrą, tam zdobędą nowe ziemie. Jedynie natura mogła
powstrzymać kolejne fale wypraw.
Nie zawsze jednak stawiała bariery skuteczne, Hiszpanie pokonywali bowiem nawet
te, które wydawały się nie do przejścia250. Jeżeli wierzyli, że czeka ich sława i bogactwo,
nie istniały dla nich rzeczy niemożliwe. Ileż wypraw zaginęło bez wieści, próbując
dotrzeć tam, gdzie nie postała jeszcze stopa Europejczyka!. Niepowodzenia wcale nie
zniechęcały kolejnych zdobywców. Fakt, iż nie opanowali oni całej Ameryki Środkowej
i Południowej, wiąże się z faktem, że stopniowo bardziej dochodowe stało się
eksploatowanie terytoriów już ujarzmionych, rodziły się również kolejne pokolenia
potomków hiszpańskich osadników, którzy inaczej patrzyli na miejsca, gdzie przyszło im
żyć. Dla nich Ameryka była ojczyzną, dla ich przodków nagrodą do zdobycia. Nowy
Świat nie posiadał dla zdobywców granic, jedynie przeszkody, które najwytrwalsi
pokonywali.
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Inga Brzozowska, Uniwersytet Jagielloński

RELACJA POMIĘDZY POCZUCIEM UMIEJSCOWIENIA KONTROLI A
DOŚWIADCZANIEM PERSPEKTYWY CZASOWEJ

W związku ze znaczeniem, jakie ma umiejscowienie kontroli oraz perspektywa
temporalna dla podejmowanych przez jednostkę działań, autorzy postanowili zbadać
związek, jaki występuje pomiędzy poczuciem umiejscowienia kontroli a doświadczaniem
perspektywy czasowej.
Badania przeprowadzono w losowo dobranej, reprezentatywnej grupie studentów
(N= 112). Do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli użyto Skali I-E Juliana Rottera.
W celu pomiaru perspektywy temporalnej użyta została Skala Orientacji Temporalnej
AION-99 autorstwa prof. C. S. Nosala i dr B. Bajcar.
Uzyskane wyniki wskazują, że w badanej grupie kobiety uzyskały wyższy wynik
w skali zewnętrznego poczucia kontroliw porównaniu z grupą mężczyzn, zaś mężczyźni
na skali wewnętrznego poczucia kontroli. Wykazano, że poczucie umiejscowienia
kontroli koreluje z większą liczbą mierzonych zmiennych perspektywy czasowej
w grupie badanych mężczyzn niż w grupie kobiet. Im wyższy jest poziom zewnętrznego
poczucia umiejscowienia kontroli w grupie mężczyzn tym niższe wyniki na skalach:
skoncentrowanie na przyszłości, planowanie działań, znaczenie konkretów w działaniu,
precyzji i przejawów wytrwałości w dążeniu do celów, wykorzystanie czasu poprzez
optymalny sposób organizacji, z kolei wyższy odczuwany nacisk i tempo czasu.
Im wyższy poziom wewnętrznego umiejscowienia kontroli tym wyższy wynik na
skalach: skoncentrowania na przeszłości, planowanie działań, wartość konkretów
w działaniu, wytrwałość w dążeniu do celów i tym niższa odczuwana presja czasu.
W grupie kobiet jedyną zmienną korelującą z poczuciem umiejscowienia kontroli jest
zorientowanie na przeszłość. Im wyższe poczucie zewnętrznego umiejscowienia kontroli
wśród kobiet tym mniejsze zorientowanie na przeszłość, z kolei im wyższe wewnętrzne
umiejscowienie poczucia kontroli tym wyższe przypisywanie znaczenia przeszłości przez
badane kobiety.
Słowa kluczowe: umiejscowienie kontroli, perspektywa temporalna, doświadczanie
czasu
I. Wstęp
Teoria umiejscowienia kontroli (locus of control - LOC) Juliana Rottera dotyczy
subiektywnie odczuwanego ulokowania sprawstwa zdarzeń (Rotter, 1966). Przyjmuje się,
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że ludzie w ciągu życia uczą się wierzyć, że ich losem kierują oni sami albo czynniki od
nich niezależne. Teoria ta umieszcza ludzi na kontinuum od zewnątrz sterowności do
wewnątrzsterowności.
Osoby o wewnętrznym umiejscowieniem kontroli, mają świadomość wpływania na
swój los i przebieg wydarzeń. Badania pokazują, że mają oni wyższe aspiracje, tolerują
wieloznaczność, ufają sobie i są bardziej samodzielne w podejmowaniu decyzji
(Drwal, 1995). Osoby z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli postrzegają własne życie
jako pozostające poza ich kontrolą. Sprzyja to powstawaniu biernego zachowania, braku
tolerancji wieloznaczności oraz pesymistycznego stylu wyjaśniania. Z kolei, perspektywa
temporalna oznacza sposób,w jaki każdy z nas subiektywnie przeżywa i doświadcza
czasu. Skala Orientacji Temporalnej AION-99, stanowi narzędzie do mierzenia
perspektywy czasowej ujętej zgodnie z koncepcją Nosala i Bajcar (2004; Nosal, 2002).
Koncepcja ta zakłada, że czas psychologiczny jest wielowymiarową strukturą przekonań
osoby, dotyczącą dwóch aspektów: natury podstawowych wymiarów i kategorii
stosowanych w opisywaniu czasu oraz rozpiętości perspektywy temporalnej, czyli
znaczenia przeszłości i przyszłości dla teraźniejszegofunkcjonowania jednostki. Pierwszy
z aspektów ujmuje orientację temporalną jako globalne reprezentowanie czasu w umyśle
w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Natomiast drugi, dotyczy
osobistego zaangażowania i koncentracji uwagi na przeszłości, teraźniejszości lub
przyszłości wraz z aktywnością podmiotu. Z temporalnością wiążą się także takie aspekty
jak teliczność, znaczenie nadawane planowaniu, szczegółowość, wykorzystanie czasu czy
odczuwanie presji czasu.
II. Cel pracy
Celem pracy była analiza związku między poczuciem umiejscowienia kontroli
a doświadczeniem perspektywy temporalnej.
III. Metody
Badanie przeprowadzono w grudniu 2014 roku, w losowo dobranej, reprezentatywnej
grupie 112 studentów (64 kobiet, 48 mężczyzn) Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli
użyto Skali I-E Juliana Rottera. W celu pomiaru perspektywy temporalnej użyta została
Skala Orientacji Temporalnej AION-99 autorstwa prof. C. S. Nosala i dr B. Bajcar.
Kwestionariusz składa się z następujących skal: Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość,
Szczegółowość, Teliczność, Planowanie, Wykorzystanie czasu, Presja czasu, Ontologia
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czasu: Regularny upływ czasu, Czas jako złudzenie, Czas nieopanowany, Czas
tajemniczy, Czas cykliczny.
Analiza statystyczna danych została przeprowadzona przy użyciu pakietu
statystycznego Statistica v.10. Do analizy danych wykorzystano statystyki opisowe:
średnia arytmetyczna (M), odchylenie standardowe (SD).
Wykonano analizy
porównawcze z oceną istotności różnic między średnimi w poszczególnych grupach za
pomocą testu t-studenta. Siłę związków między zmiennymi określono za pomocą
współczynnika korelacji r- Pearsona (rp).Za istotne statystycznie przyjęto wartości testu
spełniające warunek, że p<0,05.
IV. Wyniki
Uzyskane wyniki wskazują, że w badanej grupie kobiety uzyskały wyższy wynik
w skali zewnętrznego poczucia kontroliw porównaniu z grupą mężczyzn, zaś mężczyźni
w skali wewnętrznego poczucia kontroli (Tabela 1).
Tabela 1. Porównanie średnich wyników w Skali I-E Rottera (LOC) uzyskanych przez
grupę mężczyzn i kobiet
Poczucie umiejscowienia kontroli
Kobiety
Mężczyźni
t
p
M

S

M

D
0,45
Zewnętrzne poczucie umiejscowienia 0,53 0,17
kontroli (LOC E)
0,47 0,17
0,57
Wewnętrzne poczucie
umiejscowienia kontroli (LOC I)
Żródło: opracowanie własne

S
D
0,18

2,52

0,02

0,19

-2,78

0,007

Analiza statystyczna ujawniła istotne zróżnicowanie wyników w zależności od płci
w zakresie wewnętrznego poczucia umiejscowienia kontroli (t (112) = -2,78; p<0,05)
i zewnętrznego poczucia umiejscowienia kontroli (t (112) = 2,52; p<0,01); mężczyźni
w większym stopniu niż kobiety są przekonani, że mają wpływ na własne życie,
z kolei kobiety częściej widzą przyczyn wydarzeń w swoim życiu jako niezależne od
nich.Wykazano, że poczucie umiejscowienia kontroli koreluje z większą liczbą
mierzonych zmiennych perspektywy czasowej w grupie badanych mężczyzn niż w grupie
kobiet. W grupie mężczyzn, zewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli (LOC E)
koreluje ujemnie ze zmiennymi: Skoncentrowanie na przyszłości, Szczegółowość,
Teliczność, Planowanie, Wykorzystanie czasu.
Z kolei, występuje dodatnia korelacja ze zmienną Presja czasu. Wewnętrzne poczucie
umiejscowienia kontroli (LOC I) koreluje dodatnio ze zmiennymi: Skoncentrowanie
na przyszłości, Szczegółowość, Teliczność, Planowanie, zaś ujemnie ze zmienną Presja
czasu.
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W grupie kobiet jedyną zmienną korelującą z poczuciem umiejscowienia kontroli
jest zorientowanie na przeszłość. Poczucie zewnętrznego umiejscowieniakontroli (LOC
E) wśród kobiet koreluje ujemnie (rp= -0,28) ze zmienną Zorientowanie na przeszłość.
Z kolei wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli (LOC I) koreluje dodatnio ze
zmienną Zorientowanie na przeszłość (rp= 0,28).
Tabela 2. Związek między poczuciem umiejscowienia kontroli a doświadczeniem perspektywy temporalnej
Mężczyźni
Zmienne

Kobiety

LOC
E

LO
CI

LOC
E

LO
CI

-0,14

0,08

-0,28

0,28

Teraźniejszość

0,05

-0,09

-0,04

0,04

Przyszłość

-0,46

0,40

-0,25

0,25

Szczegółowość

-0,41

0,34

0,04

-0,04

Teliczność

-0,48

0,41

-0,11

0,11

Planowanie

-0,47

0,42

-0,04

0,04

Wykorzystanie czasu

-0,30

0,27

-0,03

0,03

Presja czasu

0,37

-0,32

0,21

-0,21

Ontologia czasu

0,15

-0,16

0,17

-0,17

Regularny upływ czasu

0,21

-0,19

0,18

-0,18

Czas jako złudzenie

-0,15

0,12

-0,13

0,13

Czas nieopanowany

0,08

-0,08

0,11

-0,11

Czas tajemniczy

0,22

-0,21

0,22

0,22

Czas cykliczny

0,18

0,19

0,18

0,18

Przeszłość

Tabela 3. Związek między poczuciem umiejscowienia kontroli a doświadczeniem perspektywy temporalnej
w grupie mężczyzn

Zmienne

LOC E

LOC I

Przyszłość
Szczegółowość
Teliczność
Plano
Wanie
Wykorzystanieczasu
Presjaczasu

-0,46***
-0,41**
-0,48***
-0,47***

0,40**
0,34*
0,41**
0,42**

-0,30*
0,37**

0,27
-0,32*

*p ≤ 0,05

**p ≤ 0,01

***p ≤ 0,001

V. Dyskusja
Relacja pomiędzy umiejscowieniem kontroli a doświadczaniem perspektywy czasowej
rzadko pojawiały się w badaniach. Pierwszy raz, związek ten, został zbadany w 1975
roku przez Stephena Thayera. Potwierdził on hipotezę, że osoby z zewnętrznym
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poczuciem umiejscowienia kontroli doświadczają większej presji czasu. Dodatkowo,
odczuwają oni czas jako nieregularny, zmienny, nieprzewidywalny. Wydaje się, że to
mechanizmy obronne osób z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli mogą być
wyjaśnieniem obserwowanego zjawiska.
W autorskim badaniu, związek między umiejscowieniem poczucia kontroli
a doświadczeniem perspektywy czasowej okazał się istotny. Szczególnie interesujące
jest wystąpienie opisanej zależności w grupie mężczyzn (w grupie kobiet tylko jedna
zmienna okazała się mieć słaby związek z poczuciem umiejscowienia kontroli). Opisana
zależność sugeruje, że im bardziej mężczyzna charakteryzuje się zewnętrznym
poczuciem umiejscowienia kontroli, tym mniej podejmuje kroków, aby kontrolować
wydarzenia w czasie swojego życia. Nieumiejętność efektywnego planowania
i zarządzania czasem, przyczynia się do sytuacji, w której jego własne wysiłki są mniej
owocne i tym samym negatywnie wpływają na osobistą kontrolę nad własnym życiem
i sprawiają, że spostrzega on upływający czas jako niezależny ode niego. Innymi słowy,
mechanizm ten działa na zasadzie błędnego koła, sprężając zwrotnie nieadaptacyjne
zachowania.
VI. Wnioski
1. Mężczyźni, w porównaniu z kobietami, mają wyższe poczucie wewnętrznego
umiejscowienia kontroli.
2. Kobiety, w porównaniu do mężczyzn, cechuje zewnętrzne poczucie umiejscowienia
kontroli.
3. Płeć okazała się czynnikiem istotnie różnicującym wyniki uzyskiwane w zakresie
perspektywy temporalnej.
4. Mężczyźni z wewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli (LOC I) przywiązują
dużą wagę oraz ukierunkowują myślenie i działania na przyszłość, mają precyzyjne cele
i przejawy wytrwałości w dążeniu do ich realizacji, duże znaczenie ma dla nich
planowanie i programowanie aktywności i przywiązują wagę do szczegółów. Nie
odczuwają natomiast nacisku czasu i szybkiego tempa jego upływu.
5. Mężczyźni z zewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli (LOC E)
odczuwająsubiektywny nacisku czasu i szybkiego tempa jego upływu, nie przywiązują
wagi i nie ukierunkowują myślenia i działania na przyszłość, nie posiadają precyzyjnych
celów i brak im wytrwałości, nie planują własnych aktywności, nie przywiązują wagi do
szczegółów i nie wykorzystują czasu poprzez optymalny sposób jego organizacji.
6. Kobiety z wewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli (LOC I) ukierunkowują
myśleniena przeszłość i często odwołują się do uprzednich doświadczeń.
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7. Kobiety z zewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli (LOC E) rzadko myślą
o przeszłości i raczej nie odwołują się do uprzednich doświadczeń.
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TEORIA WZGLĘDNOŚCI A MOŻNOŚĆ PODRÓŻOWANIA
W CZASIE I JEJ KONSEKWENCJE
I. Wizje podróży w czasie
Wizja podróżowania w czasie jest od lat przedstawiana w książkach i filmach siencefiction, można tutaj przywołać jedno z najnowszych dzieł kinematografii ,,Interstellar’’,
albo starsze już pozycje jak ,,Efekt motyla’’ czy też z literatury ,,Wehikuł czasu'' Herberta
George’a Wellsa. Podróżując w czasie moglibyśmy zmienić swoje życie. Wymazać
zdarzenia, których się wstydzimy, które nam nie wyszły, wybrać inną drogę kariery, inne
otoczenie. Patrząc szerzej moglibyśmy nawet zmieniać losy ludzkości, zapobiegać
tragediom takim jak awaria elektrowni w Fukushimie. Jednak zgłębiając te możliwości
można dojść do wniosku, że przez te zmiany w przeszłości mogłyby zaowocować tym,
że wiele osób żyjących w teraźniejszości nigdy by się nie urodziło. Tutaj pojawiają się
paradoksy, ale o nich będzie mowa później. W niniejszym tekście przedstawione zostaną
teorie ukazujące stopień możności podróżowania w czasie przy uwzględnieniu
jednocześnie konsekwencji i próby poradzenia sobie z nimi.
II. Przeszłość w zasięgu wzroku
Odkąd Albert Einstein w roku 1905 stworzył Szczególną Teorię Względności
ludzkość zmieniła swoje wyobrażenie o Wszechświecie, a także o postrzeganiu czasu
i przestrzeni251. Zgodnie z tą teorią prędkość światła jest najszybsza pokonując 300 tys.
km/s (dokładnie jest to c = 299 792,458 km/s). Posługując się obrazowym przykładem,
ten wynik pozwoliłby na 7,5 okrążenia naszej planety w przeciągu sekundy 252. To dzięki
niej możemy dostrzegać rzeczy znajdujące się w naszym otoczeniu niemalże od razu.
Chociaż pomimo ogromnej prędkości światła, osobę stojącą obok nas w odległości
trzydziestu centymetrów widzimy z opóźnieniem liczącym jedną nanosekundę. Jednakże
jest to różnica niezauważalna i nie mająca wpływu na nasz kontakt ze światem
zewnętrznym253. Idąc dalej, za pomocą zjawiska atmosferycznego jakim jest burza
zauważamy, że błysk pioruna widzimy przed usłyszeniem grzmotu. Gdy zaś spojrzymy
w kosmos już zauważymy, że prędkość ta ma swoje granice. Słońce jakie widzimy na
M . K a k u, Fizyka rzeczy niemożliwych, Warszawa 2011, s. 241-276.
B . Ś r e d n i a w a, Recepcja teorii względności w Polsce, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” (1985) 30, s.
555-584.
253
J . M a t u l e w s k i, Nieskończenie długa sekunda, ,,Wiedza i Życie’’ (2007) 5, s. 32-35.
251
252
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Ziemi, jest obrazem sprzed ośmiu minut, ponieważ tyle zajmuje dotarcie światła od tej
gwiazdy do naszej planety, droga ta od Ziemi do Słońca wynosi około 150 mln
kilometrów. Zaś gdy spojrzymy w niebo na Syriusza, to zobaczymy jego wygląd sprzed
ponad 8 lat. Gdybyśmy jednak zagłębili się w kosmosie aż do innych galaktyk, wtedy
moglibyśmy oglądać Andromedę sprzed 2,5 mln lat. Gdyby ludzkość miała możliwość
podróży o ponad 4,5 miliarda lat świetlnych stąd, wtedy moglibyśmy zaobserwować
powstawanie naszej planety254.
III. Podróże w czasie. Fikcja czy rzeczywistość?
To co do tej pory zostało przedstawione jest jedynie obserwacją przeszłości. Co zatem
z możliwością realnego podróżowania do przeszłości?
Jedna z fikcyjnych wizji literatury fantastycznej pokazuje, że przekraczając prędkość
światła ludzie otrzymają tą realną możliwość, przez to, że wraz z prędkością czas dla
osoby podróżującej zwalnia. Jednak jest to w zupełności niemożliwe do zrealizowania
przez wzgląd na to co zostało przedstawione w szczególnej teorii względności Einsteina,
która mówi, że nasza masa ciała w tym czasie wzrosłaby do nieskończoności. Opisując
dokładniej z teorii względności wynika, że wraz z nabieraniem prędkości przez cząstkę,
wzrasta także jej masa. Gdy owa prędkość zbliża się coraz bardziej do wartości prędkości
światła, to masa tym samym rośnie nieograniczenie. Znajdując się w przypadku
granicznym, gdy cząstka porusza się z prędkością światła musi ona posiadać masę równą
zeru. W fizyce znamy cząstkę poruszającą się z prędkością światła, jest nią foton, nie
posiada ona masy, jest cząstką promieniowania elektromagnetycznego255.
Należy dodać, że według teorii względności prędkość światła w próżni jest
bezwzględna. Należy rozumieć to tak, że dla osoby obserwującej pomiar prędkości
światła będzie miał ciągle taką samą wartość, bez względu na to z jaką prędkością
porusza się obserwator. Dla zobrazowania tego procesu należy wyobrazić sobie
przykładowo dwóch obserwatorów, którzy poruszają się z określoną, lecz różną od siebie
prędkością. Gdy obydwaj dokonają pomiarów prędkości światła, dzięki takim samym
narzędziom, to każdy z nich otrzyma identyczny wynik obserwacji. Można zauważyć, że
jest to niezgodne z sytuacjami życia codziennego. Szczególna teoria względności opisuje
jedynie ciała poruszające się ze stałą prędkością z dala od masywnych obiektów.
Natomiast ogólna teoria względności daje możliwość między innymi wyobrażenia sobie
rakiety, która by przyspieszała w pobliżu obiektów masywnych, którymi są czarne dziury
i supermasywne gwiazdy. Do tego jednak jest potrzeba konfiguracja składająca się
z materio-energii, która zakrzywiła by czas, umożliwiając w ten sposób podróżowanie.
254
255

[anonimowo], Jednostki w astronomii, http://ptma.ajd.czest.pl/publikacje_elektroniczne/Jednostki.pdf (04.05.2015).
I . B i a ł y n i c k i - B i r u l a, Foton jako cząstka kwantowa, ,,Postępy Fizyki’’, (2005) 6, s. 247-252.
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Należy zwrócić jednak uwagę na to, co mówi na ten temat teoria kwantowa. Podstawowe
zasady fizyki pokazują, że wszystkie ciała mogą posiadać jedynie dwa podstawowe
stany: ciało jest, albo go nie ma. Mechanika kwantowa natomiast opisuje tą kwestię dalej,
przedstawia ciało jako coś co jednocześnie jest i nie jest, dodatkowo zaś może znajdować
się również w przestrzeniach równoległych. Można sobie wyobrazić, że trzyma się w ręce
kartkę papieru na której po jednej stronie widzi się narysowaną klatkę, z drugiej kanarka,
zaś obok są przyczepione sznureczki. Jeżeli zacznie się obracać w palcach sznureczki,
wtedy ujrzy się dwa obrazki jednocześnie dając nam przykładowo kanarka w klatce.
Tak obrazowo można wyjaśnić zjawisko superpozycji, którym jest posiadanie na raz
wszystkich stanów. W naszej makroskali nie mamy szans na dostrzeżenie tego zjawiska
gołym okiem, ponieważ istnieje wymuszona równowaga stanów. Stany te ciągle są
wybijane z superpozycji, by ujawniał się wyłącznie jeden z nich, mianowicie ciało
istniejące, lub nieistniejące. Istnieje jednak jeszcze inna teoria, która uznaje, że stan ten
jest rozszczepiany na kilka równoległych rzeczywistości256.
Jay Olson i Timothy Ralph udowadniają, że teleportacja cząsteczek jest możliwa
w czasie tak samo jak i w przestrzeni. Jak już wyżej nadmieniono jedna cząsteczka
zgodnie z zasadami fizyki kwantowej może znajdować się co najmniej w dwóch stanach
w miejscu a i b. Identycznie według Olsona i Ralpha istnieją dwa stany w czasie
a i b. Powiązane są one ze sobą nie tylko zjawiskiem superpozycji, ale także stanem
splatania. Oznacza to, że jedna cząsteczka składająca się z co najmniej dwóch
powiązanych ze sobą stanów może znajdować się w różnych miejscach
w czasoprzestrzeni jednocześnie. Teleportacja kwantowa, która jest potwierdzona
naukowo dzięki staniu splątania oraz superpozycji, obejmuje możliwość jaką jest
przeniesienie stanu kwantowego na daną odległość. Inaczej tłumacząc w uproszczeniu
można ukazać dwa stany cząsteczki w systemie binarnym w którym 0 oznacza, że
cząsteczka tu jest, zaś 1 – tam cząsteczki za to nie ma. Poprzez oddziaływanie na jeden
stan, wpłyniemy tym samym na stan drugi. Powstanie wymieszanie stanów, dając nam
wartości pośrednie – cząsteczka jest trochę bardziej tu, a trochę tam, które można by
przedstawić ostatecznie znowu w systemie binarnym: 0 i 1 – tu jej nie ma, a tam jest, ten
wynik pokazuje, że cząsteczka mogła ulec przeniesieniu na odległość257.
IV. Dylatacja czasu i skrócenie Lorentza
Wracając do teorii względności i dylatacji czasu, która zakłada, że im szybciej ciało
się porusza tym czas dla niego zwalnia. Należy przedstawić jak to się ma w liczbach.
M . H e l l e r, T . P a b j a n, Elementy filozofii przyrody, Kraków 20014, s. 19-79.
S . J . O l s o n, T . C . R a l p h, Extraction of timelike entanglement from the quantum vacuum,
http://arxiv.org/pdf/1101.2565.pdf (04.05.1015); zob. także: L. Grossman, Quantum Entanglement Could Stretch Across
Time, http://www.wired.com/2011/01/timelike-entanglement/ (05.05.2015).
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Przykładowo jeżeli wyśle się w kosmos statek załogowy z prędkością 50%c
(c- prędkość światła), to 11,5 roku minie dla ludzkości na Ziemi, zaś dla załogi jedynie 10
lat. Idą dalej i zwiększając szybkość statku kosmicznego do 90%c wtedy gdy minie 10 lat
dla załogi, to dla ludzkości pozostałej na Ziemi będą to już 23 lata. Należy zauważyć,
że nie zbliżyli się jeszcze najbliżej jak się da do prędkości światła. Jednak gdyby tak się
stało i osiągnęliby 99,99999999999999% c to pokonaliby 700 milionów lat świetlnych.
Można zadać pytanie jak to jest możliwe, skoro ten wynik oznacza, że musieliby się
poruszać szybciej od światła. Tutaj z wyjaśnieniem przychodzi skrócenie Lorentza, które
opisuje, że nie tylko czas jest względny, ale i odległości . Dlatego gdy prędkość statku
ulega przyśpieszeniu, wtedy skraca się odległość odcinka po którym statek się porusza,
jest to obserwowalne jedynie dla załogi statku. Przykładowo biorąc prędkość statku
wynoszącą 99,99999999999999% c, to dystans widziany przez ludzi na Ziemi będzie
wynosić 700 milionów lat świetlnych, zaś dystans widziany przez załogę statku wyniesie
jedynie 9,87 roku świetlnego258.
V. Konsekwencje, czyli rzecz o paradoksach
Zakładając hipotetycznie, że da się otworzyć tunele czasoprzestrzenne, zastanowić
się można co się stanie, jeśli podczas podróży zabijemy własnego dziadka, zanim
zostanie poczęty nasz ojciec? Sytuacja ta nazwana została paradoksem dziadka. Paradoks
ten często jest wykorzystywany w lekko zmiennej formie między innymi w filmach,
w których to główny bohater przenosi się w czasie zmieniając przeszłe wydarzenia.
Jednak jak wybrnąć z tego paradoksu? Istnieją dwie teorie. Pierwsza z nich pochodzi od
Igora Nowikowa, nazywana jest szkołą samo uzgodnienia. Nowikow uważa, że musi
dojść do interwencji jakiejś ,,niewidzialnej ręki’’, by uniemożliwić przeniesienie
w przeszłość i stworzenie paradoksu czasowego. Teoria ta jednak ma szereg luk
i w sumie nie wyjaśnia podstawowych rzeczy, takich jak – czym/kim jest owa
,,niewidzialna ręka’’, w jaki sposób nie dopuszcza do zaistnienia takiej czynności?
Lepszą odpowiedzią wydaje się teoria wielu światów, która zakłada jak sama nazwa
mówi – istnienie wielu wszechświatów. Objaśniając, jeżeli przeniesiemy się w czasie
to zabijemy osobę genetycznie taką samą jak dziadek, ale żyjącą we wszechświecie
równoległym259.
Drugim znanym paradoksem czasowym jest paradoks bliźniąt. Odnosi się od do
sytuacji, w której jednego z bliźniąt wysyła się w podróż kosmiczną, pozostawiając
258
[anonimowy] Relatywistyczny zawrót głowy,
http://nietuzinkowyblognaukowy.blogspot.com/2012/05/relatywistyczny-zawrot-gowy.html?m=1 (04.05.2015).
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Warszawa 2011, s. 263-276.
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drugiego na Ziemi. Paradoks polega na tym, że wszystko jest względne. Z punktu
widzenia bliźniaka, to Ziemia się oddala, z punktu widzenia bliźniaka będącego na Ziemi
oddala się rakieta. Jednakże bliźniak-astronauta musi kiedyś zawrócić, dodatkowo nie był
on ciągle w tym samym punkcie odniesienia – raz się oddalał, raz przybliżał,
przyśpieszał, zwalniał. To daje wniosek, że to jednak bliźniak-astronauta jest w ruchu,
to on się oddala, a nie zaś bliźniak pozostający na Ziemi. Przez to podróżujący bliźniak
będzie młodszy po powrocie260.
Na świecie istnieją bliźniacy jednojajowi będący jednocześnie astronautami. Są to
Mark i Scott Kelly. NASA wysłała wraz z załogą 27.03.2015r. na roczny pobyt
w ISS (Międzynarodowej Stacji Kosmicznej). ISS obiega Ziemię z prędkością
27,7 tys. Km/h, po roku Scott powinien być młodszy od Marka o 10 milisekund,
czyli 10 tysięcznych sekundy. Niestety ludzkość nie posiada przyrządów, aby móc zrobić
dokładne pomiary, które by wykazały, że Scott prawdziwie stanie się młodszy od swego
brata o ten czas261.
VI. Stephen Hawking o podróżach w czasie
Nie w sposób nie przytoczyć w niniejszym artykule, co na temat podróży w czasie
mówi jeden z najwybitniejszych umysłów naszych czasów – Stephen Hawking. O ile
twierdzi, że podróże w przeszłość są niemożliwe do osiągnięcia przez ludzkość, o tyle
wierzy, że możliwe są podróże do przyszłości. Według niego jest to kwestia postępu
technicznego oraz możliwość podróżowania ogromnymi prędkościami w pobliża
czarnych dziur262. Hawking na udowodnienie swojej tezy o braku możliwości podróży do
przeszłości przeprowadził humorystyczny eksperyment. Jako osoba ciesząca się
poważaniem wśród naukowców uznał, że jeżeli ogłosi przyjęcie dla podróżników
w czasie, zostawiając je dla potomnych, to w przyszłości ludzie nie oprą się tej
możliwości, aby z owego zaproszenia nie skorzystać. Jednak Hawking będąc
w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (28.06.2009 o godzinie 12:00,
na Uniwersytecie w Cambridge) nie doczekał się gości263.

J . C z e r n i a w s k i , Jak uniknąć paradoksu bliźniąt?, ,,Foton’’ (2005) 88, s. 50-53.
L . N i l e s, One if by Land, Two if by Space: Astronaut Twins Tantalize Human Research Possibilities in
Spaceflight, http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/astronaut-twins.html (04.05.2015).
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S . W . H a w k i n g, Ochrona chronologii: gwarancja bezpieczeństwa dla historyków, w: Tenże (red.), Przyszłość
czasoprzestrzeni, Poznań 2002, s. 73-94.
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VII. Konkluzja
Należy zdać sobie sprawę, że powyższy referat jest jedynie wierzchołkiem góry
lodowej, w której starano się przybliżyć główną tematykę możności podróżowania w
czasie i wiążących się z tym konsekwencji. Niestety nie zapowiada się na to, że ludzkość
będzie mogła kiedykolwiek podróżować do przeszłości, nie ujrzymy już swoich zmarłych
krewnych, czy przyjaciół, ani nie naprawimy błędów młodości. Natomiast jak najbardziej
realna jawi się wizja podróży w przyszłość, jednakże również nie nastąpi to za naszego
życia. Potrzeba jeszcze wiele pracy fachowców, rozwoju nowoczesnych technologii, aby
móc osiągać prędkości stwarzające możliwość zakrzywienia czasoprzestrzeni. Niemniej
jednak jest to pozytywny akcent na koniec niniejszego referatu.
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SPOSÓB ODŻYWIANIA SIĘ KIEDYŚ, A DZIŚ - CZYLI CO JEDLI
NASI PRZODKOWIE I JAK BARDZO ICH JADŁOSPIS ODBIEGA
OD NASZEGO
I. Wstęp
Erą paleolityczną nazywa się początek okresu, w którym prehistoryczny człowiek
zaczął używać pierwszych kamiennych narzędzi. 2,6 mln lat temu hominidy,
praprzodkowie współczesnych ludzi, prowadziły koczowniczy tryb życia. Plemiona
zbieracko-łowieckie, składające się z nielicznych grup człowiekowatych, zdobywały
pożywienie, używając prymitywnych technicznie przyrządów – zaostrzonych kijów, dzid,
kamiennych toporów i noży. Poza wytwarzaniem narzędzi, najważniejszą umiejętnością,
jaką posiedli ludzie paleolitu, było niecenie ognia264.
Jako gatunek ewoluowaliśmy polując i zbierając to co oferowała natura. Nasze ciała
również dzisiaj działają optymalnie wtedy gdy jemy zgodnie z naszymi genami.
Zostaliśmy w jakiś sposób stworzeni do takiego, a nie innego sposobu żywienia.
Modernizacja naszego życia doprowadziła jednak do wielu zmian również w kontekście
naszej diety. Przestaliśmy jeść jedzenie, zaczęliśmy jeść produkty.
Przełom ten nastąpił wraz z industrializacją, która doprowadziła do stanu
gdzie przestaliśmy jeść zgodnie z naszymi genami. W ciągu ostatnich kilku tysięcy lat
skupiliśmy się na przetworzonych, wytworzonych przez człowieka produktach.
Nowoczesne technologie i procesy chemiczne, które są używane do procesów produkcji
pozbawiły nas możliwości jedzenia tego co oferuje natura. Współczesny człowiek wybrał
taki sposób odżywiania się, ponieważ jest to znacznie łatwiejsze od zdobywania pokarmu
samemu.
II. Model żywienia naszych przodków
Przede wszystkim, człowiek epoki kamiennej nie mógł spożywać mleka i produktów
mlecznych, gdyż nie udomowił bydła. Hominidy nie znały więc mleka i produktów
mlecznych. Ponadto człowiek pierwotny nie spożywał cukrów poza miodem, który
i tak był trudny do zdobycia i dostępny jedynie w określonych porach roku.
Praludzie, żyjący w paleolicie nie potrafili uprawiać roli. Zbierali płody roślin
znajdujących się w okolicach ich siedlisk. Zrywali owoce z drzew i borówki z krzewów,
264
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wykopywali bulwy. Surowe lub upieczone na ogniu, nieprzyprawione mięso wraz
z surowymi warzywami, stanowiły tradycyjny posiłek.
W menu jaskiniowców znajdowały się także ryby, złapane we własne ręce lub przy
użyciu dzid, najczęściej zjadane były na surowo. Ludzie z epoki kamiennej nie narzekali
na głód - wokół nich znajdowało się dość pożywienia, by zaspokoić ubytek energetyczny,
a jednocześnie nie istniało zjawisko otyłości. Dzięki temu, że żyli w miejscach o bogatej
roślinności, ich dieta była zróżnicowana, bogata w liczne składniki odżywcze.
Model żywienia naszych przodków opierał się głównie na spożywaniu dużych ilości
mięsa dzikich zwierząt oraz niskoskrobiowych dzikich warzyw i owoców, które były
głównym źródłem węglowodanów265.
III. Współczesna dieta paleolityczna
W dzisiejszych czasach dieta paleolityczna jest czymś bardzo rzadko spotykanym.
Tylko znikomy odsetek społeczeństwa próbuje prowadzić łowiecko-zbieracki tryb życia
i odżywiać się tak, jak człowiekowate z epoki kamiennej, czyli spożywać jedynie
nieprzetworzone produkty – owoce, warzywa, mięso i owoce morza.
Sposób żywienia pozostałej części ludzkości bardzo się różni od diety naszych
przodków. Te różnice są szczególnie nasilone w krajach uprzemysłowionych, gdzie
spożywa się duże ilości NKT, izomerów trans kwasów tłuszczowych, sacharozy, soli,
wysoko oczyszczonych produktów zbożowych, a zbyt mało kwasów tłuszczowych n-3,
błonnika, warzyw i owoców będących podstawowym źródłem antyoksydantów, co
w rezultacie skutkuje wysokimi wskaźnikami zapadalności i umieralności
z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów266.
Obecnie stosuje się różnego rodzaju diety, które zazwyczaj skoncentrowane są na
ubytku masy ciała w krótkim czasie. Warzywa i owoce nadal ogrywają ważną rolę
w codziennym jadłospisie, jednak nie są spożywane w tak dużych ilościach jak dawniej.
Zasadniczą różnica jest również to, iż fundamentem dzisiejszego modelu żywienia są
produkty zbożowe oraz mleko i jego przetwory, których nasi przodkowie nie spożywali.
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IV. Zasadnicze zmiany w diecie paleo i sposobie żywienia obecnie
Człowiek pierwotny odżywiał się przede wszystkim tym, co znalazł, zebrał w lesie,
czy własnoręcznie upolował. Z koli dziś nasze źródło pożywienia stanowią głównie
produkty wysokoprzetworzone zakupione w sklepie.
Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego jak bardzo nasza dzisiejsza dieta różni się do
diety naszych przodków. Co więc się zmieniło?
Ładunek glikemiczny dziś jest dużo wyższy, co oznacza, że produkty, które
spożywamy obecnie zawierają dużo węglowodanów, które nie wpływają pozytywnie na
nasz organizm. Ponadto określa on wzrost glukozy po spożyciu danego posiłku
uwzględniając średnią jego porcję, która podnosi poziom. Wzrost insuliny powoduje
blokadę spalania tkanki tłuszczowej i magazynowanie tłuszczu w komórkach ciała.
Produkty, które podnoszą poziom cukru takie jak zboża, cukry, skrobie, słodkie owoce
nie istniały w takiej ilości w diecie naszych przodków. Żywność o wysokim indeksie
glikemicznym, czyli dużej zawartości cukru nie była dostępna. Dlatego nie było też
efektów takich jak: napady głodu, cukrzyca, wysokie ciśnienie, choroby serca, trądzik,
czy otyłość.267 W paleolicie węglowodany pochodziły głównie z warzyw i owoców,
współcześnie jej źródłem są głównie cukry dodawane do żywności takie jak sacharoza
czy fruktoza.
Zaburzona została również równowaga pomiędzy kwasami tłuszczowymi Omega-3
a Omega-6, które mają działanie antagonistyczne. Omega-3 są przeciwzapalne podczas
gdy Omega-6 zwiększają stan zapalny organizmu. Omega-3 głównie znajdują się
w mięsie dzikich zwierząt oraz roślinach, a Omega6 w masowo hodowanym mięsie
i olejach roślinnych. Stosunek tych kwasów powinien wynosić 2:1, niestety dziś
przeciętna dieta opiera się na proporcji 1:10, co skutkuje m.in. chorobami serca
niebezpiecznymi dla zdrowia i życia. Dużą rolę w zaburzeniu tej proporcji odgrywa
jakość mięsa, które spożywamy.
Ze względu na ekonomię niestety coraz częściej kupujemy mięso masowo hodowane,
karmione paszami zbożowymi, antybiotykami oraz hormonami. Do tego dochodzi spora
ilość przemysłowych olejów roślinnych, które są bogate w wielonienasycone kwasy
tłuszczowe oraz tłuszczów trans obecnych w wielu wyrobach cukierniczych, słodyczach,
fast foodach, gotowych daniach. Aby poprawić równowagę pomiędzy Omega-3
i Omega-6 należy skupić dietę na rybach oraz mięsie z zaufanego źródła.
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Zmienione zostały także proporcje pomiędzy białkiem, węglowodanami i tłuszczami.
Dawniej białka stanowiły 19-35% spożywanej energii, węglowodany ok. 22-40%
a tłuszcze 28-47%. Dziś te wskaźniki wynoszą odpowiednio: 15%, 49%, 34%.
Ponadto zmniejszyła się ilość spożywanych wartości odżywczych. Jemy dużo,
przejadamy się a jednocześnie jesteśmy niedożywieni. To paradoks dzisiejszego
odżywiania.
Dzieje się tak dlatego, że jakość jedzenia jaką spożywamy jest uboga w witaminy
i minerały. Do tego dochodzą składniki antyodżywcze, które znajdują się w zbożach czy
strączkach, a których nie ma w mięsie, rybach czy warzywach. Mowa tu o lektynach
i kwasie fitynowym.
Zaburzona została równowaga kwasowo-zasadowa oraz pomiędzy sodem a potasem.
Zakwaszenie organizmu skutkuje tym, że wapń musi być wykorzystany do złagodzenia
skutków kwaśnego odczynu, co prowadzi do osteoporozy. Dzieję się tak głównie
ze względu na niewystarczającą ilość warzyw i owoców w diecie oraz produktów, które
są cennym źródłem potasu.
Zmniejszone zostało spożycie błonnika. Obecnie polegamy na powszechnej opinii,
że zboża zawierają dużo błonnika. Prawda jest taka, że warzywa są średnio 3-5 razy
bogatsze w błonnik niż pełne ziarna. Brak błonnika skutkuje głównie problemami
trawiennymi, z którymi nasi przodkowie raczej nie mieli problemu.
Poza tym zwiększona została konsumpcja produktów drażniących układ pokarmowy
takich jak zboża, warzywa strączkowe i nabiał no i przede wszystkim dodano kolory
i smaki do diety poprzez zastosowanie syntetycznych barwników, słodzików
i konserwantów, które mają zachęcić nas do kupna produktu.
V. Wpływ na zdrowie
Ludzie z epoki kamienia łupanego byli zdrowsi. Łowcy i zbieracze mieli lepszy stan
kości i uzębienia, a także lepszą kondycje fizyczną. Dawniej umierano najczęściej
w wyniku wyniszczających epidemii i wypadków np.: podczas polowań. Rzadko, kiedy
w ogóle chorowano, a jeśli już, to najczęściej zapadano na nieuleczalną chorobę
i umierano. Nie znano takich chorób, na jakie my dzisiaj najczęściej cierpimy: zawałów
serca, udarów mózgu, raka, miażdżycy, chorób związanych z otyłością i stresem.
Niewątpliwie ma to związek z naszym sposobem odżywiania się. Odeszliśmy od własnej
natury i zaprzeczyliśmy jej poprzez życie wbrew temu, do czego nas stworzyła.
Nasze geny nie zostały zaprogramowane do takiego odżywiania, nic więc dziwnego,
że organizmy się buntują i rośnie z roku na rok liczba chorób cywilizacyjnych.
A wystarczyłoby tylko jeść prawdziwe jedzenie. Nie skupiać się na modnych dietach,
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nie szukać cudownych produktów, nie kupować dietetycznych dań czy nie faszerować
się odchudzającymi lekami.
VI. Podsumowanie
Z biegiem czasu nasze życie uległo wielu zmianom również w kontekście sposobu
odżywiania się. Nasza dzisiejsza dieta ogromnie różni się od diety naszych przodków,
którzy nie jedli idealnie, często głodowali, a ich pokarmem było tylko to, co udało się
znaleźć czy upolować. Ponadto nie mieli nawet wyboru i spożywali wszystko, co tylko
nadawało się do jedzenia.
W ciągu tych wszystkich lat nasz organizm zdążył się przystosować do tego
pożywienia. Jest to nasz naturalny system odżywiania, zgodny z naszymi genami,
naszymi organizmami i naszą historią, który daje nam optimum zdrowia.
Niestety to, co obecnie większość z nas konsumuje, bardzo daleko odbiegło od
naszego naturalnego pożywienia. W sklepach półki przepełnione są produktami
pochodzącymi z fabryk, a nie z natury. Produkty wysoko przetworzone oraz te typu fast
food, niedostępne kiedyś, dziś są najchętniej spożywane, zwłaszcza przez osoby młode.
Ponadto duży wpływ wywierają na nas także reklamy, które zachęcają do kupienie
i zjedzenia czegoś, co tak naprawdę wpływa negatywnie na nasze zdrowie i ogólne
samopoczucie.
Z kolei człowiek pierwotny odżywiał się przede wszystkim tym, co znalazł i zebrał
w lesie, na polu itp. Rzadko, kiedy jego dieta była wzbogacana o mięso pochodzące
z polowań. Wszystko to sprawiało, że nasi przodkowie byli o wiele zdrowsi.
Dieta paleolityczna, zarówno ta stosowana przez naszych praprzodków, jak
i współcześnie zmodyfikowana przez niektórych autorów, charakteryzuje się wieloma
korzystnymi dla zdrowia cechami, m.in. niską zawartością NKT, sacharozy, sodu,
brakiem izomerów trans kwasów tłuszczowych, dużym udziałem kwasów tłuszczowych
nienasyconych, błonnika i antyoksydantów oraz większości witamin i składników
mineralnych. Jej wadą jest duży udział białka, a także niska zawartość wapnia przy dużej
ilości fosforu, jak również znaczne ilości cholesterolu pokarmowego.268
Gdyby nasza dieta przypominała, chociaż po części dietę naszych przodków
to z pewnością żyłoby nam się o wiele lepiej.
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ŻOŁNIERZ JAKO ADRESAT PRAWA
W POLSCE OSTATNICH JAGIELLONÓW
I. Wstęp
W omawianym okresie panowania ostatnich Jagiellonów, a także za panowania
Henryka Walezego oraz Stefana Batorego następował proces kształtowania się głównych
kanonów prawa stanowionego. Okres dwu ostatnich Jagiellonów wyodrębniam ze
względu na osobę szczególnego prawodawcy – hetmana Tarnowskiego.
W tym czasie formowała się zarówno nowoczesna doktryna i kształt polskich
sił zbrojnych, jak i prawo regulujące ten nowy system pojęć, podmiotów i działań.
We wszystkich tych procesach swój ślad pozostawił wielki hetman Jan Amor Tarnowski.
Do naszych czasów zachował się szereg źródeł poznania prawa (fontes iuris
cognoscendi), przypisywanych hetmanowi. Przepisy te powstały na różnych etapach
jego działalności, towarzysząc procesowi kształtowania wojskowości polskiej przez wiele
kolejnych dziesięcioleci.
Istniało kilka rodzajów źródeł pochodzenia prawa (fontes iuris oriundi) regulującego
wojskowość tego okresu w Polsce. W efekcie, regulacje prawne w omawianym
przedziale czasowym mają charakter zróżnicowany. Ustawy sejmowe występują tu obok
instrukcji hetmańskich i artykułów hetmańskich.
W niniejszej pracy wskazane i omówione zostaną wybrane przepisy, przy pomocy
których hetman Tarnowski kształtował i wzmacniał tworzony wówczas nowożytny model
wojskowości polskiej.
Wielka waga przywiązywana do prawa w Rzeczypospolitej nie pociągnęła za sobą
absurdu nadmiernej, lawinowej regulacji. Przepisy pozostają stosunkowo jasne. Żołnierz,
jako adresat prawa, znajdował się w sytuacji formalnie dość dobrej (przeszkody
w stosowaniu prawa miały charakter faktyczny, o czym będzie mowa dalej).
Hetmaństwo Jana Amora Tarnowskiego przypadało na czasy, wpisujące
się w panowanie Zygmunta Starego Jagiellona i jego syna, Zygmunta Augusta.
Działalność hetmana Tarnowskiego przyniosła wojskowości polskiej największy dorobek
piśmienniczy. Consilium rationis bellicae269 było zwieńczeniem bogatego dorobku prac
Leliwity, ogniskujących się wokół teorii wojskowości, czy szerzej, budowania elementów
doktryny militarnej. Ogół tego dorobku teoretycznego z Consilium na czele jest
najpełniejszym i najwyższym osiągnięciem teorii wojskowości staropolskiej. Patrząc
269

Dalej określane skrótowo jako: Consilium.

99

dalej, z perspektywy okresu po zarzuceniu staropolskiej sztuki wojskowej w wieku XVIII
oraz porozbiorowych koncepcji silnie naznaczonych trendami zagranicznymi
(choć wychodzących poza ich kopiowanie), wydaje się, że dorobek teoretyczny hetmana
Jana Tarnowskiego jest w ogóle najcenniejszy w całej polskiej wojskowości. Cenniejszy
tym bardziej, że poparty praktycznym doświadczeniem i w praktyce znajdujący długo
swe zastosowanie. Stąd też, im bardziej przyświeca nam wielkość opracowania
naukowego (w świetle jego czasów), jakim jest Consilium, i reszty dorobku pisarskiego
hetmana, zawierającego prace o charakterze instruktarzowym, eksperckim, tym bardziej
w jej cieniu znika (niestety) inna ważna działalność wielkiego hetmana - prawodawstwo.
Celem pracy jest prezentacja wybranych przepisów ustanawianych przez hetmana
Tarnowskiego i analiza ich trafności jako narzędzia wpływu na kształtowanie się postaw
żołnierzy.
II. Przedmiot i metoda - charakterystyka źródeł, kolejność analizy
Prawo stanowione, w odróżnieniu od prawa zwyczajowego, z reguły względnie łatwo
poddaje się systematyzacji czasowej i wertykalnej (tworzeniu hierarchii) oraz
horyzontalnej (przedmiotowej, odnoszącej się do zakresów, różnych typów regulowanych
stanów i relacji).
Obszary regulacji wojskowego prawa stanowionego w omawianym okresie to: sprawy
wojskowe (organizacja, finansowanie, uzupełnianie, uzbrojenie, zarządzanie) i stosunki
w ramach wojska (podporządkowanie, dyscyplina), a także interakcje wojska
z podmiotami zewnętrznymi (obywatelami i innymi mieszkańcami terytorium własnego
oraz tych wszystkich krajów, gdzie polskie wojsko mogło zawitać).
Doniosłość analizowanych regulacji hetmańskich wynika z kilku czynników.
Po pierwsze, wydawane one były przez wybitnego praktyka wojskowości.
Doświadczenie zwycięzcy spod Obertyna doceniali monarchowie, zarówno dwu ostatnich
Jagiellonów, jak i Hohenzollern czy Karol V.
Tarnowski walczył w zróżnicowanych kampaniach, z różnego typu przeciwnikami,
operował na różnych teatrach działań, od Prus, przez Orszę, Homel i Starodub po
Obertyn i Chocim. Posiadał doświadczenie w walce z Krzyżakami, Moskalami,
Mołdawianami, brał nawet udział w wyprawie przeciwko Maurom.
Po drugie, dorobek legislacyjny Jana Tarnowskiego okazał się nader żywotny
i ponadczasowy. Będą na nim bazowały kolejne prace z zakresu teorii wojskowości zaś
dalsze prace legislacyjne nie zanegują zasadniczego kanonu ratio legis i metod przyjętych
w czasach Leliwity. Prawodawstwo to ulegało rozwojowi za panowania dwóch
pierwszych monarchów elekcyjnych, Henryka Walezego i Stefana Batorego, zachowując
swój zasadniczy wydźwięk i charakter. Szczególną pozycję zajmują tu artykuły
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hetmańskie, w dawnej Polsce przepisy dotyczące spraw wojska (porządku, dyscypliny,
finansów) i sądownictwa nad wojskowymi, wydawane od XVI w. przez hetmanów, które
w roku 1609 zostały skodyfikowane i zatwierdzone przez sejm koronny. Obowiązywały
w Koronie do 1698 (według niektórych autorów - do 1755 lub 1775 r.)270, gdy zastąpiono
je artykułami wydanymi przez Augusta II. Na Litwie artykuły hetmańskie wydawano
jeszcze w XVIII w. Stanowią tym samym cenne źródło do historii wojskowości.271
Warto zwrócić uwagę na fakt, że omawiane przepisy hetmana Tarnowskiego, mimo
pewnego podobieństwa, nie są sformułowane identycznie do tych, które trafiły do
wydanego znacznie później Concilium rationis bellicae jako modelowe
i podsumowujące. Analiza w założeniu miała się w ramach niniejszej pracy skupić na
przepisach jako takich, nie zaś na ich dalszych opracowaniach przez hetmana w toku
tworzenia przez niego rozprawy teoretyczno-wojskowej.
Prawodawstwu hetmańskiemu nie przypisuje się zwykle cech przełomowości
i doniosłości, jakie zasłużenie przyznawane są, stosunkowo dobrze już w literaturze
przedmiotu przeanalizowanym, dziełom z zakresu teorii wojskowości, które stworzył
Tarnowski. Nie mają one charakteru wywodu opisującego metody osiągania celów przez
wodza, choć przecież do tego celu także prowadzą. Prawdą jest, że niepodobna
konfrontować traktatu teoretycznego z przepisem i że (w dodatku), w obrębie traktatu
Consilium… zawiera się wiele wskazań co do konkretnego uregulowania poszczególnych
kwestii. Z drugiej jednak strony, pamiętać wypada, że przepisy te tworzono w czasach
formowania się nowego typu wojskowości: profesjonalnej i w znacznym już stopniu
odmiennej od modelu feudalnego typowego dla średniowiecza. U progu epoki
zawodowych armii, często (w I RP - zawsze) wielonarodowych i wielowyznaniowych,
konieczny był normatywny wspólny mianownik, przestrzeń odniesienia niezależna od
przyzwyczajeń, przywilejów a nawet przekonań. Potrzebny stał się zespół norm, które
wymiarowi sprawiedliwości, w tych czasach niejednokrotnie brutalnemu, nadawały rangę
obiektywizmu a przynajmniej ram, granicy subiektywnego, dyskrecjonalnego uznania.
Przedmiot umotywowanej powyżej analizy stanowią zatem wybrane przepisy prawa,
ustanowione przez hetmana samodzielnie, lub stanowiące recepcję albo implementację
norm powszechnie obowiązujących lub w innym sensie zewnętrznych wobec
hetmańskiego zakresu władzy legislacyjnej.
Przedmiot analizy stanowić mają trzy obszary. Pierwszy z nich to Instrukcja
hetmańska z 1528 roku. Jest ona dokumentem, jak byśmy dziś powiedzieli, soft law,
mając przy tym charakter aktu strategicznego, programowego, jest bardziej zbiorem
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dobrych praktyk, postulatów, nosząc cechy białej czy zielonej księgi, niż regulacji
odpowiadającej dzisiejszym ustawom, rozporządzeniom etc.
Kolejny zbiór przepisów, który tu omówię, występuje pod roboczym tytułem Artykuły,
które maja być rotmistrzom opowiadane przy rozdawaniu pieniędzy rotmistrzom jeznem
i darowane na cedułach. W historiografii brakuje jednoznacznego poglądu co do
datowania tego zbioru, ustalenia oscylują jednak wokół przedziału 1557-1561, dokładna
data nie jest zresztą najistotniejsza, zwłaszcza wobec wyjątkowej „długowieczności”
wszystkich tego typu uregulowań, z których trzon pozostawał w obrocie prawnym
i ulegał aktualizacjom przez dziesięciolecia.
Ostatnim, najistotniejszym w mojej ocenie, obszarem materii prawnej, której analizę
chciałbym zaprezentować, jest regulacja ujęta a w artykułach hetmańskich z lat
1535-1537. Trudno przy tym w pełni podzielić pogląd Ł. Winczury, skądinąd autora
wybitnej i przekrojowej pracy na temat hetmana Tarnowskiego 272, jakoby istniał wyraźna
granica między dwoma pierwszymi aktami, to jest miedzy Instrukcją i Artykułami, które
maja być rotmistrzom opowiadane… z jednaj strony, a Artykułami hetmańskimi z drugiej
strony. Ł. Winczura zalicza bowiem dwa pierwsze do aktów o charakterze organizacyjnofinansowym i dyscyplinarnym, zaś w Artykułach hetmańskich widzi odpowiednik
dzisiejszych regulaminów wojskowych. W istocie, podział ten nie jest na pewno tak
jednoznaczny. Artykuły hetmańskie, co postaram się zaznaczyć paralelnie do głównego
nurtu wywodu, mają charakter dyscyplinarny, obfitują też w regulacje typowo karne, co
nie pozwala ich traktować analogicznie do zwykłego regulaminu.
Cechą szczególną artykułów hetmańskich jako takich była ich pozycja w systemie
aktów prawa. Zgodnie z Volumina Legum, artykuły hetmańskie nie stały w hierarchii
aktów prawnych niżej od ustaw sejmowych. Może się to wydawać nietypowe wobec
znanego w naszych czasach ścisłego wertykalnego uporządkowania źródeł prawa.
W razie sprzeczności normy wynikającej z ustawy z normą wynikającą z artykułów
hetmańskich, w celu rozstrzygnięcia, która norma obowiązuje, nie można posługiwać
się regułą kolizyjną lex superior derogat legi priori. Dla rozstrzygnięcia takiej
konfrontacji przepisów jest zatem szczególnie tu przydatna inna reguła kolizyjna,
wyrażona słowami:
lex specialis derogat legi generali. Jest to, jak się wdaje, główny sposób rozstrzygania
takiej kolizji, skoro artykuły regulowały prawa i obowiązki w ramach specyficznych
struktur militarnych i uszczegóławiały ogólne wytyczne prawa.273

Ł . W i n c z u r a, Hetman hetmanów, Jan Amor Tarnowski (1488-1561), Karków 2005.
Analiza system fontes iuris Rzeczypospolitej Szlacheckiej oraz przypuszczenia co do braku praktyki stosowania
reguły kolizyjnej temporalnej (lex posterior derogat legi priori) - zob.: W . O r g a n i ś c i a k, Geneza i znaczenie
„Artykułów wojennych hetmańskich” z 1609 roku [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2455, Z dziejów prawa.
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Wyjaśnienia na etapie wstępu wymaga także dobór ram czasowych. Ze względu
na to, że regulacje te powtarzały się w zbliżonym charakterze, przyjmuję okres szerszy,
niż wyznaczony samymi datami powstania tych źródeł (zresztą, jak wspomniałem,
po części są to daty szacunkowe). Koniec dynastii nie zmienił sposobu regulowania w
sensie istotnym dla niniejszych rozważań, jednak zmianie uległ w niedługim czasie status
hetmana (a więc ich autora a przynajmniej sygnatariusza) – od 1581 r. zyskuje on
przymiot dożywotności urzędu, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Kolejność omawianych źródeł jest uwarunkowana ich charakterem – przyjmuję drogę
od ogółu do szczegółu, a wiec od aktu planistycznego, wyznaczającego zręby
wojskowości, przez akt mieszany, po szczegółowy akt prawny, regulujący wiele
precyzyjnie określonych zachowań. Tym samym zrezygnowałem z uporządkowania
wywodu według kryterium chronologicznego, jako mniej użytecznego w tym przypadku.
III. Instrukcja hetmańska z 1528 roku274
Instrukcja stanowi rezultat analizy dwu wcześniejszych aktów prawnych: ustaw z roku
1527 (uchwalona na sejmie krakowskim) i 1528 (uchwalona na sejmie piotrkowskim).
Akty te powstały w reakcji na dynamiczne zmiany sytuacji militarnej w otoczeniu Polski.
Bitwa pod Mohaczem, pod Mezőkeresztes i wreszcie pod Koszycami wstrząsały teatrem
działań w walce o panowanie nad Węgrami. Splecione interesy Habsburgów,
Jagiellonów, Turcji i samych Węgrów przecinać trzeba było mieczem. Krótka refleksja
nad uchwalonymi ustawami doprowadziła hetmana do wniosków umiarkowanie
krytycznych. Całości systemu nie usiłował on zburzyć, widział jednak konieczność
istotnych korekt. Najistotniejszymi modyfikacjami, zgłoszonymi przez hetmana
w Instrukcji z 1528 r. były:
1) określenie liczebności pocztu zwykłego w granicach 4-10 koni,
2) określenie liczby ciężkozbrojnych w proporcji do innych jezdnych,
3) określenie stopnia nasycenia bronią palną jednostek jazdy i piechoty:
a)
w jeździe lekkiej: 1 sztuka broni palnej długiej na 4 jeźdźców,
b)
w piechocie: 2 strzelców i jeden pikinier (także z bronią palną, tyle że
lżejszą);
4) wykluczenie z przyjmowania do służby żołnierzy, którzy służyli w kampanii
węgierskiej bez zgody hetmana – przepis bardzo nowoczesny, korespondujący
ze współczesnym nam uregulowaniem ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym
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Pełny oryginalny tytuł Instrukcji to: Decretum domini campiductoris, quo magnificus dominus thesaurus Regni vel
sue megnificentiae viceserenens circa distributionem pecuniarum, cum milites suscipientur omnibus praefectus publicare,
mandare Ac committare debet. Anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo octavo.
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obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania
obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
(Dz.U. Nr 68, poz. 438) w zw. z art. 141 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Zgodnie z tą regulacją, obywatele polscy, którzy
podjęli lub podejmą służbę w obcym wojsku bez zgody właściwego organu podlegają
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 [art. 141 §1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)]. Zgoda wydawana jest przez
ministra właściwego do spraw obrony narodowej pod warunkiem, że osoba ma
uregulowany stosunek do służby obronnej w każdym aspekcie (a zatem: do służby
wojskowej sensu stricto, a także w zakresie przydziału kryzysowego, pracowniczego
przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego) a przy tym
spełnione są łącznie następujące warunki: służba ta nie narusza interesów
Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe i nie wpłynie
na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
W świecie targanym wojnami najemników i wciąż jeszcze odczuwającym
kosmopolityczny wpływ średniowiecza, w Polsce, przez którą w kolejnym wieku
przetoczyć się mają bratobójcze wojny, rokosze, wojny prywatne i bunty własnych
oddziałów, ta nowoczesna w swym duchu regulacja jest jednym z przypadków, gdy
pobożne życzenie, choć dalekie od realiów, jest konieczną w przepisach prawa deklaracja
standardów.
Komentując jeszcze pokrótce dwa pierwsze wątki zmian, wyrażonych przez hetmana prawodawcę, warto dostrzec w nich także nowoczesność patrzenia na wojskowość - choć
broń palna tego okresu była jeszcze bardzo niedoskonała (o czy hetman wspomina
wielokrotnie, np. w Consilium), to jednak walor zmasowanego ognia jest przesądzany
dalekowzrocznie, już na poziomie normatywnym.
Podsumowując rozważania nad Instrukcją, dostrzec wypada, że żołnierz
jest tu adresatem norm prawnych dwojakiego rodzaju. Z jednej strony są to normy
techniczno-organizacyjne (liczba podstawowego elementu organizacji taktycznej
i administracyjnej - pocztu, uzbrojenie), z drugiej - normy określające standardy moralne
służby.
IV. Artykuły, które mają być rotmistrzom opowiadane przy rozdawaniu
pieniędzy rotmistrzom jeznem i dawane na cedułach
Ten zbiór wytycznych już w samym tytule zawiera potwierdzenie niesłychanie
ważnego standardu prawnego. Dziś wydaje się nam oczywisty, dawniej nastręczał on
większych obiektywnych trudności. Chodzi o obowiązek promulgacji, publikowania
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przepisów, o ile mają one obowiązywać osoby, do których są skierowane. Zasada ta,
sprzężona z zasadą ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi, kształtuje
kulturę prawną opartą na pewności prawa, jego nie-arbitralności, gdy obie stron relacji
prawnej znają treść obwiązujących norm. Artykuły te miały być aneksami do listów
przepowiednich.
Jeśli idzie o strukturę treściową aktu, to podobnie jak w instrukcji, widzimy
w nim standardy dotyczące uzbrojenia i wyposażenia oraz przepisy określające standardy
moralne, tu zabarwione silnie duchem humanitaryzmu. Stanowi się, żeby żołnierze nie
śmieli nikomu szkodzić na drodze ciągnąc do popisu, ni nikomu przekazać [przeszkadzać
– uwaga B. B.], jedno za słuszne pieniądze żywność mieć. Mamy tu zatem do czynienia
z kolejnym dowodem na to, jak niewiele różni nas w tym aspekcie od odległych o prawie
pół tysiąca lat w czasie przodków. Standardy wyrażone w ustawie o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 1967 r. dają się porównać do wskazanego
powyżej przepisu - żołnierzom nie wolno było samowolnie odbierać mienia mieszkańców
terenów, przez które posuwało się wojsko. Co więcej: … za kim by z jego przyczyny
skarga przyszła o jakie szkody albo gwałty, tedy z takim będą czynić u popisu
sprawiedliwość taką, jak by już miała być w zawartym obozie. Surowe regulacje
w miejscu skoszarowania podążały więc za żołnierzem już od chwili wyruszenia na
miejsce koncentracji. To rozwiązanie istotnie usprawniało ochronę istoty dobra, jakie
rozpoznawano w spokojnym funkcjonowaniu terenów, przez które miały maszerować
armie polskie. Za początek stosunku prawnego, który stanowił podstawę
odpowiedzialności na mocy Artykułów trafnie przyjęto wyruszenie do miejsca
koncentracji wojsk. Z jednej strony, nie wiązał ten przepis osób, które służby nie podjęły,
np. z racji choroby, braków finansowych uniemożliwiających sformowanie i wyposażenie
pocztu etc.
Z drugiej strony, słusznie przyjmowano, że przemieszczanie się grup uzbrojonych
ludzi po terenach zamieszkałych może rodzić zagrożenia. Wbrew pozorom, kwestie
dowodowe nie powinny tu sprawiać znaczącego problemu, o ile oczywiście przyjmiemy
optykę właściwą tamtym czasom a zdeterminowaną dość szczupłym katalogiem środków
dowodowych w ogóle. O ile zeznania świadka / świadków określające miejsce zdarzenia
i jego uczestników nie budziły wątpliwości, pozostawało zweryfikować jedynie
występowanie przesłanki polegającej na odbywaniu tej swoistej „podróży służbowej”.
Istotne ułatwienie musiałby tu stanowić ocena ekwipunku. Nie tyle samo uzbrojenie z tym można było podróżować w dowolnym celu, do czego zachęcały niebezpieczne
czasy. Ważniejszym kryterium, pozwalającym rozpoznać charakter podróży było
w pierwszej kolejności posiadanie wozów i zwierząt jucznych z zapasem wskazującym
na wyruszanie na kampanię. Musiały to być zapasy istotnie większe od tych, które
wystarczały na podróż krajową. Drugim kryterium, powiedzielibyśmy, że formalnym,
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mogło być wskazanie przez rotmistrza danego towarzysza, jako wezwanego do przybycia
w związku z dana kampanią (lub wskazanie przez towarzysza na pocztowego, o ile nie
podróżowali wspólnie). Reasumując, przepis ten należy bezsprzecznie ocenić jako
właściwy i cenny, tak ze względu na przedmiot ochrony, jak i na jej metodę i zakres.
Słabością tej regulacji była z kolei ograniczona realna możliwość egzekwowania na jej
podstawie odpowiedzialności - jak pokazują kolejne kampanie wojenne wieku XVI
i (zwłaszcza) XVII, dowódcy, miast szukać wymierzania odpowiedzialności, doskonale
rozumieli, że żołnierze sami są ofiarami niewydolności systemu aprowizacyjnego
i braków finansowania przedsięwzięć militarnych. Tragiczne położenie wojsk J. K.
Chodkiewicza w działaniach inflanckich, czy też późniejsze działania Samuela Łaszcza
ukazują dramatyzm położenia żołnierzy polskich tego okresu, którzy z jednej strony
pozostawali adresatami, skądinąd słusznych, norm prawa, zabraniających „zaopatrywania
się na własna rękę” (czyli rabowania ludności), z drugiej zaś strony suweren, który
do nich te normy adresował, nie posiadał zdolności do sfinansowania ich egzystencji
a zarazem oczekiwał ofiarnej służby.
Przepis ten uzupełnia kolejna regulacja o charakterze dyscyplinarnym, zgodnie
z którą: Gdyby żołnierze, tak w ciągnieniu jako i na leży brali sobie żywność według
ustawy, aby to ku potrzebie a na żywność sobie obracali, nie na co inszego,
a to postrzegając skwirku i szkody ubogich ludzi. A którzy by żywność biorąc sobie na
swą potrzebę obracali to na co inszego albo żeby przedawali a sobie pożytek czynili
ludzkim dobrem, takiego należy inaczej nie rozumieć, jeno jako złodzieja. Kiedy
to przyjdzie do wiadomości hetmańskiej albo rotmistrzowskiej, tedy będzie srodze karan
jako o złodziejstwo.A temu kogo szkody uczyni, będzie winien we dwójnasób zapłacić. A
sromota przecie na nim pozostanie.
Kara grozi nie tylko za zabranie, ale nawet za odsprzedanie zarekwirowanego mienia.
Winny zapłacić ma dwukrotność szkody, co nie cofa kary na czci (A sromota przecie
na nim pozostanie). Rodzaju kar nie określono, nie występuje tu ich katalog, natomiast,
jak wynika z brzmienia przepisu in fine, w zakres dopuszczalnych środków wchodzi kara
na czci. Kara powinna być „sroga”, nie wchodzi więc w grę jej wymiar minimalny.
Analizując miejsce człowieka w przestrzeni i czasie zauważyć należy, że przepis
ten nie zawiera żadnej klauzuli ograniczającej jego terytorialne obowiązywanie,
a co za tym idzie, przedmiotem jego ochrony są nie tylko mieszkańcy ziem rdzennie
polskich - humanitaryzm przepisu przewiduje karę za działanie niezależnie od miejsca
popełnienia przestępstwa, więc chroni ludność przed rabunkową aprowizacją niezależnie
od tego, gdzie stacjonuje wojsko.
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V. Artykuły hetmańskie z lat 1535-1537
W przepisach tych widoczna jest znaczna liczba przepisów, w których przewidziano
stosowanie kary śmierci. Zwykle są to sankcje opisane zwrotami „na gardle karan” lub
„pod karaniem na gardle”. Często też występują kary nieokreślone, przez to
pozostawiające władze dyskrecjonalną w ręku sądzącego, opisywane zwrotami „ma być
srogo karan”, „pod srogim karaniem”, lub „pod karaniem”. Nie jest łatwe wskazanie
jakościowej różnicy pomiędzy typami czynów zabronionych, wskazanymi w tych
przepisach.
Występuje tu także kilka przepisów o charakterze lex imperfecta, tzn. nie
zaopatrzonych w sankcję karną ani też w sankcję nieważności czynności niezgodnie
z prawem dokonanej. Są to głównie przepisy odnoszące się do działań nie-kryminalnych,
choć niekoniecznie mniej szkodliwych (w porównaniu z czynami zagrożonymi karą
śmierci lub „srogim karaniem”). W grę wchodzą tu głównie przepisy porządkowe:
- art. 39: zakaz trzymania psów przy wozach, by nie zdradzały hałasem lokalizacji
wojska,
- art. 38: zakaz wymieniania się pocztowymi pomiędzy pocztami (cel zakazu:
uniknięcie chaosu: „bo z tego waśni między ludźmi rosną”),
wreszcie, jak się wydaje, najistotniejszy, najbardziej zagrażający swymi skutkami
skuteczności funkcjonowania wojska w razie konfrontacji z nieprzyjacielem:
- art. 26: zakaz zwalniania się ze służby.
Wielki hetman eufemistycznie określa przyczyny takiego „zwolnienia się” („branie
odpuszczenia”), już nie w przepisach artykułów, ale w swoistym komentarzu
do tych uregulowań, zawartym w Consilium. Pisze on, że gdyby kto ze złości albo
z nieśmiałości miał odpuszczenie brać […] to by to była rzecz niepoczciwa każdemu.
Zwraca on też uwagę, na szczególną dolegliwość opuszczania służby, gdy dowodzący nie
może mieć w danym czasie innych ludzi na wakujące miejsca. Zwraca jednak uwagę,
że U postronnych panów, w inych wojskach, tedy też na ten artykuł przysięgają,
ale tu rycerstwu wierzą, a tak jeno na rozkazaniu ta rzecz ostawa.
Pośród ogółu przepisów na szczególną uwagę zasługują, jak się wydaje, te,
które regulują zachowanie się podczas walki.
Na plan pierwszy wsuwa się tu penalizacja braku wykonania rozkazów, dotyczących
działania lub zaniechania. Ciekawe wnioski nasuwają się w wyniku porównania
zagrożenia karą dwu zachowań, o których mowa w artykule 5. Z jednej strony, w grę
wchodzi sytuacja, w której adresat normy prawnej odmawia podjęcia działania, nie
wykonuje rozkazu ataku na nieprzyjaciela. W drugim przypadku podlegającym
penalizacji jest zachowanie odwrotne - podjecie ataku samowolnego, mimo braku
rozkazu lub wobec braku rozkazu do ataku, przy czym prawodawca traktuje oba podtypy
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zachowań tożsamo. Szczególnie podkreślić należy to, jak prawodawca zróżnicował te
dwa przypadki. Wydaje się, że warto podkreślić następujący fragment badanego źródła:
Potkać się z nieprzyjacielem żaden nie ma, ale gdzie by rozkazano, kto by się nie
potkał, na poczciwości ma być karan.
Rzuca się w oczy brak bezpośredniego powiązania samowoli w podjęciu działań
bojowych z zagrożeniem karą. Przepis ten ewoluował w doktrynie hetmana
Tarnowskiego - de lege ferenda w swoim traktacie teoretycznym Consilium rationis
bellicae, hetman pisze już:
Potkać się z nieprzyjacielem bez rozkazania nikt nie ma, ale gdzie by rozkazano, kto
się potka ma być na tci karan. Także też ku szturmu nie ma nikt idź, ani przypuścić, aż
hetman rozkaże, albo godło da trąbieniem, gdy mają ku szturmu przypuścić, kto by inak
czynił, także ma być karan.
Nie zmienia to faktu, że w badanym okresie, w tym konkretnym badanym źródle
historycznym i źródle prawa zarazem, tzn. w Artykułach hetmańskich mamy do czynienia
z uregulowaniem, które ewidentnie preferuje inicjatywę, choćby niemieszczącą
się w dzisiejszym rozumieniu dyscypliny275. Staropolska sztuka wojenna zawsze
cechowała się dynamiką i inicjatywą, premiowała odwagę ponad niewolnicze
posłuszeństwo. Z przepisów regulujących zachowanie na polu walki lub, szerzej mówiąc,
w czasie prowadzenia działań wojennych, na uwagę zasługuje regulacja dotycząca
„bawienia się na łupiech” jak szeroko określano przypadki niesubordacji związanej
z końcowym etapem poszczególnych starć.
VI. Podsumowanie
Wielonarodowa, zróżnicowana religijnie armia potężnego państwa Jagiellonów
(później także władców elekcyjnych), jeśli miała działać w granicach legalności,
to musiały być one wytyczone przepisami możliwie prostymi, niemal intuicyjnymi
i wspólnymi dla możliwie najszerszej grupy wojskowych. Prawo miało się stać jednym ze
spoiw tego skomplikowanego systemu, jego swoistym wspólnym mianownikiem
w przestrzeni i czasie. Najlepszym tego dowodem jest długi czas obowiązywania tych
rozwiązań legislacyjnych na rozległych obszarach działań polskich wojsk.
Przypadki jednostkowego czy zbiorowego łamania prawa przez jego adresatów żołnierzy - nie powinny składać do wniosków o nieprzydatności norm.
Występowały głównie po stronie podwładnych względem przełożonych
(bunty, niewykonanie rozkazu) i o trzecich (grabieże, gwałty, etc.). Często można

Więcej o osobliwym charakterze procesu decyzyjnego w staropolskich siłach zbrojnych, o jego zespołowym i
zdemokratyzowanym charakterze zob.: R . S i k o r a, Niezwykłe bitwy i szarże husarii, Warszawa 2011, s. 86.
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w nich widzieć rezultat nie tyle braku poszanowania dla samych norm, co raczej winę
po stronie niesubordynowanych, którzy na pewnym etapie każdego buntu
nie byli już skłonni do stosowania jakichkolwiek norm, często zresztą, z fatalnym
skutkiem dla siebie samych (np.: Cecora-Mohylew, Piławce). Prawo jednak
obowiązywało nadal, zaś jego zbiorowe odrzucenie nie miało tu cech zanegowania tych
konkretnych rozwiązań legislacyjnych, ale raczej przejściowy stan anarchii w ogóle.
Moralne standardy regulacji znalazły się na odpowiednim poziomie. Nie mogły
być niższe, jeśli miały pozostać standardami moralnymi. Zrealizowane, zapewniały
lepszą percepcję wojsk polskich w oczach ludności, której przyszło egzystować
w pobliżu obszarów działań lub ruchów wojsk. Złamane bywały wobec tragicznej
sytuacji aprowizacyjnej (częste widmo śmierci głodowej, wycieńczenia etc.) lub ze
względu na rozpad dyscypliny, skutkujący objawami anarchii. Problemy te nie wynikały
zatem z kształtu i zawartości przepisów, z treści norm, ale z sytuacji pozaprawnych
(wręcz kontr-prawnych?). Oceniając normy prawa hetmańskiego jako takie, nie można
im wiele zarzucić. Proste, o właściwie dobranym zakresie, surowe - jak czasy
i okoliczności, dla których je stworzono, ale dalekie od okrucieństw, zrozumiałe
i niekolizyjne względem siebie nawzajem, stanowiły dobre narzędzie dla stosującego
prawo. Praktyczne walory przepisów bronią się same: karanie śmiercią za
wyprowadzanie wozów z szyku obozowego (art. 10) nabiera wydźwięku w obliczu
taktycznej roli taboru i logistyki. Zakaz picowania, czyli zbierania paszy dla koni
bojowych i zwierząt pociągowych (art. 20), gier pod zastaw ekwipunku (art. 18), rabunku
podczas walki (art. 6) czy zaprzęgania koni bojowych do wozów (art. 19) - wszystkie
znalazły uzasadnienie w działaniach zbrojnych.
Przepisy okazały się bardzo trwałe - inspirowały działalność legislacyjną wybitnego
hetmana i kanclerza w jednej osobie - Jana Zamoyskiego, odbijały się echem w dalszych
aktach prawa, jak choćby Artykuły wojskowe z 1593 r., które z kolei wkroczyły
w wojenny wiek XVII mocą uchwały sejmowej z 1607 i konstytucji z 1609. Przepisy te
trwały więc wraz z pokoleniem wybitnych hetmanów - zamoyszczyków przez lata
świetności staropolskiej sztuki wojennej oraz w latach jej ciężkich prób. Konstytucja
sejmowa z 1609, bardzo bliska przepisom Zamoyskiego z 1593, zachowała status do
drugiej połowy wieku XVIII.
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TRADYCYJNE POJMOWANIE ŚMIERCI W RELIGIACH
– A ŚMIERĆ MÓZGOWA
Wprowadzenie
Tematyka śmierci, choć niejednokrotnie podejmowana, jest wciąż aktualna. Śmierć
jako fenomen jest postrzegana przez ludzi jako coś pewnego ale często niezrozumiałego,
tajemniczego i rodzi się pytanie: czy jest coś po śmierci? Pytanie to towarzyszy
człowiekowi od wieków, a sama problematyka jest uniwersalna i omawiana przez wiele
różnych dziedzin nauk. W swoim artykule pragnę się skupić nie tyle na sensie samej
śmierci, a raczej na pewnym dysonansie jaki zaistniał w naszym współczesnym świecie.
Na początku skupię się na zagadnieniu, czym jest śmierć? Poszukam definicji i cech jakie
musi spełnić. Następnie przytoczą niektóre formy śmierci oraz nasz stosunek do nich.
Później pokażę jak my, jako ludzie, staramy się radzić ze śmiercią poprzez nauki różnych
religii. Na samym końcu natomiast opiszę i przedstawię fenomen śmierci mózgowej,
która wchodzi niejako klinem w nasze dotychczasowe postrzeganie śmierci i na tym
skupię uwagę nieco dłużej. Rozumienie, czym jest śmierć mózgowa i dlaczego, pomimo,
iż jest to nadal śmierć, to jednak odstaje od naszego tradycyjnego postrzegania i jest
kluczowa w kwestiach społecznych, kulturowych oraz medycznych.
Poszukiwanie definicji
Czym jest śmierć? Jak wygląda? Sanjay Gupta w swojej książce przedstawia
to następująco:
„Wystarczy kilka minut i życie gaśnie. Kiedy serce przestaje bić, krążenie krwi
stopniowo zanika. Krew nie dopływa już do mózgu ani żadnego innego narządu.
Zaledwie po kilku minutach wszytko blednie, a my – na szczęście – tracimy świadomość,
że wewnątrz naszego ciała rozgrywa się katastrofa. Spośród narządów pozbawionych
dopływu krwi pierwszy zaczyna cierpieć mózg, który – mimo że jego masa stanowi
zaledwie 2 procent ogólnej masy ciała – w bardziej przychylnych okolicznościach
pochłania 20 procent całego tlenu przyswajanego przez organizm. Wystarczy
dziesięciosekundowa przerwa w dostawie tlenu, a mózg spowalnia pracę. Inne narządy,
pozbawione tlenu i sygnałów z mózgu, również zaczynają odmawiać posłuszeństwa.
Przepona przestaje się kurczyć i rozluźniać, organizm nie przyjmuje więcej już tlenu.
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Nerki przestają filtrować krew. W tym samym czasie skomplikowany łańcuch reakcji
chemicznych wywołuje kryzys we wszystkich komórkach organizmu 276.”
Ten dość długi cytat dobrze oddaje charakter pracy, którą mam zamiar przedstawić.
Naturalistyczny w swojej istocie opis oddaje znakomicie to, co czeka każdego człowieka.
Dodatkowa siła tkwi w jego prostocie i dosłowności – opisuje śmierć bez uciekania
się do zbędnych metafor. I choć oblicz śmierci jest wiele, to opis ten nawiązuje
do najbliższego i najbardziej pożądanego przez nas obrazu śmierci jako takiej, śmierci
„naturalnej”.
Można powiedzieć, że śmierć jest elementem uniwersalnym dla wszystkich kultur.
Występuje w każdej religii, towarzyszą jej różne rytuały, które możemy znaleźć
chociażby w obrządkach pogrzebowych. Nie zawsze jednak śmierć jest postrzegana jako
coś negatywnego. Zdarza się, iż jest związana z nadziejami, jakie ze sobą niesie – na
lepszą egzystencję, nie zawsze związaną z ponownym życiem materialnym. Również
forma śmierci nie wszędzie i nie zawsze była i do chwili obecnej jest tak samo oceniana.
Najlepszym przykładem jest samobójstwo. Nasze osobiste przekonania na temat śmierci,
wiodące we współczesnym świecie, nie zawsze były uznawane za słuszne. Nierzadko też
odmienna ocena śmieci tkwi w zróżnicowanych kręgach kulturowych.
Poniżej przytaczam kilka definicji śmierci, opisanej tak, jak najczęściej jest przez
nas rozumiana:
„Śmierć - jeden z podstawowych faktów antropologicznych, nierozerwalnie związany
z ludzkim  życiem, stanowiącym jego kres277.
Śmierć, kres życia osobnika, ostateczna konsekwencja nieodwracalnego zachwiania
równowagi funkcjonalnej i załamania wewnętrznej organizacji ustroju, czyli jego
nieodwracalnej dezintegracji278.
Śmierć
1) Wedle nauk biologicznych - definitywne ustanie wszystkich czynności życiowych
organizmu; nieodwracalne załamanie wewnętrznej równowagi funkcjonalnej ustroju
organizmu.
2) wedle nauk medycznych, zwłaszcza przyjętej w 1986 tzw. Formuły harwardzkiej,
śmierć człowieka (zgon) wyznaczają takie czynniki jak brak jakichkolwiek reakcji na
bodźce zewnętrzne, brak oddechu, „płaska krzywa” EEG; nieodwracalna ś. mózgu
traktowana jest jako ś. istoty ludzkiej (w odróżnieniu od tak zwanej ś. klinicznej).
3) Wedle większości religii oraz w tych filozofiach, które zakładają istnienie
niematerialnej duszy, śmierć człowieka ujmowana jest jako oddzielenie się duszy
276
S a n j a y G u p t a, Oszukać śmierć zaskakujące przypadki ocalenia życia ,doświadczenia z pogranicza śmierci i
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( nieśmiertelność duszy) jako zasady życia od ciała. Śmierć jest kresem wszystkiego,
wszelkiego wyobrażenia i wszelkiego systemu filozoficznego279.”
W oparciu o powyższe cytaty można spróbować stworzyć charakterystykę śmierci.
Po pierwsze - jest to podstawowe pojęcie antropologiczne obecne w mentalności ludzkiej
od zarania dziejów. Po drugie - jest to (co należy podkreślić) nieodwracalna utrata
wewnętrznej równowagi organizmu, która doprowadza do trzeciego punktu,
a mianowicie dezintegracji i w konsekwencji - do ustania wszelkich czynności życiowych
ludzkiego organizmu czyli do jego śmierci. Opis ten jest prawdziwy tylko w odniesieniu
do klasycznej koncepcji śmierci krążeniowo-oddechowej.
W trzeciej z przytoczonych definicji pojawia się opcja rozumienia śmierci jako braku
jakichkolwiek reakcji na bodźce zewnętrzne, brak oddechu (samodzielnej umiejętności
oddychania) spowodowany krytycznym uszkodzeniem mózgu. Definicje te przeważnie
współistnieją równolegle obok siebie280 i, z niewielkimi wyjątkami281, traktowane są jako
pełnowartościowe.
Formy śmierci
Nie da się ukryć, iż we współczesnym świecie pojęcie samej śmierci oraz cały proces
umierania zostały znacznie zmodyfikowane za sprawą rozwijających się technologii oraz
możliwości, jakie oferuje współczesna medycyna. Obecnie fakt, że pacjent w szpitalu jest
sztucznie odżywiany, nawadniany, jest podłączony do respiratora, jest wprowadzany
w stan śpiączki farmakologicznej nie jest niczym dziwnym czy szokującym. Istnieją
technologie wspomagające, a nawet zastępujące ważne dla człowieka organy, np.
kończyny mechaniczne, którymi człowiek może poruszać tak, jak gdyby były integralną
i zrośniętą z ciałem częścią. Wiele chorób niegdyś uważanych za śmiertelne
i nieuleczalne jest współcześnie skutecznie powstrzymywanych i eliminowanych.
Można pokusić się o stwierdzenie, iż udało nam się wyrwać naturze wiele dziedzin
naszego życia i umieścić je w sferze całkowitej zależności od nas. Jak możemy
przeczytać w Encyklopedii Bioetyki pod hasłem „Tanatologia”, według Philippe Ariesa
współczesne społeczeństwa poddały się „usunięciu śmierci z widocznej powierzchni
życia”282. Śmierć jest jednym z tych elementów, które dzięki osiągnięciom spółczesności
udaje się w znacznym stopniu kontrolować i którą odseparowaliśmy od natury, będącej
279
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dla wielu ludzi przeciwieństwem zjawisk takich jak na przykład technika. Konsekwencją
tego jest postrzeganie lekarzy jako cudotwórców, co z kolei prowadzi do nakładania na
nich wielu obowiązków i związanych z tym oczekiwań. Jest to jedynie pewna utopia.
Słowa Biblii: „bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!”283 są nadal aktualne, śmierć
wciąż jest pewnym i nieodzownym elementem końca cyklu życia każdej istoty. Pomimo
tego, iż ludzkość dąży do jak najpełniejszego wyeliminowania tego zjawiska, podobnie
jak procesu starzenia się, oprócz przedłużania życia nie mamy na chwilę obecną
większych osiągnięć w tej dziedzinie.
Ta piękna wizja człowieka, który decyduje o sobie samym, który jest w stanie
zwalczyć przeciwności, jakie stawia przed nim jego biologiczne ograniczenie posiada
jednak druga stronę, nieco bardziej mroczną, a z pewnością bardziej niejasną. Zwracając
tutaj uwagę na temat śmierci, jak już wspomniałem, człowiek nauczył się jak z nią
walczyć, ale również co ważne, jak nią sterować, a co za tym idzie również, jak ją
przyspieszać lub decydować jaką formę ma ona przybierać. Decyzja o zakończeniu życia
jest wielowarstwowa i posiada wiele przyczyn. Można starać się skrócić życie samemu
poprzez samobójstwo lub skrócić czyjeś życie. To drugie zjawisko można rozbić na dwa
rodzaje: skrócić życie wbrew woli drugiej osoby (co jest nazywane zabójstwem) lub też
na prośbę i za zgodą drugiej osoby poprzez eutanazję.
Samobójstwo można zdefiniować następująco: „(…) podmiot popełnia samobójstwo,
jeśli umiera wskutek działania z intencją spowodowania swojej śmierci.”284 Inną, nie
mniej trafną definicją jest określenie samobójstwa jako:
„bezpośrednie i samowolne zadanie śmierci → śmierć sobie samemu; „akt o skutku
śmiertelnym, który zmarły (samobójca) ze świadomością i oczekiwaniem takiego skutku
sam zaplanował i wykonał w celu spowodowania zmian przez siebie pożądanych”
(HOW). Jako akt totalnej zagłady śmierć pozostaje w skrajnej sprzeczności
z elementarnym dążeniem człowieka do zachowania → życia”285.
Efekt może być uzyskany zarówno poprzez działanie jak i zaniechanie. Kolejny
nasuwający się wniosek: jeżeli osoba nieumyślnie doprowadzi do swojej śmierci,
nie jest to nazywane samobójstwem. Nie jest też ważne, czy śmierć była celem samym
w sobie, czy też jedynie środkiem do uzyskania innego celu jak np. uwolnieniem
od cielesnego cierpienia, ukaraniem bliskich czy też desperacką próbą zwrócenia na
siebie uwagi. Z istotą samobójstwa nie kłóci się także to, czy ktoś zabija siebie pod
przymusem, czy w akcie wielkiej odwagi – i chociaż w naszym odbieraniu czynu jako
takiego będzie miało ono różną aksjologię, to sam czyn, jak się wydaje, jest dokładnie
Biblia Tysiąclecia Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 2013, Rdz 3, 19.
J . M c M a h a n, Etyka zabijania, przeł. J. B e d n a r e k i K . K u ś, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2012, s. 583.
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tym samym. Rozważmy teraz dwa przykłady targnięcia się na swoje życie: 1 – bandyta
zmusza siłą ofiarę do powieszenia się oraz 2 – policjant rzuca się na zamachowcasamobójcę uzbrojonego w bombę, by stłumić wybuch. W obu przypadkach mamy de
facto do czynienia z samobójstwem. W pierwszym przypadku jest to samobójstwo
wymuszone, a w drugim – samobójstwo ofiarne. W dzisiejszych czasach samobójstwo
„zwykłe”, które nie jest powodowane niezwykle ciężkimi do zniesienia doznaniami lub
koniecznością poświęcenia ofiarnego, jest postrzegane negatywnie, a głosy pochwalne
dla takiego czynu są w znaczniej mniejszości. Nie zawsze jednak samobójstwo było tak
odbierane. Możemy znaleźć, na przykład w listach moralnych do Lucyliusza fragment,
gdzie Seneka wprost pochwala samobójstwo:
„Albowiem dobrem nie jest samo życie, tylko piękne życie. Dlatego mędrzec żyje tyle,
ile żyć powinien, a nie tyle, ile może. Będzie on zastanawiał się, gdzie ma żyć, z kim,
w jaki sposób i czego ma dokonać. Gdy zaś napotka wiele utrapień i okoliczności
mącących spokój oddala się. A czyni to nie tylko w razie najwyższej konieczności, ale –
gdy kolej losu zaczyna mu się zdawać podejrzana – zaraz dokładnie się rozgląda, czy nie
należałoby już w owym….[dniu] życia zakończyć”286.
Należy zwrócić uwagę, iż Seneka w późniejszych słowach nie wyróżnia wprawdzie
samobójstwa jako szczególnie dobrego rozwiązania, zaznacza jednak, że jedynym
podstawowym wyznacznikiem jest to, by umrzeć dobrze a nie źle, natomiast umrzeć
dobrze to znaczy tyle, co uniknąć niebezpieczeństwa złego życia. Seneka stoi na twardym
stanowisku obrony indywidualnego prawa do decydowania w kwestiach dotyczących
samego siebie nawet, jeżeli chodzi o skrócenie własnego życia:
Tak czy inaczej, znajdą się tacy, którzy będą źle oceniali twój postępek. Napotkasz
nawet ludzi zawodowo zajmujących się nauką mądrości, którzy zabraniają gwałtownie
kończyć własny żywot i mają za bezbożność, jeśli ktoś sam przyczynia się do swej
zagłady.
(...) Kto tak mówi, nie widzi, że zamyka sobie drogę do wyzwolenia. Odwieczne prawo
nie urządziło nic lepiej jak to, że dało nam jedyne wejście do żywota, lecz co niemiara
wyjść287.
Seneka uważa, iż podstawą decyzji o skróceniu swego życia są niedogodności już
istniejące lub zbliżające się nieubłagalnie. Podaje przykłady ludzi, którzy prowadzeni na
jakiegoś rodzaju męczarnie i wykorzystując chwilę nieuwagi strażników znajdują sposób,
by zakończyć swoje życie. Sam Seneka stwierdza, że są to ucieczki, a osoby decydujące
się na taki czyn wykazują się odwagą. Tak więc samobójstwo dla niego jest czymś
286
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naturalnym, wręcz pożądanym w momencie, kiedy człowiek żyje (bądź ma zacząć żyć)
na tyle źle, że jego egzystencja nie będzie przynosiła żadnych przyjemności.
Postrzeganie śmierci w różnych religiach
Ważnym elementem wprowadzenia w tematykę śmierci jest zapoznanie się z tym, jak
funkcjonuje ona w poglądach różnych religii. Jest to istotne, ponieważ dzięki wierzeniom
człowiek nauczył się radzić sobie ze śmiercią i godzić się na nią. Dzięki wypracowanym
przez stulecia poglądom jesteśmy w stanie poświęcić się i oddać za coś lub kogoś życie,
ponieważ żywimy przekonanie o istniejącej w zaświatach nagrodzie za życie, które
właśnie się dokonało. Nie jest istotne, z jaką religią mamy do czynienia, ponieważ każda
z nich upatruje w zjawisku śmierci pewną nadzieję na lepsze „jutro”.
Przyjrzę się teraz hinduizmowi, które z europejskiego punktu widzenia jest religią
całkowicie egzotyczną. Przyczyną takiego odbioru jest przede wszystkim wielość
różnych bóstw, jakie w nim występują oraz pojęcie reinkarnacji, która umożliwia
człowiekowi powrót do życia ziemskiego. Śmierć w hinduizmie oznacza coś naturalnego,
nieuniknionego, ale już nie - rzeczywistego, kończącego definitywnie egzystencję, co
można wyjaśnić wspomnianą wcześniej wiarą w reinkarnacją. Tym, co kończy wędrówkę
człowieka, a więc doświadczenie tego, co rzeczywiste, jest jednoczenie się z Brahmanem
(absolutem, który składa się z Wisznu, Brahmy i Śiwy [albo Siwy]). Istotnym jest, by
uświadomić sobie, iż jesteśmy tożsami z prawdziwą jaźnią (Atmanem)288.
Droga dżiwy (duszy), to droga, w której ona wielokrotnie żyje, umiera i odradza
się ponownie. Dzieje się tak dopóki w jednym (de facto ostatnim) ze swoich wcieleń
dżiwa, czy też mówiąc inaczej, jednostkowa świadomość jaką jest człowiek, przebudza
się z awidji (nieświadomości co do tego, kim się jest). Temu procesowi towarzyszy
wyzwalanie się karmy (z bezosobowego prawa i skutku, zgodnie z którym działanie
powoduje reakcję) i z maji (iluzja odrębnej tożsamości) odkrywa w sobie prawdziwą jaźń
(Atman). Gdy ten proces nastąpi, owa dusza nie odradza się już w nowych wcieleniach289.
Punktem wspólnym wszystkich religii jest podążanie za uzyskaniem „wyzwolenia”
od wspomnianych już pokus doczesnych. Każda religia poucza człowieka,
by nie przywiązywał za dużej roli do uciech doczesnych, ponieważ droga ku lepszemu
nie wiąże się ze światem materialnym, a prowadzi do uzyskania „nagrody”, którą będzie
można odebrać dopiero na końcu, po śmierci. Siddhartha Gautama, znany bardziej jako
Budda (ktoś przebudzony, oświecony290) odpowiada na pokusy, jakich doznał ze strony
288
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Mary (tego, który sprowadza śmierć), medytując pod drzewem bodhi (Drzewem
Mądrości):
Przyjemność krótko trwa jak błyskawica
Lub jak jesienny deszcz, tylko przez moment…
Czemuż bym więc miał pożądać rozkoszy,
O których mówisz, do których mnie kusisz?
Widzę twe ciała, pełne nieczystości:
Zrodzenie, śmierć, choroba: oto twoja własność;
Widzę też cel najwyższy, tak trudny dla ludzi –
Prawdziwą, trwałą wiedzę, dostępną mędrcowi291.
Budda mówi tu o nirwanie, do której poprzez cykl reinkarnacji dąży jednostka. Warto
pamiętać, iż nirwana nie jest żadnym miejscem, stanem, ideą czy jakąś obietnicą
przyszłości, należy rozumieć ją jako krainę bez śmierci, którą poznać można jedynie w
sposób mistyczny poprzez bezpośrednie jej doznanie292.
W tradycji chińskiej uznana jest całkowicie harmonia in i jang (yin i yang). Życie,
które jest symbolizowane przez jang, uważane jest za przedsionek śmierci. Śmierć
natomiast, reprezentowana przez in, uważana jest za tło dla życia293. Tak można opisać
relacje istniejące pomiędzy in i jang:
„Na początku była jedność jang-in (światła i ciemności, gorąca i zimna, suszy
i wilgoci). Gdy to subtelniejsze umknęło w górę, a to co cięższe opadło na dół, gdy niebo
powstało z tego co subtelne, a ziemia z tego co ciężkie, wówczas pojawiły się i istnieją do
dziś jang i in (element czynny i bierny, męski i żeński). Z harmonijnego współdziałania
jang i in pochodzą pory roku i wszystkie płody ziemi. Jang wydało z siebie ogień, którego
najsubtelniejsze cząstki utworzyły Księżyc. W wyniku współdziałania Słońca
z Księżycem powstały gwiazdy, które wypełniają niebo, tak jak rzeki i pył wypełniają
ziemię. Kiedy jang łączy się z in, powstają wszystkie stworzenia. W tych dwóch zawiera
się Wszystko (Tai Ki)”294.
Symbolika tych dwóch znaków jest niezwykle bogata – jang symbolizuje słońce,
ładunek pozytywny, niebo, dzień, element męski, aktywność, agresje, twardość, gorąco,
transcendencję, dyscyplinę, porządek, życie; in- to księżyc, ładunek negatywy, ziemia,
noc, element żeński, bierność, poddanie, miękkość, zimno, bezpośredniość,
spontaniczność, śmierć. Są to symbole, które połączone razem ukazują komplementarną
naturę przeciwieństw albo harmonię dualizmu, co osobiście uważam za lepsze
określenie295.
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W chińskiej tradycji harmonia jest elementem niezachwianym, którego nie da się zmienić
czy zakłócić. Natura objawia się i wyraża w niekończących się cyklach przemian.
Również ludzkie życie kończy się odwróceniem kierunku, przebywanie zamienia się
w odchodzenie, jang przechodzi w in. Warto zaznaczyć, iż w tradycji tej element
harmonii widoczny jest nawet w ceremoniałach pogrzebowych, gdzie jest ściśle
określony każdy element od ubioru, aż po umieszczanie zmarłego w trumnie. Ma to na
celu symboliczne ukazanie równego traktowania życia oraz śmierci.
Nieco inaczej sprawa ma się w chrześcijaństwie, ponieważ nie ma tutaj buddyjskiego
pojęcia reinkarnacji, inaczej również niż w wierzeniach hinduistycznych, po śmierci
nie zlewamy się w Brahmanem w jedną całość. W chrześcijaństwie ciało
zmartwychwstaje – i jest to ciało całkowicie i wieczyście ludzkie296. W tej doktrynie
śmierć jest spowodowana grzechem, zarazem jednak śmierć dla grzechu to narodziny
w stosunku do życia wiecznego. Wszyscy zmarli powstaną i zostaną osądzeni w czasie
drugiego przyjścia Chrystusa.
Ścisłe powiązanie śmierci z grzechem dobrze ukazuje Księga Rodzaju, gdzie grzech
uznany jest za przyczynę śmierci, a śmierć za konsekwencję grzechu popełnionego przez
Adama297: „A jak przez jednego człowieka pojawił się na świecie grzech, wskutek zaś
grzechu śmierć, i w ten sposób śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy
zgrzeszyli […]”298 oraz „ale z drzewa, które daje wiedzę o dobru i złu, jeść nie będziesz!
Gdybyś z niego zjadł, czeka cię pewna śmierć!”299.
W chrześcijaństwie wyraźnie widoczny jest motyw śmierci duchowej. Życie zgodne
z przykazaniami oraz uwolnione od doczesnych pragnień gwarantuje wynagrodzenie
w formie dostania się do raju. Święty Jan w Apokalipsie opisuje to miejsce następująco:
I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,
i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe ujrzałem zstępujące
z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: „Oto przybytek Boga ludzi: i zamieszka
wraz z nami i będą oni Jego ludem, a on będzie ,”Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu
wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie
będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły300.
Ważne jest tu podkreślenie istotnej wspólnej cechy wszystkich wielkich religii – dobre
życie (zgodne z określonymi przez daną religię zasadami) zaowocuje nagrodą, którą
będzie można otrzymać dopiero po śmierci.
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Reasumując religie starają się przekazywać uniwersalne treści oraz próbują pogodzić
człowieka ze śmiercią i przygotować go na nią. We wszystkich wierzeniach zaznaczana
jest, mniej lub bardziej, przydatność śmierci za życia czyli śmierci duchowej, która ma za
zadanie pomóc człowiekowi w dalszej wędrówce. Nie należy jednak interpretować tego
jako pochwały śmierci. Dzięki pojednaniu się z myślą o śmierci
i przemijaniu jesteśmy w stanie przeżyć bardziej bogato nasze życie duchowe, a to ma
wpływać na lepsze życie doczesne.
Historia powstania koncepcji śmierci mózgowej
Jeżeli śmierć jest końcem naszego życia na ziemi (abstrahując od tego, czy wierzymy,
że istnieje coś poza nim czy też nie), to czy możemy wykorzystywać narządy zmarłych
osób do tego, by podtrzymywać życie innych? Jeżeli nie wyrządzamy żadnej „szkody”
dawcy poprzez wycinanie jego poszczególnych organów dla dobra innych, czy nie jest to
wówczas praktyka szlachetna? Może się wydawać, że trzeba być niesamowicie
samolubnym i żyć w świecie, gdzie „ja” i „mnie” to najważniejsze pojęcia, by nie
zgadzać się z powyższym twierdzeniem. Życie w egocentryzmie nie jest nastawione
społecznie, a więc jest przez społeczeństwo niepożądane. Zarazem jednak wizja
przeszczepów organów pobranych od osób zmarłych (tzw. „oddychających zwłok”), przy
kryteriach i sposobach diagnozowania nie powodujących kontrowersji, to pewnego
rodzaju utylitarystyczny raj, gdzie minimalnym lub nawet zerowym kosztem można
uzyskać bardzo duże profity, rozumiane tu jako zdrowie innych ludzi.
Na początku spróbujmy określić, czym jest zjawisko śmierci mózgowej. Definicja
w Encyklopedii Bioetyki brzmi:
„Śmierć mózgu – nieodwracalna utrata wszystkich funkcji mózgu łącznie z pniem
mózgu.
I jak czytam dalej Ś. m jest nowym medycznym kryterium wyznaczającym granice
pomiędzy → życiem a → śmiercią człowieka. Kryterium ś. m. zostało ustalone jako
uzupełnienie dotychczasowego kryterium krążeniowo-oddechowego”301.
Definicja ta pozostawia pewien niedosyt i jak się wydaje, nie jest pełna. Żeby
zrozumieć wszystkie zawiłości i problemy oraz ukazać wielowarstwowość tego
zagadnienia należy cofnąć się do drugiej połowy XX wieku.
Początki debaty nad śmiercią mózgową sięgają roku 1968. Wówczas został
opublikowany Raport Komisji Nadzwyczajnej Wydziału Medycznego Uniwersytetu
Harvarda do Zbadania Definicji Śmierci Mózgowej (A Definition of irrevesible coma.
Raport of the Harvard Medical School to examine the definition of brain death) pod
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patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy i Amerykańskiego Stowarzyszenia
Prawników302. Publikacja ta doprowadziła do debaty oraz rozszerzenia definicji śmierci –
dotychczasowa definicja oparta była jedynie na kryteriach związanych z oznakami
krążeniowymi. Pierwszym krokiem międzynarodowym na drodze tworzenia nowej
definicji śmierci /choć zapewne zjawisko nie jest nowe/ był „Komunikat
na temat śmierci”, który zwykło się nazywać Deklaracją z Sydney. Wtedy to na
Światowym Stowarzyszeniu Lekarzy zmieniono określenie: „śmierć na skutek ustania
czynności serca” na: „śmierć mózgową”303. Należy jednak zaznaczyć, iż nie były to
pierwsze podjęte próby określenia i zdefiniowania kryteriów ŚM. Już w starożytności
Galen z Pergamonu304 na podstawie swoich spostrzeżeń określił trzy kluczowe narządy
pozwalające zaobserwować pewne stadia nadchodzenia śmierci. Według niego są to
serce, płuca i mózg. W samej kulturze greckiej brak czynności oddechowej był uznawany
za początek śmierci305.
W roku 1800 ukazało się francuskie dzieło autora Xaviera Marie Bichata (histologa 306,
anatoma i fizjologa) pod tytułem Recherches physiologiques sur la vie et la mort307
(Fizjologiczne badania na temat życia i śmierci308). W swoim obszernym dziele, które
liczyło ponad 500 stron, Bichat jako pierwszy porusza problem związany
z neurologicznym kryterium śmierci oraz zauważa i podkreśla jego zdysocjowany
charakter309. Bichat podkreśla, iż życie jest możliwe dzięki ścisłemu współpracowaniu
i funkcjonowaniu ze sobą poszczególnych narządów. Destabilizacja ich pracy zwiększa
poziom nieuporządkowania, a w rezultacie przybliża organizm do śmierci. Podkreśla
również, na przekór panującym ówcześnie przekonaniom, iż śmierć jest z zasady
jakościowo innym procesem od życia, a więc nie jest jego odwrotnością. Można śmiało
stwierdzić, iż Bichat w swej pracy wyprzedził o ponad 150 lat koncepcję zdysocjowanego
charakteru śmierci, która została przyjęta dopiero na 22. Światowym Kongresie
Towarzystwa Medycznego w Sydney w 1968 r.
Różne ujmowanie istoty śmierci mózgowej
Mówiąc o śmierci mózgowej należy przytoczyć kilka funkcjonujących obecnie
koncepcji. Można wyróżnić koncepcję śmierci całego mózgu, śmierci mózgu jako
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„całości”, śmierć mózgu wyższego oraz neurologiczne kryteria śmierci310. Kryteria te
różnią się między sobą znacząco, dlatego dyskusja wokół nich wywołuje wiele emocji
i wątpliwości, głównie na gruncie etyki.
W koncepcji śmierci mózgu jako całości można powiedzieć, że jest to stan, w którym
została stwierdzona martwica wszystkich struktur mózgu oraz całkowita i nieodwracalna
utrata jego funkcji. Można przytoczyć tu następującą definicję: nieodwracalne ustanie
wszystkich funkcji mózgu, kory mózgu, móżdżku i pnia mózgu 311. Definicja ta pozwala
przypuszczać, iż każde odchylenie od tych założeń czy też jakakolwiek stwierdzona
aktywność mózgu powoduje automatycznie uniemożliwienie stwierdzenia śmierci
mózgowej. Koncepcja ta wymaga jednak pewnych kompromisów, które spowodowane są
tym, że im bardziej chcemy w praktyce, poprzez testy diagnostyczne, zbliżyć się do
ideału definicyjnego, tym bardziej sprawiamy, że jest coraz mniej użyteczna. Jak to
określa dr n. med. Waldemar Iwańczuk:
„tego typu postępowanie można porównać do podążania drogą donikąd, i jak dodaje
później, stąd też konieczna jest selekcja objawów, ograniczenie się do najbardziej
pewnych i reprezentatywnych z nich. Akceptując koncepcję śmierci „całego” mózgu
należy pogodzić się także z tym, że jest ona metaforą”312.
Koncepcję tę należy rozumieć jako uszkodzenie krytyczne mózgu, co niekoniecznie
musi prowadzić do martwicy całego mózgu. Dopiero dzięki takiemu rozumieniu możemy
zbliżyć się do jej realności. To pewnego rodzaju uproszczenie jest konieczne ze względu
na to, by można było się posługiwać tą koncepcją jako użyteczną. W dosłownym
rozumieniu koncepcja ta dotyczyłaby jedynie pacjentów, u których nie można wykryć
żadnej czynności podwzgórza oraz przysadki mózgowej.
Sporym problemem są coraz dokładniejsze instrumenty badań, które potwierdzają
śmierć mózgową. Metody diagnostyczne oparte na najnowszej aparaturze pozwalają na
wykrycie dotąd nieznanych i nierejestrowalnych aktywności mózgu lub też mogą
umożliwiać inne interpretacje zjawisk już znanych. Warto pamiętać, iż zanikające funkcje
mózgu, które są izolowane oraz resztkowe, nie są czymś anormalnym w przypadkach
ludzi ze zdiagnozowaną śmiercią mózgową. Jak pisze wspomniany wyżej autor:
(…) każda nowa metoda instrumentalna wprowadzana do diagnostyki śmierci
mózgowej wymaga ścisłej standaryzacji, co komplikuje proces diagnostyczny, a także
stwarza istotne trudności interpretacyjne. Tym bardziej, że w opracowaniu standardu

310

Ibidem, s. 129.
Ibidem, s. 130.
312
Ibidem.
311

120

uczestniczą specjaliści różnych dziedzin, którzy niejednokrotnie zupełnie inaczej
postrzegają to samo zjawisko313.
Kolejną koncepcją jest śmierć mózgu jako „całość”, a mówiąc inaczej śmierć pnia
mózgu. Koncepcja ta, w przeciwieństwie do poprzedniej, jest bardziej klarowna i zgodna
jeżeli chodzi o wytyczne, jest również bardziej poprawna pod względem metodologii.
Koncepcja ta zakłada, iż zniszczenie pnia mózgu powoduje dezintegrację wszystkich
funkcji mózgu, zaznaczając przy tym, że istnieją obszary, które nie są zniszczone, a co za
tym idzie – żywe. Pień mózgu jest bardzo istotnym elementem organizmu, jest
odpowiedzialny za transformację oraz modulację informacji sensorycznych ze świata
zewnętrznego i wewnętrznego do kory mózgowej oraz odpowiada za czynności szlaków
ruchowych. Przywoływany wcześniej dr n. med. Iwańczuk przywołując brytyjskiego
neurologa Ch. Pallis’a, pisze w swojej książce:
Jego zniszczenie [pnia mózgu] doprowadza do deprawacji kory mózgu i jej odcięcia
od efektorów. Z kolei brak funkcji siatkowatego układu aktywującego, istotnego
strukturalnego nośnika niezbędnego do powstawania stanu czuwania i świadomości,
doprowadza do nieodwracalnej śpiączki314.
Konsekwencjami tego są dezintegracja funkcji metabolicznych organizmu i brak
zdolności samodzielnego oddychania. Ważną kwestią jest też umiejętność diagnozowania
tego uszkodzenia. Dzięki odmienności definicji istnieją inne kryteria diagnostyczne,
a co za tym idzie – odmienny sposób ich sprawdzania. By stwierdzić śmierć pnia mózgu,
wystarczą badania kliniczne, natomiast badania instrumentalne są istotne
w rozpoznawaniu śmierci całego mózgu. Warto wspomnieć, iż do uszkodzenia samego
pnia mózgu dochodzi bardzo rzadko i jest ono przeważnie wtórne, powstałe w wyniku
krytycznego wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, które doprowadza do zatrzymania
przepływu mózgowego, a zniszczenie pnia jest równoległe do zniszczenia kory mózgu.
Istotny jest fakt, że istnieje możliwość przeżycia kory mózgowej w czasie, gdy nastąpiła
śmierć pnia mózgu. Takie prawdopodobieństwo powoduje, że w niektórych państwach,
w tym w Polsce, automatycznie wyklucza się z kryteriów śmierć mózgu jako całości.
W XX w. zanotowano pierwsze przypadki pacjentów w stanie śpiączki bez
uszkodzenia pnia mózgu. Dzieje się tak, ponieważ podłożem aktywności i stanu
świadomości jest aktywne współdziałanie kilku struktur mózgu, tj. zarówno kory
mózgowej jak i pnia mózgu. Z tego wynika, iż brak czynności, czy też mówiąc
dokładniej, zniszczenie któregoś z elementów, doprowadza do trwałej, nieodwracalnej
śpiączki. Jednak istnienie niezniszczonych innych partii mózgu jest argumentem
dla zwolenników koncepcji śmierci całego mózgu, ponieważ, jak to argumentują:
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„(…) w przypadku izolowanego uszkodzenia pnia mózgu, kora mózgowa jest jednak
w stanie potencjalnej świadomości, co czyni koncepcję śmierci całego mózgu
odpowiedniejszą w tej sytuacji”315.
Kolejną koncepcją są neurologiczne kryteria śmierci. Jest to konstrukcja, której
definicja nie odnosi się wprost do żadnej z wymienionych wyżej koncepcji. Rezygnuje
ona z rozumienia śmierci mózgu jako organu, a przyjmuje, iż podstawą jest utrata funkcji.
Kryteria tego rodzaju sprowadzają się wyłącznie do badań klinicznych, które stwierdzają
istnienie najważniejszych, kluczowych funkcji mózgu Przykładem kraju, w którym
właśnie przyjęto tę koncepcję, jest Kanada. Jako neurologiczne kryteria śmierci ustalono
nieodwracalną utratę świadomości, brak odruchów ze strony nerwów twarzoczaszki oraz
trwały bezdech. Można zauważyć, iż takie podejście pokrywa się z definicją
nieodwracalnej śpiączki z roku 1968. Za taką koncepcją przemawia kilka argumentów.
Po pierwsze, unika ona rozbieżności, jakie powstawały przy koncepcji śmierci całego
mózgu, związanych z definicją lub kryteriami diagnostycznymi. Pod drugie, uznaje
naczelną rolę fundamentalnych funkcji mózgu oraz przyznaje, iż mogą istnieć
odizolowane fragmenty mózgu przejawiające bioelektryczną aktywność316.
Ostatnia koncepcja śmierci mózgowej rozumiana jako śmierć wyższego mózgu
jest niezwykle kontrowersyjna i nie znalazła szerokiego poparcia w środowisku lekarzy,
gdyż brakuje pewnych i akceptowalnych metod rozpoznawania śmieci kory mózgowej.
Stan taki jest raczej określany jako przewlekły stan wegetatywny (PSV – persistent
vegetative state). Koncepcja ta powstała w latach 70 minionego wieku, a jej twórcami
byli Brierly i Veatch317. Idea ta jest ugruntowana na przekonaniu, iż ludzie bez funkcji
wyższych, których istnienie zapewnia nam kora mózgowa, nie muszą być traktowani jako
osoby ludzkie, gdyż bez aktów takich świadomości, umiejętności refleksji, wytwarzania
i utrzymywania relacji z otoczeniem, nie istnieją cechy konstytuujące człowieczeństwo.
Śmierć taka polega na zaniku funkcji półkul mózgowych przy istniejących nadal
i działających funkcjach pionowych, a więc zachowane są kluczowe dla funkcjonowania
organizmu funkcje pnia mózgu, między innymi funkcje krążenia i oddychania, funkcje
nerwów czaszkowych oraz ośrodków autonomicznych. Wspomniany wcześniej stan
wegetatywny to, mówiąc najprościej, stan czuwania bez obecności przytomności.
Czuwanie rozumie się tutaj w sensie ilościowym, natomiast przytomność – w sensie
jakościowym, jak na przykład możliwość przeżywania stanów psychicznych.
By ocenić stan świadomości, niezbędna jest bardzo specjalistyczna wiedza oraz
niezwykle dokładna aparatura, a także stworzone odpowiednie kryteria dotyczących
nieodwracalności uszkodzeń struktur mózgu odpowiedzialnych za świadomość.
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Na poziom skomplikowania tego zjawiska składa się między innymi to,
iż dowiedziono318, że struktury świadomości są rozproszone w obrębie półkul
mózgowych, a nie w jednym konkretnym miejscu, dlatego należy z wielką ostrożnością i
dokładnością podchodzić do diagnoz, które mówią o trwałej i nieodwracalnej utracie
świadomości.
Wątpliwości związane z koncepcją ŚM
Krytykę, jaka się toczy wokół śmieci mózgowej można przedstawić na podstawie
przypadków, kiedy śmierć, mimo jej zdiagnozowania, jednak nie zaistniała, a pacjenci
powrócili do życia. Przytoczę teraz kilka przykładów, kiedy śmierć mózgowa nie
oznaczała śmierci jako takiej.
W lipcu 2013 roku w szpitalu Józefa w Nowym Jorku zdiagnozowano śmierć
mózgową u mającej 41 lat pani Burns. Kobieta była w szpitalu już od roku 2009, gdzie
trafiła z powodu przedawkowania leków. Lekarze zdiagnozowali u niej śmierć mózgową,
jednak okazało się, iż pacjentka była jedynie w stanie śpiączki. Pacjentka dawała oznaki
życia oraz oddychała niezależnie od respiratora, poruszała ustami i językiem319. Kolejny
przykład pochodzi z roku 2008. 21-letni Amerykanin Zack Dunlapow został uznany za
zmarłego, jednak jego siostry (z zawodu pielęgniarki) pocięły mu stopy nożem, aby
zyskać pewność, że Zack rzeczywiście jest martwy. Pacjent obudził się320. Innym
przykładem jest Ruth Olivier, który w 1977 został uznany za klinicznie zmarłego z
powodu wewnętrznego krwotoku mózgu. Po latach sam siebie określał jako „żywy
dowód na to, że można przeżyć własną śmierć mózgu”321. Siedemnastoletni Stephen
Thorpe trafił do szpitala po wypadku samochodowym. Został wprowadzony w stan
śpiączki farmakologicznej, a zespół czterech lekarzy stwierdził u niego śmierć mózgu.
Ojciec Stephena dla potwierdzenia tej tezy zwrócił się jeszcze do lekarza pierwszego
kontaktu i neurologa, którzy wskazali na aktywność fal mózgowych u chłopaka. Lekarze
zgodzili się na wybudzenie Stephena ze śpiączki. Po pięciu tygodniach wyszedł ze
szpitala niemal całkowicie zdrowy322.
Znacząca większość lekarzy i ludzi zajmujących się zagadnieniem śmierci mózgowej
nie poddaje w wątpliwość jej istnienia. Jednak spotykamy również głosy przeciwne,
czego przykładem może być dość głośne wystąpienie prof. Jana Talara, który nie uznaje
śmierci mózgowej. Jak można było usłyszeć:
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„Nie udało się w XIX wieku pobrać narządu od osoby zmarłej, a więc co robimy?
Pobieramy narządy od osoby żyjącej, a czy my to nazwiemy przedwczesna śmierć
to to jest już najdelikatniejsze stwierdzenie”323.
Drugim takim głosem sprzeciwu wobec uznania śmierci mózgowej jest stanowisko
O. dr Jacka Marii Norkowskiego OP, który powiedział:
Komitet pewien uznał, że śpiączka nieodwracalna może być traktowana jako śmierć
mózgu, a śmierć mózgu z kolei może być traktowane jako śmierć człowieka.
To są dwa założenia których nikt nigdy w medycynie nie udowodnił324.
Norkowski swoją krytykę śmierci mózgowej prowadzi już od dawna, wydał nawet
książkę „Człowiek umiera tylko raz”, w której przedstawia wątpliwości co do zjawiska
śmierci, cytując C.G. Coimbra:
Nie przedstawiono ani jednego naukowego argumentu, który mógłby posłużyć
do odrzucenia tezy, że uogólniony półcień niedokrwienny jest mylony z nieodwracalnym
uszkodzeniem mózg i w trakcie próby bezdechu stale w nie przechodzący325.
Inną kwestią jest przepływ mózgowy [krwi], który jest znaczący dla rozróżnienia
pomiędzy śmiercią mózgową a zjawiskiem uogólnionego półcienia niedokrwiennego.
Dochodzi do niego, gdy perfuzja krwi w mózgu spada poniżej 35ml/100g/min, lecz jest
wyższa, niż krytyczny poziom 10ml/100g/min, przy którym dopiero dochodzi do
martwicy tkanki mózgowej i w efekcie do śmierci mózgowej.
„Wyniki badan przepływu krwi przez mózg u chorych spełniających kryteria ŚM
są zgodne z badaniami sekcyjnymi, które wykazały, że tylko u 40% pacjentów
spełniających kryteria pozwalające na wysunięcie podejrzenia ŚM, których poddano
badaniu sekcyjnemu, uszkodzenia mózgu było znaczne, natomiast u 50% były one
niewielkie, zaś u 10% nie dało się ich naocznie stwierdzić. U 15% badanych pień mózgu
był morfologicznie prawidłowy”326.
Jest to ważny problem, ponieważ dopóki stan przepływu krwi w mózgu nie
przekroczył krytycznego momentu, to teoretycznie po zmniejszeniu obrzęku
i zmniejszeniu ciśnienia w czaszce daje to możliwość przywrócenie normalnego
funkcjonowania mózgu. Według niektórych autorów327 aż do 48 godzin po stwierdzeniu
śmierci mózgu istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej rehabilitacji, a więc powrotu
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do normalnego życia pacjentów w granicach 60-70%.328 Jest to możliwe dzięki
zastosowaniu łagodnej hipotermii oraz innych istniejących terapii. Jednak nie można
przeprowadzić próby bezdechu na tych pacjentach ze względu na niezwykle niekorzystne
konsekwencje tej próby.
Jeden z czołowych etyków dzisiejszych czasów, Peter Singer, postuluje,
by obowiązującą koncepcją śmierci mózgowej była śmierć mózgu wyższego, jak sam
pisze w swojej książce „O życiu i śmierci”:
(…) dlaczego Komisja Harwadzka i Komisja Prezydencka jako kryterium śmierci
przyjęła śmierć całego mózgu, a nie tylko wyższego jego części? Jednym
z prawdopodobnych powodów jest fakt, że w 1968 roku, gdy Komisja Harwadzka
sporządziła swój raport, nie istniały jeszcze możliwość jednoznacznego rozpoznania
nieodwracalnego zniszczenia części mózgu odpowiedzialnych za świadomość, jeżeli jego
pień nadal funkcjonował. Trzynaście lat później Komisja Prezydencka także stanęła
wobec braku metod jednoznacznego ustalenia, czy niemożliwe jest odzyskanie
świadomości, jeśli nie przestał funkcjonować cały mózg, z pniem włącznie. (…) od
tamtych czasów dokonał się ogromny postęp w zakresie technik obrazowania tkanek
miękkich ciała. Tak więc główna przeszkoda w przyjęciu definicji śmierci jako śmierci
wyższej części mózgu została znacznie osłabiona, a wkrótce zniknie zupełnie329.
Poprzez swoją krytykę Singer stara się pokazać nietrafność diagnozy śmierci.
Doprowadza tym samym do pewnego rodzaju paradoksów, których przyczynę widzi
w wysiłkach znalezienia odpowiedzi jednocześnie na trzy pytania: Kiedy człowiek
umiera? Kiedy dopuszczalne jest zaprzestanie wysiłków utrzymywania człowieka przy
życiu? Kiedy dopuszczalne jest pobranie od człowieka narządów dla przeszczepienia ich
innemu człowiekowi?330.
Stanowisko Singera można w skrócie opisać tak: koncepcja śmierci mózgowej jako
śmierć całego mózgu jest nietrafna ponieważ jest niemożliwa do zrealizowania w tym
sensie, że bardzo często zdarzają się przypadki, kiedy u ludzi ze zdiagnozowaną śmiercią
mózgową funkcjonują jakieś partie mózgu. Konsekwencją tego jest klasyfikacja funkcji
i partii mózgu na istotne i nieistotne. Jeżeli możemy zdiagnozować bezbłędnie śmierć
wyższego mózgu, czyli określić i potwierdzić trwałą utratę wszystkich istotnych jego
funkcji, to dlaczego mamy przykładać tak znaczącą wagę do funkcji nieistotnych?
Perspektywa taka miałaby doprowadzić do wyjaśnienia, a przynajmniej do ustalenia
jednego stanowiska: co robić z przypadkami, które prowadzą do śmierci, a przy których
O . d r J a c e k M a r i a N o r k o w s k i O P, Tabu śmierci mózgowej, niedziela.pl, źródło internetowe:
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zauważalna jest pewna aktywność mózgu (nie są to czynności świadczące
o jakichkolwiek wyższych funkcjach, to tzw. brak funkcji istotnych), wykluczająca tym
samym śmierć mózgową? Duńska Rada Etyki określiła ten stan jako „nieodwracalny
proces umierania”331.
Chociaż sama koncepcja śmierci mózgowej istnieje już kilkadziesiąt lat i widoczna
jest względem niej dość duża zgoda, przed ludzkością jeszcze długa droga w dokładnym
określeniu tego zjawiska i doprecyzowaniu diagnostyki. Przytoczone tu konkretne
przykłady mylnego zdiagnozowania śmierci mózgowej należy uznać za błędy lekarzy
wynikające z opieszałości, niewiedzy czy też pewnej skłonności do najgorszego
diagnozowania w przypadkach, które wydają się beznadziejne lub jednoznaczne. Jest to
oczywiście postawa naganna i należy z nią walczyć. Jest to szkodliwe nie tylko dla
samych pacjentów, którzy mały włos nie zostali zabici lub zostali poddani procedurze
pobrania narządów, ale głównie dlatego, iż przypadki te powodują reakcję, która jest
niedopuszczalna w relacjach lekarz-pacjent, mianowicie nadszarpnięcie zasady primum
non nocere, która jest konieczna dla zdrowych relacji społecznych. Wydaje się
niemożliwe sprawne i skuteczne leczenie pacjenta, który w stosunku do swojego lekarza
zachowuje się podejrzliwie. Chodzi przede wszystkim o to, by pacjent nie traktował
lekarza jako wroga, który czyha na jego śmierć, by móc pobrać potrzebne mu organy aczkolwiek organy potrzebne są nie lekarzowi, lecz innej oczekującej zwykle na ratunek
osobie, której życie jest zagrożone. Ratowanie jednego życia kosztem innego jest
najpoważniejszym dylematem medycznym i pojawia się również w tej dziedzinie.
Postawa nieufności rzutuje wówczas na całą medycynę.
Krytykę, która wymierzona jest w diagnostykę śmierci mózgowej i jej kryteria należy
potraktować nieco inaczej, niestety brakuje poważnych artykułów oraz badań obu stron
(zwolenników i przeciwników), które mogłyby jednoznacznie rozwiać niejasności albo
przynajmniej zbliżyć do ustalenia konsensusu. Oprócz niechęci przedstawicieli danej
opcji na krytyczne ocenienie swoich poglądów, przeszkodę stanowią nakłady finansowe,
nie zawsze odpowiednio duży dostęp do aparatury oraz ilość przypadków, która powinna
być znacząca dla wiarygodności takich badań. Być może należałoby przeprowadzić
globalne konsultacje i zacząć wprowadzać dodatkowe obowiązkowe badania
instrumentalne, wydłużyć czas obserwacji czy w końcu zrezygnować z próby bezdechu.
Możliwe też, że potrzebne jest wprowadzenie zalecenia przeprowadzenia terapii
hipotermią dla upewnienia się o słuszności diagnozy. Są to postulaty w dużej mierze
jedynie życzeniowe, ponieważ (poza hipotermią, której stosowanie jest niezwykle tanie)
wiążą się ze sporymi kosztami.
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Uważam za niesłuszne głosy, które opowiadają się za tym, iż śmierć mózgowa
w ogóle nie istnieje. Nie uważam jednak za słuszne próby zbagatelizowania tejże krytyki
i sprowadzenia jej na margines debat wokół śmierci mózgowej, ponieważ dyskusja
na ten temat jest potrzebna. Być może należy się pochylić również nad propozycją
Petera Singera332, by zmienić samą koncepcję śmierci mózgu. Kontrowersje, jakie budzi
ten pomysł są dla mnie zrozumiałe, jednak koncepcja ta ma pewne plusy. Oczywiście
nie byłoby wtedy mowy o tym, iż każdy pacjent jest martwy, mielibyśmy przypadki
przeprowadzania eutanazji. Byłyby to jednak przypadki bardzo specyficzne i zaliczające
się do pewnego ściśle określonego przedziału.
Za słaby punkt tej koncepcji uważam osobiście zbytnią pewność autora, który głosi,
że poznaliśmy mózg człowieka na tyle dobrze, by móc powiedzieć, za co odpowiadają
konkretne partie wyższego mózgu. Faktem jest, że rzeczywiście nasza wiedza
kognitywna obecnie jest znacząca i coraz bardziej się rozszerza, jednak osobiście nie
podzielam pewności Singera. Związane jest to z tym, iż nadal nie znamy pełnych
możliwości mózgu do reorganizacji oraz regeneracji jego funkcji. Badanie, które partie
mózgu są martwe i klasyfikowanie osoby jako potencjalnego dawcy organów wydaje mi
się wielkim wyzwaniem narażonym na jeszcze większe nadużycia. Należy pamiętać, iż
mówimy tu, inaczej niż w sytuacji zniszczenia pnia mózgu (pierwotnego czy wtórnego)
jedynie o wyższych funkcjach człowieka, a to oznacza, że pacjent taki, nawet jeżeli
nieświadomy, to wykazywałby aktywność podobną do świadomego człowieka.
Zakończenie
Patrząc na tematykę śmierci mózgowej, jej istotę, kontrowersje i wątpliwości, jakie
wokół niej istnieją oraz konsekwencje, jakie pociągają za sobą owe niejasności, nie ma
możliwości stwierdzenia z całą pewnością, jakie rozwiązanie jest najlepsze i czy
podążamy rzeczywiście w odpowiednim kierunku. Być może niektórzy pacjenci są
zabijani, a być może jest to najlepsza metoda na ratowanie życia innym. Jednak są to
jedynie przypuszczenia, wzmocnione pewnymi badaniami i przekonaniami. Skłaniam się
ku poglądom, iż na gruncie naszej kultury nigdy nie pozbędziemy się wszystkich
wątpliwości, szczególnie moralnych i etycznych. Zawsze będzie istnieć jakieś „ale”
i będą istnieć głosy, które sprzeciwiają się tej praktyce. Z pewnością należy przestrzec
zwolenników śmierci mózgowej, szczególnie lekarzy, przed przejściem nad tym
zagadnieniem do porządku dziennego. Potrzebna jest szeroko zakrojona,
interdyscyplinarna dyskusja na ten temat ponieważ tradycja, w której
się wychowaliśmy nie przewidywała zupełnie nowych form, postaci śmierci. Musimy

332

P . S i n g e r pisze o tym w przywoływanej już książce, O życiu i śmierci.

127

już nie tylko potrafić sobie wytłumaczyć czy też znaleźć, zobaczyć sens śmierci, ale
również nauczyć się odróżniać ciało ludzkie od człowieka. Ponieważ tylko w taki sposób
możemy zaakceptować istnienie „oddychających zwłok”, które z kolei jest potrzebne, by
ratować innym ludziom życie. Dlatego też dyskusja ta powinna skupiać w swoich ramach
m. in.– medyków, biologów, filozofów, etyków, kulturoznawców oraz historyków.
Poza ową dyskusją istniej potrzeba również stworzenia prostego i zrozumiałego przekazu,
który mógłby w sposób powszechny zostać przyjęty przez szerokie kręgi czytelników.
Jest to niezwykle ważne w procesie zmiany mentalności czy też sposobu myślenia
społeczeństwa.
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ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
Вступление
Транспортные связи – это государственные артерии, которые обеспечивают
экономические отношения, товарооборот, передвижение товаров и услуг
как сопредельных государств, так и в мировом масштабе. Как известно, доходы
стран, через которые проходят транзитные пути, огромны, что является
катализатором для развития новых трасс.
Вместе с тем, большое значение имел исторический процесс формирования
сухопутных путей на евразийском континенте.
Целью статьи является презентация главных сухопутных путей Шелкового пути
от момента зарождения и до его упадка, обусловленного историческими аспектами.
Показаны изменения направлений этой дороги, ввиду разных геополитических
конфликтов, смены власти, упадка государств и империй. Однако, города, которые
развивались на этих исторических маршрутах, остаются и по сей день центрами
торговли и главными ориентирами в формировании сегодняшних транзитных
коридоров в Центральной Азии.
Предпосылки создания Великого шелкового пути
Как известно, древние цивилизации не были замкнутыми системами. Наоборот,
последние исследования свидетельствуют об активном обмене знаний, товаров
народного потребления, инструментов и технологий. В I веке н. э. в Евразии
на регулярной основе функционировали торговые отношения, а, следовательно,
формировались и многополюсные инфраструктурные отношения.
Если говорить о регионе Центральной Азии, то несомненно торговые отношения
существенно повлияли на жизнь кочевых племен. Ввидуразвитию экономических
связей и новых возможностей обогащения, отношения между аграрными общинами
и общинами разводящими скот вышли на другой уровень. Кочевники евразийских
степей осознавали активную роль в торговых операциях, как потребители
и дистрибьюторы сельскохозяйственного производства. Занимая центральные
области Евразии, они были своеобразным мостом между Китаем и странами
Европы. Постепенно создавалась система обмена идей, товаров, технологий и
ценностей, названная Великий шелковый путь. На протяжении всей истории
трасса, соединяющая Восток с Западом, поддавалась изменениям, но основной
участок пути проходил через территорию Центральной Азии.
Известный казахский историк Карл Байпаков пишет: „Великий Шелковый путь выдающееся достижение человечества. Шелковый путь – это система
караванных путей,, соединяющих Запад иВосток Евразии, наиболее протяженные
участки которого проходили и соединяли Китай, Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и которые выходили на востоке
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в Корею и Японию, в Россию – на западе, на Ближний и Средний Восток,
в Европу - на юго-западе. Это была дорога с двусторонним движением
цивилизаций, мыслей, культурных ценностей, религий и товаров. Это была важная
и быстрая для своего времени линия распространения информации через
путешественников, дипломатов”333.
ВоIIвекен. э. вовремядипломатическоймиссиивБактрию334, которую возглавлял
китаецЧжанЦянь,был намечен основной маршрут связи, который затем был
использован в качестве торговойдороги.
На протяжении веков Великий шелковый путь сохранял за собой статус
основного торговогопути, благодаря которому в Европу экспортировались
китайские продукты такие как шелк, пряности, бумага, драгоценные камни.
Однако, кроме экспорта китайского шелка в страны Запада, в Китай, в свою
очередь,привозились товары, произведенные в Риме, Византии, Индии, Иране,
Арабском Халифате, а позже на Руси и в Европе. Список этих экзотических
товаров обширен: мирра и ладан, вода, жасмин и амбра, кардамон и мускатный
орех, желчь змеи, ковры и ткани, красители и минеральные компоненты, алмазы и
яшма, янтарь и кораллы, слоновая кость, серебро, золото, меха и монеты, луки,
стрелы, копья, мечи. Через Шелковый путь доставлялись на продажу лошади
благородных пород, верблюдов и слонов, носорогов и львов, гепардов и газелей,
ястребов и соколов, павлинов, попугаев, страусов. Через купцов распространялись
семена растений: виноград, персики, дыни, овощи и травы, специи и сахар335.
В связи с расширением ислама, в регион Центральной Азии проникали
политические идеи. Сильные и централизованные мусульманскиегосударства
старались предотвратить раздробление на мелкие города. Однако, каждый город
и провинция были знамениты своими навыками рукоделия.
На формирование торговых путей серьезно влияла политическая ситуация.
Систематические войны между Византийцами и Персией привели к появлению
новой дороги в обход Ирана через города, лежащие над Сырь-Дарьей вокруг
Каспийского моря, через северный Кавказ в Константинополь.
Период правления Тюркского каганата
В VI-VII веке наиболее используемой становится дорога из Китая на Запад через
Семиречье и южный Казахстан, несмотря на то, что предыдущая маршрут через
Фергану была короче и удобнее. Это произошло потому, что в Семиречье
находилось месторасположениетюркских каганов, которые контролировали
торговые пути, идущие через территорию Центральной Азии336. Кроме того, в VII
веке дорога через Фергану стала опасной из-за междоусобиц.
Великий шелковый путь был крупнейшей торговой коммуникационнойсистемой
на евразийском континенте. Обеспечивал он не только торговые, информационные
или культурные связи, но и был гарантом мира на рубежах евразийской
цивилизации. Масштаб и полнота диалога между граничащими цивилизациями
К. Байпаков, Великий шелковый путь, Алматы 2007, s. 14
Центральный Узбекистан.
Е. Шефер, Золотые персики Самарканда, Москва 1981, s. 52.
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зависела от геополитической ситуации как в регионе, так и на континенте в целом.
Встречая политические или экономические препятствия, торговая дорога меняла
направление и продолжала функционировать на новых маршрутах. Вместе
с тем, Великийшелковогопутьневозможно представить в виде единой транспортной
структуры, потому что это была скорее многовекторная транзитная система,
соединяющая цивилизации. Благодаря гению человека, был изобретен
обменный«продукт», покрывающий экономические расходы дальнего и опасного
путешествия. Китайский шелк, цена которого сравнима была с ценой золота,
был международной валютой, выкачивающей с Римской Империи огромные
средства337.
Исторически сложилось, что Великий шелковый путь был катализатором
между-цивилизационного диалога, так как на ровне с шелком, одним из важных
товаров были информационные ресурсы: идеи, мысли и нравы. Торговые
евроазиатскиеконтакты способствовали взаимодействию культур, религий
и искусства разных народов. Социально-культурный диалог,торговый
и информационныйобмен служили интересам государств. Однако там, где ведется
торговля, имеет место быть и политика.
Так, Византия, претендующая на мировое господство, вынуждена была
поддерживать дипломатические контакты с европейскими государствами с
помощью подарков и взяток. Вместе с золотом и драгоценными камнями
увеличивался спрос на китайский шелк, который стал основной валютой в
торговых операциях с варварами. Однако караваны с китайским шелком шли через
территорию Персии, где у власти стояли Сасаниды, контролировавшие торговлю с
правом обработки шелка-сырца и продажи готовой продукции в Византии по
высоким ценам. Таким образом достигалась политическая цель:заоблачные цены и
ограничения экспортируемого на Запад шелка ослабляли экономическую мощь
Византии, расплачивающейся золотом своим врагам. До сих пор используемые
торговые пути из Китая в Византию через северный регион Каспийского Моря и
Кавказ были менее безопасны и выгодны, чем через Персию. Когда границы
Великого ТюркскогоХанства, после захвата земель на северном Кавказе,
встретились с границами владений Византийской Империи, казалось, что имеет
шанс возникнуть новая транспортная трасса, способная конкурировать с дорогой
через Персию. В это время, однако, Византия начала эффективно развивать
собственное производство шелка и импорт текстиля из Китая стал
незначительным338.
Именно в период правления Тюркского Ханства и следующий за ним период
Империи Чингиз-хана и его потомков (VII-XIV век) оказался наиболее важным
для определения направлений шелкового Пути. Огромные территории,
находящиеся под гегемонией одного правителя, тюркских ханов или монголов,
создавало караваном из Китая возможность следования по территории одного
государства, с оплатой пошлин только одному правителю, который, в свою
очередь, обеспечивал безопасность проезда купцов и их товаров. Шелковый
В. Дергачев, Международные экономические отношения, Москва 2005, http://dergachev.ru/book-10/16.html
В. Дергачев, Международные экономические, op.cit.
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маршрут проходил в те времена через среднеазиатские города Отрар, Хорезм,
Мангышлак и города, лежащие вдоль реки Сырдарья. Способствовало это упадку
значения традиционного пути через Персию и Сирию, ввиду существенных
преимуществ новой дороги для торговцев.
Укреплению нового направленияШелкового пути способствовал переход
от гегемонии иранских языков, исторически используемых торговцами на этих
дорогах, на тюркские языки. Практически все города от границы с Китаем, вдоль
Великого шелкового пути, населялись ирано-язычными народами. От восточного
Туркестана, западного Китая, через города Средней Азии в Иран преобладающим
влиянием в торговле пользовались иранские языки.
В Центральной Азии и восточном Туркестане это были, в основномСогдийцы,
говорящиена иранском языке и их потомки. В то время, в связи с переходом
политической гегемонии к Тюркам в Центральной Азии и восточном Туркестане,
и особенно в приграничных степныхрайонах начался процесс постепенной
тюркизации. На самом деле изменение направления главной транзитной артерии
отрезалоирано-язычное население от участия в торговле и еще более уменьшило
ее влияние на экономические и политические процессы в Центральной Азии.
Основным языком мировой торговли в этот период стал турецкий. На исторической
арене
появилась
население,
которое
в
соответствии
со
своим
происхождением,материальной и духовной культурой было тесно связана с
древними ирано-язычными народами, населяющими регион339.
Открытие морского пути
С XIII веканачалось постепенное угасание значения Великого шелкового пути.
Нельзя однозначно сказать, по какой причине это происходило, но среди них
можно назвать возникновение альтернативного морского пути, столкновение
религиозных влияний, потерю интереса к китайскому шелку и другие.
В то время началось использование морскойдороги, соединяющей Запад
с Дальним Востоком. Почти одновременно Джованни де Монтекорвино
с товарищамиделегированный в Китай папой Николаем IV в 1289 году, и Марко
Поло,
который
отправился
из
Венеции
в
Китай
(1291-1295)340.
Оба эти путешественникапутешествовали через Персидский Залив. ВXV веке в
результате путешествий Варфоломея Диаса, а затем Васко да Гама был открыт
морской путь в Индию через Мыс Доброй Надежды на южном побережье Африки.
Одновременно, начиная с XIII века, на основных «шелковых»маршрутах начали
основывать эпископальные церкви. Миссионерская деятельность Римскокатолической Церкви в Азии в те времена также проводиласьвдоль этой торговой
дороги. Были организованы монашеские поселения, а вместе с ними малыми
группами заселялисьзападныекупцы. Напряжение между христианами и
мусульманами, которые стремились к распространению своих влияний,
способствовали прекращению движения на Шелковом пути. Исламизация
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M. duJourdin, J. Desange, Tysiącletnie szlaki, Warszawa 2000, s. 142.

132

каганатов, на которые разделиласьМонгольскаяИмперия, положила конец
надеждам Церкви на распространениев регионе христианства.
Конфликты, возникающие между западными торговцами и мусульманским
населением, массовые беспорядки, провирающиеся в войны, создавали ситуацию,
в которой вопрос безопасности на торговых дорогах оставался нерешенным. До
расовых и религиозных антагонизмов, которые препятствовали регулярному
функционированию Великого шелкового пути, присоединилась чума. Эпидемия,
двигаясь вдоль торговых путей, прежде чем дошла до Европы, затопила всю
Южную Азию341.
Легенды о Шелковом пути
В целом, Шелковый маршрут возник как транспортный коридор
для транспортировкикитайского шелка, технология производства которого
на протяжении многих веков была государственной тайной. Более трех тысяч лет
Китай хранил секрет этого удивительного материала, а любая попытка вывоза
кокона шелка из страны угрожала смертной казнью. Однако, с течением времени
технология производства шелка стала известна за пределами Китая. Существует
несколько легенд о раскрытии этой тайны. Среди них история о браке китайской
принцессы и принца Индии, который в виде приданого попросил семена тутового
дерева и личинки шелкопряда. Не в силах отказать жениху, принцесса вывезла
личинки из Китая в волосах. По другой версии, принцесса, сама хотела привезти их
на новую родину. Согласно другой легенде, секрет производства шелка стал
известен благодаря двум монахам, которые вывезли личинки шелкопряда и семена
тутового дерева в своих посохахв Византию.
В любом случае,начиная сXVIII века началась экспансия Российской Империи
на среднеазиатские территории, а вместе с ним и создание новых транспортных
дорог, служивших уже иным государственным и геополитическим интересам.
Заключение
После развала Советского союза в XX веке, государствам Центральной Азии
выпала возможность развивать и использовать свой транзитный потенциал
географического положения региона для включения его в мировую систему
товарообмена. Вместе с тем, транспортные пути, как правило, проходят через
населенныепункты, вдоль водных каналов, с учетом их оптимальной
протяженности. В этом смысле огромное значение имеют исторические
предпосылки формирования транзитных коридоров в регионе Центральной Азии,
главным из которых на протяжении многих веков был Великий шелковый путь.
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HISTORICAL OUTLINE OF ANTI-DUMPING,
CAUSES AND METHODS OF APPLICATION

Introduction
The World Trade Organization (WTO) was established on the basis of the Uruguay
Round and from 1 January 1995 replaced the GATT (General Agreement on Tariffs
and Trade). The primary goal of the organization is to liberalize international trade
through the elimination of restrictions that hinder the development of trade, lower tariffs
and settlement of disputes between its members. In the course of their functioning GATT
and the World Trade Organization have been achieved significant progress in the
reduction and consolidation of customs duties and introduced a ban on the use of nontariff barriers, which in turn increased international trade, deepening the process of the
global economy integration and increasing economic interdependence of countries.
All this was intended to contribute to full freedom in international trade in goods and
services. However, the observation of global trade shows that in place of reducible
limitations arise other restrictions. Such a new form of protection is anti-dumping.
The purpose of this article is an attempt to ascertain the reasons for the growing
importance of anti-dumping in world trade.
Issue and genesis of anti-dumping policy
Anti-dumping policyis a deliberate state action, when imported good in the domestic
market is sold at a price lower than in the market of the exporter342. Implementation of
these plans is carried out using anti-dumping rules, which are legal tools to combat trade
practices perceived as unfair. The first anti-dumping law came into force in 1904 in
Canada. This law represented a compromise between supporters of the liberalization of
trade (farmers) on the one hand, and on the other hand supporters of maintaining high
tariff barriers in access to the Canadian market (industrial producers)343. Then, in 1906,
anti-dumping law has been adopted in Australia, in 1914 in South Africa, in 1916 in the
United States, Japan and France in 1920, in New Zealand and Great Britain in 1921344.
The introduction of anti-dumping law in this period in several major countries in world
A. Kuna-Marszałek, Postępowanie antydumpingowe jako instrument protekcji, Łódź 2007, p.58.
J.M. Finger, The Origins and Evolution of Antidumping Regulation, [w:] The World Trading System. Critical
Perspectives on the World Economy, (red.) R. Howse, Roultedge 1998, p. 32.
344M. Zanardi, Antidumping: A problem in international trade, “European Journal of Political Economy”, 2006, 22,
pp. 591-617.
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trade has been due to several circumstances. According to J.M. Finger345, it resulted from
the fear of rapidly growing industry of Germany, the antitrust policy disseminated by
states, a relatively high level of the duties, which favored the maintenance of national
monopolies and application of dumping practices, and the fact that anti-dumping was
seen as a new "honest" way to protect the domestic industry. Since 1950, anti-dumping
has begun to be popular around the world. Dissemination of anti-dumping law after the
Second World War could be associated with the establishment of theGATT in 1948,
because the text of GATT included Art. VI on anti-dumping. In 1956, the GATT member
countries have decided to systematically investigate anti-dumping regulations and their
application by the members346.
During the Kennedy Round of GATT, they have been negotiated first dumping rules,
so-called. Anti-Dumping Code, which entered into force on 1 July 1968. A similar
situation occurred during the Tokyo Round, when these rules have been modified347.
However, Anti-Dumping Code was optional and in force only in those Member States
which approved it348. During the Uruguay Round it was negotiated Agreement on the
Application Art. VI of the GATT, having the character of the interpretation of the
provisions contained in this article. The Agreement entered into force on 1 January 1995
as an integral part of the Agreement establishing the World Trade Organization
(WTO)349, and therefore applies to all Member States.
On the reasons for the introduction of anti-dumping rules to the legislation of each
Member State one formulated a number of hypotheses. They are as follows350:
• hypothesis institutional,
• hypothesis retaliation,
• hypothesis the effect of "contagion" (ang. Contagion effect).
• hypothesis safety valve,
• hypothesis in the field of political economy,
• hypothesis macroeconomic effects.
According to the institutional hypothesis adoption of anti-dumping law is not
a prerequisite for WTO membership351. However, as observed, many countries are
adopting anti-dumping law several years before joining the WTO, or several years after
the entry into this organization (see Figure 1). The chart shows that in the years 1948345

J.M. Finger, Antidumping how it works and who gets hurt, Michigan 1993, p. 16.
M. Zanardi, Antidumping: A problem in international trade, “European Journal of Political Economy”, 2006, 22, pp.
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Z. Wołodkiewicz-Donimirski, Postępowanie antydumpingowe barierą polskiego eksportu, Biuro Studiów
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348M. Zanardi, op. cit., pp. 591-617.
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Agreement establishing the World Trade Organisation(WTO), Dz.U.1995.98.483.
350 H. Vandenbussche, M. Zanardi, What Explains the Proliferation AntidumpingLaws?,UniversitéCatholique de
Louvain, Département des Sciences Economiques, Discussion Paper 2007-27, pp. 3-7.
351WTO members are currently 159 countries.
346

135

2003 there was a similar trend in the number of Member States of the GATT / WTO and
the number of Member States introducing anti-dumping law. Probably it was not
a coincidence that countries have adopted anti-dumping law during their accession to the
WTO. This suggests that countries treat anti-dumping law as an integral part of the WTO
package, although there is no formal requirement to adopt this law352. The hypothesis of
retaliation suggests that countries can adopt and apply anti-dumping law because of the
motive of revenge, when they perceive themselves as affected by other countries using
anti-dumping measures.
According to the hypothesis of the effect of “contagion”, State introduce anti-dumping
law in the footsteps of other countries and in order to take advantage of the opportunities
offered by the application of this law. As can be seen from the empirical study 353, the
effect of "contagion" is particularly evident in macro-regional scale.
Figure 1. Changes in the number of Member States of the GATT / WTO and Member States applyingantidumping law, 1900-2003

Source: M. Zanardi, Antidumping: A problem in international trade, “European Journal of Political
Economy”, 22 (2006), p. 594.

On the practical significance of retaliation hypotheses and assumptions effect
of "contagion" can indicate the participation of the so-called traditional and new users
of anti-dumping procedures in proceedings in general (see Figure 2). Until the eighties of
the twentieth century the domain of anti-dumping proceedings were economically
developed countries such as the United States, European Union, Canada, Australia,
known in English literature as "traditional users"354. The situation changed in the years
1985-1994, when almost 27% of anti-dumping investigations accounted for new users,
which include at present 44 countries. In the next period (1995-06.2014) the share of new
users increased to approx. 69%. Among new users more than 35% of the total
proceedings in the period (1995-06.2014) coincided with countries such as: Argentina,
Brazil, India and South Africa.
352
H. Vandenbussche, M. Zanardi, The Global Chilling Effects of Antidumping Proliferation,UniversitéCatholique
de Louvain, Département des Sciences Economiques, Discussion Paper, 2006-9, p. 29.
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The next hypothesis to explain the introduction of anti-dumping legislation to
additional countries is a hypothesis safety valve. This hypothesis sees the process of
dissemination of anti-dumping law in the context of neoliberal economic reforms that
have taken place over at least the last two decades. During this period, a number of
developing countries began the liberalization of its trade policy, likewise as a result of
WTO membership. Membership meant the gradual reduction of tariffs and elimination of
non-tariff barriers. In many cases, liberalization has led to significant structural changes
in the economy. In order to mitigate the shock of economic reforms and to avoid social
conflicts in some sectors of the economy, anti-dumping rules were introduced as a kind of
safety valve (see Figure 3). As the graph shows, with the decrease of the level of average
tariff rates, the usage of definitive anti-dumping measures by new users was growing.
Figure 2. Percentage of traditional and new users of anti-dumping proceedings in general, 1980-2008

Source: own study based onT. J. Prusa, Anti-dumping A Growing Problem in International Trade,The World
Economy,2005, 22, s. 683-700, C. P. Bown, The WTO and Antidumping in Developing Countries,Economics
& Politics, 2008, 20, pp.255-288, http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm.

The hypothesis of political economy treats the adoption and application of antidumping law as a result of lobbying by certain interest groups. These interest groups
usually come from sectors competing with imports that are exposed to foreign
competition in a liberalized trade.
Figure 3. The average rate of duty and the imposition of definitive anti-dumping measures of new users in the
period 1987-1999

Source: B. Lindsey, D. Ikenson, Coming Home to Roost Proliferating Antidumping Laws and the Growing
Threat to U.S. Exports, CATO Institute, July 2001, No. 14, p. 6.
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The last mentioned hypothesis is a hypothesis macroeconomic effects, which connects
the introduction and application of anti-dumping rules with changes in certain
macroeconomic variables. This includes a change in GDP, exchange rate fluctuations
and foreign direct investment. According to the empirical study of M. M. Knetteri T. J.
Prusa355, decline in real GDP leads to an increase in the use of anti-dumping. With respect
to the exchange rate, real appreciation leads to an increase in number of anti-dumping
investigations. In the case of foreign direct investment, the greater the investment
is flowing into a country, the less likely it is to take on the anti-dumping law. The reason
is the utilization of imported intermediates by transnational corporations. The imposition
of anti-dumping duties on these intermediates would be contrary to the interests
of corporations. Thus, the introduction of anti-dumping law by certain state could
potentially discourage corporations to invest in this country356.
Rules for the application of anti-dumping
Anti-dumping is considered to be one of the instruments of protection conditioned,
whose importance especially increased after the GATT Uruguay Round which resulted
in the usage of certain non-tariff instruments was prohibited, such as quantitative
restrictions
or voluntary export limitations. Classification of anti-dumping to measures conditioned
means that there should be defined circumstances to use the instrument. The procedure
for anti-dumping investigations each country can define individually, but it should
be in accordance with the provisions of the GATT / WTO with Article VI of the GATT
1994357and the Agreement on the application of this article. These documents specify
the conditions that must be fulfilled to initiate proceedings and in justified cases, apply
anti-dumping sanctions.
From the above mentioned documents appears that the product has been put on the
market dumped, at less than its normal value358, if the export price is lower than
a comparable price used in the ordinary trade, of the similar product destined for
consumption in the exporting country. In case of absence of such domestic price359,
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M. M. Knetter, T. J. Prusa, Macroeconomic factors and antidumping filings: Evidence from four countries, NBER
Working Paper nr. 8010, November 2000, pp. 28-29.
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H. Vandenbussche, M. Zanardi, op.cit., p. 6.
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Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994.
358
On the basis of the Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994, the normal value
is the price of the commodity in the ordinary course of trade of a similar product when destined for consumption in the
exporting country plus a reasonable amount of administrative, transportation, selling and general costs and profit or price of
a similar product exported to the thirdcountry.
359
A lack of domestic price means that there is no sales of a similar product in the ordinary course of trade
in the internal market of the exporting country or sale is deemed insufficient for establishing normal value.
For sale on the domestic market of the exporting country to be sufficient to establish normal value, it must generally be at
least 5% of total sales of the product.
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it should be a price lower than the comparable price360for the similar product exported to
any third country in the ordinary trade (under condition that this price is representative) or
the price below the cost of production of this product in the country of origin, increased
by the so-called "reasonable" size of the margin of administrative, selling, general
expenses and profit. Launching dumped goods into a market do not constitute sufficient
evidence to justify the initiation of a proceeding. The request for the initiation of such
proceedings may submit domestic industry or another entity on its behalf361. In special
circumstances, the relevant authorities may initiate proceedings without the above
application. In any case, the initiation of proceedings requires access to three records: (1)
dumping, (2) damages362, (3) a causal link between the dumped imports on and the
damage occurred. The request for initiation will be rejected and the proceedings will be
immediately terminated if there is insufficient evidence of dumping or damage to justify
further consideration of the case. Anti-dumping proceeding should be discontinued if:
1) the margin of dumping363is less than 2% in relation to the export price, 2) the volume
of imports tested for one supplier does not exceed 3% of global import, 3) the volume of
imports of the test, in the case of several suppliers, is not more than 7% of global imports.
Anti-dumping investigation should be completed within 12 months, and in special cases it
may be extended for a further three months, but in no case longer than 18 months364.
Anti-dumping instruments are: temporary duties, definitive duties and price
undertakings. Provisional duties are imposed during anti-dumping proceeding, but after a
preliminary finding of damage; they can be protected in the form of a cash deposit or
surety, with a value equal to the provisional duty imposed. The amount of such duties
shall not exceed the dumping margin provisionally defined. The aim of the imposition of
provisional duties is to counteract the negative effects of dumping before a final decision
by the relevant authorities. The provisional duties can not be applied sooner than 60 days
from the date of initiation of the proceedings and their duration should be as short as
possible.
In principle, should not exceed four months and in exceptional cases - six months.
The definitive duties are imposed in case of proven sales at dumped prices

360

In Article VI of the GATT 1994 it is the "highest" comparable price.
For entities requesting on behalf of the industry, it is considered - in some member states of the WTO - employees of
domestic producers of a similar goods or representatives of those employees. In any case, regardless of whether the request
was made by the relevant industry or on its behalf, anti-dumping proceedings would be initiated only if the application will
have the support of industry representing more than 25% of global production of such a similar domestic product.
362
The term "damage" means material detriment to the domestic industry, threat of material damage to the domestic
industry or material retardation in establishment of such an industry. See: Agreement on Implementation of Article VI of
the GATT 1994.
363
The dumping margin is determined by comparing the weighted average normal value with a weighted average of
prices of all comparable export transactions or by a comparison of normal value and export price for each transaction. The
dumping margin is given as a percentage of the export price.
364
Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994.
361
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and the demonstration of the resulting damage. Just as provisional duties, they may
not exceed the margin of dumping. The definitive duties are imposed no earlier than 90
days after the date of application of provisional duties and for a period no longer
than 5 years. The proceedings may be suspended or terminated without the imposition of
provisional and definitive measures, upon receipt from the exporter voluntary
commitments to change the price. Price undertaking means that the exporter is obliged to
change prices and to cease exports to the area of dumped price. The increase in prices
adopted by the commitment of the exporter must not be greater than the dumping
margin365.
Conclusions
Presented in the paper statistics show that the geographic scope and the number
of anti-dumping investigations are increasing in the world. Four countries belonging
to a group of "traditional users" in the last described period have lost their importancein
favor of the new four countries belonging to a group of new users. The reasons were
shown by existing hypothesis presented in this article. The main of them may include
revenge hypothesis and the hypothesis of the effect of "contagion". Besides, very poorly
defined rules with a wide possibility of interpretation of the rules to initiate anti-dumping
proceedings create conditions conducive to further potential usageof the instrument of
protection conditioned.
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GENEZA POWSTANIA RYNKU
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W ROSJI
Wstęp
Tematem opracowania jest próba opisania powstania rynku kapitałowego
współczesnej Rosji. Od momentu rozpadu Związku Radzieckiego i przejścia Rosji na
system wolnorynkowy minęło prawie 20 lat. Okres ten charektyryzował się głębokimi
przemianami gospodarczymi i politycznymi dla społeczeństwa rosyjskiego. Zmiany
systemowe przyniosły nie tylko wielkie możliwości dla gospodarki kraju, ale również
i wielkie ryzyko, które głównie wynikało z braku doświadczenia kapitalistycznego nowej
Rosji. Proces prywatyzacji, który uruchomiono na początku lat 90-tych, sprzyjał
rozwojowi sektora prywatnego i strworzył wielkie możliwości dla przedsiębiorców
rosyjskich. Chęć wykorzystania potencjału kraju i działania w kierunku rozszerzenia
własnego biznesu coraz silnej pchało przedsiębiorców rosyjskich do podejmowania
ważnych, strategicznych decyzji.
Powstanie nowych banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw
ubezpieczeniowych i różnego rodzaju instytucji finansowych coraz bardziej rozwiało
system finansowy, a obok niego rynek kapitałowy. Pierwsze giełdy papierów
wartościowych zaczęły się pojawiać prawie we wszystkich dużych miastach Rosji.
W ninejszym artykule główną uwagę poświęcono historii powstania i rozwoju rynku
papierów wartościowych w Rosji oraz podjęto próbę opisania najważniejszych
jej mechanizmów.
Papiery wartościowe w Rosji Carskiej
Powstanie rosyjskiego rynku papierów wartościowych wychodzi z czasów panowania
Katarzyny II Wielkiej. W 1769 roku Rosja Carska po raz pierwszy zaciągnęła
dług zagraniczny w Amsterdamie w celu pokrycia swoich zobowiązań. W dalszym ciągu
Rosja niejednokrotnie pokrywała swoje zapotrzebowania finansowe na rynkach
zagranicznych.
Państwowe papiery wartościowe pojawiły się na rynku wewnętrznym po raz pierwszy
w czasach Aleksandra I, na podstawie „Najwyższego dekretu”, od 25 marca 1809 roku366,
w którym zostały opisane podstawowe reguły emisji i handlu państwowymi papierami
Dekret ten stanowił I dokument w którym stwierdzono podstawowe reguły zaciągnięcia długu przez Imperium
Rosyjskie.
366
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wartościowymi. W 1817 roku została powołana Państwowa Komisja Spłaty Zadłużenia,
pod kontrolą której znajdował obieg
państwowymi
dłużnymi
papierami
wartościowymi.
Pierwsze dłużne papiery wartościowe znajdujące się w obiegu na wewnętrznym rynku
przynosiły posiadaczom odsetki w wysokości 6% wypłacane co roku. Stopa zwrotu
z tych papierów była wyższa niż z papierów wartościowych emitowanych przez rynkowe
instytucje kredytowe, które w tych czasach były popularne wśród obywateli. Zaletą
obligacji państwowych było to, że były one akceptowane przy różnego rodzaju zastawach
majątkowych, oraz zwolnień z podatków państwowych i różnego rodzaju opłat.
Emitowanie obligacji państwowych coraz częściej było wykorzystywane
przy finansowaniu państwowych obciążeń budżetowych, ale do połowy XIX wieku
udział tych papierów wartościowych w finansowaniu deficytu budżetowego nie
przekraczał 10%. Podstawowe finansowania zapotrzebowania deficytu budżetowego
przeprowadzano za pośrednictwem pożyczek zagranicznych. To głównie dzięki nim
Rosja Carska pokrywała swoje koszty wojskowe.
Okres XIX i początek XX wieku w Rosji Carskiej charakteryzował się ciągłym
deficytem budżetowym. Dlatego emisja państwowych dłużnych papierów wartościowych
stała się systematyczne wykorzystywana przez aparat państwowy. Tradycyjnie tego typu
papiery wartościowe miały rożną formę: imienne i na okaziciela, zero kuponowe
i z kuponem, zwykłe i zamienne.
Ze względu na okres wykupu obligacje dzieliły się: na krótko-średnio
i długookresowe. Krótkookresowe obligacje państwowe miały termin zapadalności
od 3 do 12 miesięcy, a ich wartość nominalna nie przekraczała 500 rubli. W roli emitenta
występowało Ministerstwo Finansów, a ogólna kwota zadłużenia państwa była
ograniczona do 50 milionów rubli, która na początku XX wieku została znacznie
zwiększona. Krótkoterminowe obligacje sprzedawano z dyskontem, a Bank Rosji367
zobowiązał się do spłaty zobowiązania.
Średnioterminowe obligacje państwowe nazywały się „Skarbowymi Biletami”,
a termin ich zapadalności trwał od 4 do 8 lat w zależności od serii dokumentu. Wartość
nominalna jednego Biletu Skarbowego wynosiła 50 rubli. Początkowo stopa zwrotu
z tych obligacji stanowiła 3% w skali rocznej, w dalszym ciągu podniesiono ją do 4 %.
Dla posiadacza obligacji dawała ona znaczne korzyści podatkowe, oraz akceptowano je
w transakcjach handlowych gdzie wierzycielem występował skarb państwa.
Podstawową część długu państwowego finansowano za pomocą emisji
długoterminowych obligacji państwowych. Miały one okres zapadalności od 50 do 80 lat,
367
Centralny Bank Rosji (ros. Центральный Банк ) – bank centralny, założony w 1990. Jego funkcjonowanie zostało
uregulowane w rosyjskiej konstytucji i przepisach prawa federalnego. Jest odpowiedzialny za emisję banknotów i monet
rosyjskiego rubla.
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a dochodem dla posiadaczy tych papierów wartościowych była renta wieczysta. Państwo
natomiast zastrzegało sobie prawo przedterminowego wykupu swoich zobowiązań.
Akcje i obligacje komercyjne pojawiły się w Rosji w period panowania Mikołaja I.
Reguły emisji i obrotu akcjami i obligacjami przedsiębiorstw określono w Ustawie
o „Związkach Przemysłowych”368 z 1836 roku, która obowiązywała do 1917 roku.
Wolumen obrotów akcjami i obligacjami początkowo był mały w stosunku do
zachodnich dzierżaw.
Dla przykładu, na początku XX wieku ilość spółek akcyjnych w Rosji nie przekraczał
1 500 jednostek, co było niewystarczające dla tak dużego państwa jak Rosja Carska.
W głównej mierze na giełdach kapitałowych występowały akcje spółek kolejowych,
banków komercyjnych, banków dzierżawczych, spółek naftowych, spółek metalowych
oraz towarzystw ubezpieczeniowych.
W okresie Aleksandra II na rosyjskim rynku papierów wartościowych pojawiły się
municypalne dłużne papiery wartościowe, co było zjawiskiem nowym w tych czasach.
Dochodowość tych papierów była wyższa od państwowych obligacji, ale nie cieszyły się
one popularnością wśród obywateli, gdyż nie były rozpowszechnione na terytorium
Carstwa. Emitowano je tylko w trzech głównych miastach Rosji, a terminy zapadalności
przekraczały 50 lat. Głównymi odbiorcami municypalnych obligacji były inwestorzy
zagraniczne.
Na rynku wewnętrznym tego rodzaju papiery były rzadko spotykane, dopiero na początku
XX wieku sytuacja zaczęła się zmieniać. W tym okresie już 60 miast Rosji emitowało
własne obligacje, ale głównymi emitentami nadał pozostawały miasta Moskwa
i Petersburg.
Handel papierami wartościowymi w Imperium Rosyjskim odbywał się za
pośrednictwem giełd w Moskwie i Petersburgu przy pośrednictwie banków
komercyjnych. Właśnie na tych giełdach były opracowane pierwsze w Rosji podstawowe
reguły operacji giełdowych, które w późniejszych czasach
udoskonaliły się
i rozpowszechniły się na wszystkie giełdy rosyjskie. Reguły wypracowane przez te giełdy
były stosowane na giełdach w Warszawie, Kijowie, Odessie i innych miastach imperium.
Publiczność giełdowa, czyli tak zwane osoby występujące na giełdzie, dzieliła się na:
rzeczywistych uczestników rynku, stałych uczestników rynku, przedstawicieli
Ministerstwa Finansów oraz gości. Rzeczywistymi uczestnikami byli agenci bankowi,
posiadający licencję pierwszego stopnia na prowadzenie bakowych operacji.
Przywilejami agentów było prowadzenie transakcji bez pośredników giełdowych. Stałymi
uczestnikami były osoby mające świadectwo pierwszej kupieckiej gildii, które z mocy
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http://www.slovari.org/lawyer/1991.html

143

prawa dokonywały operacje giełdowe za pośrednictwem maklerów giełdowych.369
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów nadzorowały działalność giełdy, oraz
przeprowadzały umowy kupna sprzedaży na zlecenie Banku Rosji i Skarbu Państwa.
Goście giełdy na podstawie listów rekomendacyjnych rzeczywistych uczestników mogli
zostać dopuszczoni do giełdy bez prawa zawierania transakcji.
Zarządy giełd były powoływane na walnym zgromadzeniu giełd za zgodą Ministra
Finansów. Obowiązkiem zarządu danej giełdy było opracowanie reguł zawierania
transakcji, decyzje o dopuszczeniu papierów wartościowych na parkiet giełdy, ustalanie
wysokości wynagrodzeń maklerów, rozwiązanie sporów handlowych oraz ustalanie
kolejności powoływania zgromadzenie ogólnego giełdy.
Początek I Wojny Światowej pogrążył rosyjskie giełdy w kryzys finansowy, podobna
sytuacja panowała w tym czasie i na innych giełdach światowych. W drugiej połowie
1915 roku sytuacja na rynku rosyjskim trochę się polepszyła, ale niestabilne warunki
polityczne nie dały możliwości dalszego ożywienia się gospodarki.
Po rewolucji lutowej 1917 roku, gospodarka Rosji zaczęła się znacznie pogorszać.
Wzrost zapotrzebowań wojennych, wysoka inflacja, oraz ogromny dług państwowy
zmusiły rząd tymczasowy szukać nowych rozwiązań finansowych. Z dwóch opcji które
miał rząd tymczasowy do wyboru: otrzymanie kredytów od sojuszników albo
zaciągnięciu wewnętrznych zobowiązań, postanowiono wybrać drugą opcję. W tym celu
zostały uznane wcześniejsze zobowiązania rządu Carskiego, znacznie ułatwiono
procedury emisji akcji oraz zliberalizowano przepływ inwestycji zagranicznych.
Skutkiem tych działań była tymczasowa stabilizacja rynku kapitałowego.
Największe banki komercyjne podpisały umowę z Ministerstwem Finansów o zakup
tak zwanych obligacji zobowiązania wolnego w 1917 roku – po raz pierwszy emitowane
przez rząd tymczasowy. Z powodu wysokiej inflacji działania te nie miały dużych
sukcesów, dlatego została uruchomiona emisja obligacji kolejowych, ale i one nie
przyniosły oczekiwanych skutków gospodarczych. 370
Na początku XX wieku rosyjski rynek papierów wartościowych został ostatecznie
ukształtowany. Najlepsze wyniki finansowe osiągnięto w 1914 roku, ale z przyczyn
obiektywnych rosyjski rynek kapitałowy nadał ustępował rynkom krajów zachodnich.
Obieg papierów wartościowych w czasach ZSRR
Po rewolucji listopadowej i kolejnej zmiany władzy w Rosji, Ogólnorosyjski
Centralny Komitet Wykonawczy Rad wydał rozporządzenie od 1918 roku, w którym
Рынок ценных бумаг/ под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. М.: Финансы и статистика, 1998.
Obligacja która nie została wprowadzona do obrotu ( przymusowa Rosyjska obligacja państwowa, dla likwidacji
skutków wojny), w projekcie okres ważności obligacji wynosił 20 lat, przy 5,5% oprocentowaniu, o wysokości wolumenu
10 miliardów rubli. Obowiązek wykupienia tej obligacji dotyczyłby określona grupę osób fizycznych i prawnych z gromu
przedstawicieli dużych kapitałodawców.
369
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anulowano wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne zobowiązania dotychczasowych władz.
Likwidację rosyjskiego rynku akcji i obligacji dokończono w 1920 roku,
rozporządzeniem Rady Komisarzy Ludowych.
Odrodzenie rynku papierów wartościowych w Rosji Radzieckiej zaczęło się wraz
z uruchomieniem Nowej Polityki Ekonomicznej (NEP)371. Zaciągnięcie państwowych
pożyczek na rynku wewnętrznym zapoczątkowano w latach 1922-1923, kiedy
przeprowadzono emisje tak zwanych obligacji pożyczek chlebnych i cukrowych.372
Termin wykupu tych obligacji nie przekraczał 1 roku. Nominał określony był w pudach
zbóż lub cukru, maksymalna wartość obligacji wynosiła 100 pud dla zbóż i 10 pud dla
cukru. Cieszyły się one popularnością wśród rolników i sprzyjały powstaniu rynku
wtórnego. Później próbowano emisji krótkoterminowych państwowych obligacji
pieniężnych, ale z powodu braku doświadczenia władz, okazało się to nieskuteczne.
W tym samym czasie (1922 rok) wprowadzono do obiegu obligacje zwane złotą
pożyczką.373 Okres wypłat odsetek przekraczał 11 lat, a wysokość wypłat była
bezpośrednio zależna od ceny złota. Dla posiadaczy tych obligacji, udzielano duże
korzyści w postaci tymczasowych zwolnień od podatków, dodatkowe wypłaty, oraz
możliwość zastawu w państwowych instytucjach finansowych.
W latach 1924-1925 rząd podejmował próby ożywienia rynku państwowych papierów
wartościowych. W tym celu aktywnie wykupywano zobowiązanie rządowe, co dawało
czasowe ożywienie rynku.
Początkowo agentem występującym na rynku w transakcjach kupna-sprzedaży był
Bank Państwa. Po dokonaniu reformy finansowej w latach 1927-1928, głównymi
podmiotami w transakcjach kupna-sprzedaży na rynku wtórnym stały się powszechne
kasy oszczędnościowe.
Rynek prywatnych papierów wartościowych pojawił się w Rosji Radzieckiej w 1922
roku, na podstawie Rozporządzenia Komisarów Narodowych. W ustawie tej określono
podstawowe reguły emisji i procedury wprowadzania tych papierów na rynek
wewnętrzny.
W 1925 roku rynek prywatnych papierów wartościowych przekraczał już
300 milionów rubli. Wielkość rynku była wystarczająca dla stworzenia rynku
371
Nowa Polityka Ekonomiczna (ros. Новая экономическая политика, Nowaja ekonomiczeskaja politika
w skrócie NEP) – określenie doktryny polityki gospodarczej Rosji Radzieckiej i później ZSRR w latach 1921-1929. NEP
oznaczał zmianę polityki gospodarczej rządu radzieckiego z komunizmu wojennego i wprowadzenie bardziej rynkowych
mechanizmów gospodarczych. W tym czasie zezwolono na podjęcie małych prywatnych przedsięwzięć (szczególnie w
rolnictwie oraz usługach), przy pozostawieniu monopolu państwowego w dziedzinach dużych gałęzi przemysłu (głównie
przemysł ciężki), handlu (szczególnie handel zagraniczny), bankowości i instytucjach finansowych, zezwalając także na
koncesjonowaną działalność przedsiąbiorstw zagran.
372
Istota tych obligacji polegała na tym że sprzedawano je za pieniądze, a państwo pokrywało swoje zobowiązania
towarem (np. zboża, cukier).
373
Nazwa oficjalna – Państwowy 6 % procentowy długoterminowy dług , См: Шабалин А.О, Особенности
фондового рынка России в период Нэпа // Финансы. 1997.
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kapitałowego, ale próby władz, aby ukształtować ten segment rynku okazały się
nieskuteczne. Główną przyczyną niepowodzenia był duży udział państwa w tym
sektorze.
Pierwsze giełdy towarowe w ZSRR pojawiły się już w 1923 roku, kiedy otworzono
Moskiewską Giełdę Towarową. Następne takie giełdy powstały w Leningradzie, Kijowie,
Władywostoku i innych miastach. Struktura giełdy i operacje dokonywane na nich były
podobne do tych, które funkcjonowały w Rosji Carskiej, ale mocno kontrolowane przez
władze centralne.
Przez krótki czas dominowały na tych rynkach transakcje walutowe, ale w szybkim
czasie obligacje państwowe stały dominować na rynku. Dla porównania w latach
1923-1924 średniomiesięczny obrót państwowymi papierami wartościowymi wynosił
3 miliony rubli, a już w latach następnych przekraczał 16 miliony rubli.374
Prywatny rynek pozagiełdowy w Rosji Radzieckiej rozwiał się początkowo bez
udziału państwa. Zazwyczaj transakcje zawierane na tych rynkach nazywano
nieprzewidywalnymi i podwórkowymi. W 1923 roku Rada Komisarów Narodowych
uchwaliła ustawę o stworzeniu Moskiewskiej Wieczorowej Walutowej Giełdy.
Po wprowadzeniu w życie tej ustawy rynek pozagiełdowy podał się kontroli ze strony
państwa.
Od początku 1930 roku do roku 1957 rząd 45 razy sięgał po środki finansowe na
rynku wewnętrznym za pomocą emisji obligacji państwowych. Było to w stosunku do lat
20-tych znacznie mniejsze. W latach 1941-1945 rząd zadłużył na kwotę 50 miliardów
rubli.375
Po II Wojnie Światowej dokonano konwersję wcześniejszych zobowiązań
państwowych wśród obywateli oraz przeprowadzono reformę pieniężną. Jednocześnie
rząd wyemitował nowe obligacje, z których wpłacano odsetki w wysokości 2% rocznie.
Łączna kwota zobowiązań wynikających z tych papierów wyniosła 26 miliardów rubli.
W rzeczywistości posiadaczom obligacji państwowych nie przynosiły one dochodów,
i nie cieszyły się popularnością. Dlatego wprowadzano je przymusowo wśród ludzi.
W latach 50-tych ok. 70 milionów obywateli byli posiadaczami obligacji państwowych.
Dało to władzom duże możliwości w odbudowaniu powojennej gospodarki.
W 1974 roku podjęto decyzję spłaty „zamrożonych” zobowiązań z czasów II Wojny
Światowej. Proces ten odbywał się dosyć wolno, dopiero w 1991 roku udało się rządowi
wywiązać się z długów II Wojny Światowej.
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Шабалин А.О, Особенности фондового рынка России в период Нэпа // Финансы. 1997.
Черноков Г.П. Фондовая биржа: международный опыт. М.: Международные отношения, 1991.
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Odrodzenie rynku papierów wartościowych po upadku ZSRR
Lata 1993-1997 charakteryzowały się w nowej Rosji dynamicznym i jakościowym
wzrostem rynku państwowych papierów wartościowych. Grały one dominującą rolę na
rynku kapitałowym, dlatego były najbardziej bezpiecznym sposobem alokacji wolnych
zasobów pieniężnych. Ponadto, zapotrzebowanie nowego państwa w środkach
finansowych było ogromne. Ciągły deficyt budżetowy i nieefektywna reforma
podatkowa, zmuszały państwo do liberalizacji rynku finansowego i wzrostu
wiarygodności rządu.
Główną ustawą, która regulowała rynek finansowy, stała się Ustawa o „Państwowym
wewnętrznym długie publicznym Federacji Rosyjskiej” od listopada 1992 roku.
Był to podstawowy akt prawny, w którym zdefiniowano pojęcie „długu państwowego”,
i reguły emisji i wprowadzania na rynek państwowych papierów wartościowych. Nadzór
nad nowopowstałym systemem powierzono Radzie Najwyższej, a zarządzanie długiem
Bankowi Centralnemu Federacji Rosyjskiej.
W uchwalonej w 1994 roku I części Kodeksu Cywilnego, określono klasyfikacje
papierów wartościowych w tym obligacji państwowych376. W części II tego dokumentu,
który uchwalono w 1996 roku przedstawiono warunki umowy „państwowego
zobowiązania”. Stwierdzono w nim dobrowolność nabywania obligacji państwowych,
i warunki zmiany umowy.
Istotnym postępem w regulowaniu rynku finansowego Rosji stało wprowadzenie
w życie Ustawy Federalnej „O Rynku papierów wartościowych” z 1996 roku.
Stwierdzono w nim, że emitentami dłużnych papierów wartościowych oprócz osób
prawnych mogą być organy samorządów terytorialnych. Zdefiniowano pojęcie „rynku
kapitałowego”, zaklasyfikowano rodzaje papierów wartościowych, uczestników rynku
kapitałowego oraz organizacje giełd papierów wartościowych.
Uwagę poświęcono dostępowi do źródeł informacji, spółki emitujące akcje, czy
obligacje miały obowiązek przestawianie wszelkich informacji dotyczących kondycji
finansowej spółek, oraz określono prawa i obowiązki inwestorów i emitentów. Ustawa
powołała do życia Komisję Federalną Rynku Papierów Wartościowych, która miała
regulować rynek kapitałowy. Pełnomocnictwa KFRPW nie dotyczyły zobowiązań
państwowych i papierów emitowanych przez Ministerstwo Finansów FR.
W 1996 roku opracowano i podpisano zostało przez prezydenta, koncepcja rozwoju
rynku papierów wartościowych Federacji Rosyjskiej. Określone zostały w nim kierunki
działalności i finansowania rynku. Główny nacisk położono na rozwoju giełd
znajdujących się w Moskwie, właśnie ona miała być w przyszłości centrum finansowym
376
Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej(ros. Гражданский кодекс Российской Федерации, ГкРФ) – kodeks będący
podstawowym aktem prawnym z zakresu rosyjskiego prawa cywilnego, uchwalany częściami w latach 1994-2006
w postaci czterech ustaw federalnych.
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Rosji. Podstawowymi instrumentami rynku finansowego stały papiery państwowe,
szczególnie obligacje.
Najbardziej popularnymi obligacjami skarbowymi na rynku finansowym w latach
90-tych były GKO (ГКО)377. Był to najczęściej wykorzystywany instrument przy
finansowaniu bieżących zapotrzebowań budżetowych państwa. Głównymi odbiorcami
tych papierów były osoby fizyczne i prawne. Miały one postać zdematerializowaną
z trzema terminami zapadalności 3, 6 i 12 miesięcy, a wartość nominalna wynosiła
1 milion rubli. W period istnienia rynku GKO, dochodowość z tych obligacji wahała się
od 30 do 200%. Głównym parkietem na którym występowały GKO była moskiewska
giełda MICEX.378
Drugim instrumentem cieszącym się popularnością na rynku kapitałowym była
obligacja VVZ (ВВЗ)379. Emitowano je na postawie rozporządzenia prezydenta Federacji
Rosyjskiej od 1993 roku. Główna zaletą tej obligacji było to że wartość określono
z wartością nominalną 1000, 10000 i 100 tyś. USD. Początkowo kwota pożyczki
wyniosła 8 miliardów dolarów, podzielonych na 5 transz. Terminy zapadalności były od
5 do 15 lat, z prawem przedterminowego wykupu przez państwo. W roku 1996
wyemitowano tych obligacji na sumę 5 miliardów USD. Obligacje te miały postać
papierową z kuponem odsetkowym w wysokości 3% rocznie w walucie na którą je
wyemitowano. Jako agent przy wprowadzaniu VVZ i GKO występował Bank Centralny,
a wierzycielem był Skarb Państwa.
W tym samym czasie postanowieniem Rządu określone zostały podstawowe reguły
sprzedaży złota. Ministerstwo Finansów wprowadzało tak zwane certyfikaty złotowe,
mające wartość 10 kg złota najwyższej jakości. Certyfikaty był imienne , a sposób
spłacenia mógł być przeprowadzony w dowolnej walucie, albo przed bezpośrednią
dostawę złota na zlecenie posiadacza certyfikatu. Ogólnie mówiąc był to papier
wartościowy zabezpieczony metalem szlachetnym, dlatego był uważany za bezpieczny
instrument finansowy. Wysoka wartość nominalna certyfikatów złotowych utrudniała
obrót tymi papierami wartościowymi. Dlatego banki posiadacze tych certyfikatów często
tworzyły instrumenty pochodne na ich podstawie. Na początku 1995 roku na podstawie
rozporządzenia „O państwowych papierach wartościowych” zaczęto wprowadzać do
obiegu Obligacje Pożyczki Federalnej (OPF)380. Podzielone one zostały na dwa rodzaje,
ze stałym i zmiennym oprocentowaniem.
Były to średnioterminowe papiery państwowe, z terminem zapadalności od 1 roku do
5 lat, z kuponem odsetkowym. Miały one postać zapisu w odpowiednim rejestrze i miały
GKO (ros. ГКО) – krótkoterminowe zerokuponowe obligacje państwowe, emitowane na postawie rozporządzenia
od 8.02.1993 roku.
378
MICEX – Moskiewska międzybankowa giełda walutowa.
379
ВВЗ – długoterminowe obligacje wewnętrznej państwowej walutowej pożyczki.
380
(ОФЗ) – ros „Облигации федеральных займов”, obligacje pożyczek federalnych.
377
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wartość nominalną 1 milion rubli. Odsetki z obligacji OPF ze zmienną stopą procentową
wypłacano co kwartał.
W 1996 roku wprowadzone do obiegu zostały zdematerializowane Obligacje
Nierynkowej Pożyczki Federalnej (ONPF). Całkowita kwota uzyskana z emisji tego
papieru wartościowego wyniosła 15 bilionów rubli. Ważną cechą tego papieru był zakaz
obrotu nim na rynku wtórnym, a wartość nominalna wynosiła 1 milion rubli. Odsetki
z tytułu zobowiązań wypłacano co roku przez Bank Centralny na zlecenie Ministerstwa
Finansów.
Jeszcze jednym rodzajem papierów wartościowych emitowanych w latach 90-tych,
były państwowe certyfikaty mieszkaniowe. Jak ONPF nie występowały one na rynku
wtórnym, a posiadaczami tych certyfikatów były osoby, które straciły swoje mieszkania
w wyniku żywiołów. Były to krótkoterminowe papiery wartościowe, z wartością
nominalną wyrażą w metrach kwadratowych.
Pomimo emisji państwowych papierów, państwo udzielało różnego rodzaju gwarancji
i poręczeń. Dla przykładu, Ministerstwo Finansów występowało jako gwarant przy emisji
akcji korporatywnych, a Bank Rosji pełnił funkcję agenta emisji.
W związku z dopuszczeniem nierezydentów na rynek państwowych papierów
wartościowych zaczął się proces integracji w światowy system finansowy. Już w 1997
roku udział inwestorów zagranicznych na rynku kapitałowym stanowił ok. 30 %.
Równolegle z państwowym rynkiem papierów wartościowych rozwijał się rynek
korporatywnych walorów finansowych. Podstawą funkcjonowania tego rynku stanowiła
Ustawa „O spółkach akcyjnych” z 1995 roku oraz Ustawa „O rynku papierów
wartościowych” z 1996 roku. Prywatyzacja majątku państwowego na dużą skalę
prowadzonego w latach 90-tych, doprowadziła do pojawienia się na rynku dużej ilości
akcji nowopowstałych przedsiębiorstw. Mimo szybkiego rozwoju gospodarki i rynku
kapitałowego, akcje tylko 30 przedsiębiorstw miały wystarczającą płynność, i były
kupowane na rynku. Do pierwszorzędnych akcji, czyli do tak zwanych „blue chips” były
zaliczane akcje spółek z branży: naftowej, energetycznej i telekomunikacji. Warto
podkreślić, że w czasach obecnych udział spółek naftowych i gazowych w rozwoju
gospodarczym Rosji znacznie wzrosła. Eksperci zachodni uważają, że obecny stan
gospodarki Rosji gdzie wzrost PKB głównie pochodzi z sektru surowcowego, nie
przyniesie dobrych skutków w przyszłości jeśli rządy tego kraju nie zaczną poświęcać
więcej uwagi modernizacji gospodarki krajowej.
W tabeli został przedstawiony udział największych spółek w kapitalizacji rynku
w 1997 roku.
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Tabela 1. Udział największych spółek w kapitalizacji rynku w 1997 roku.

Nazwa Spółki

Udział %

Gazprom
NK Lukoil
ES Rossii
Surgutneftegaz
Rostelecom
Mosenergo
MGTS
Irkutckenergo
Pozostałe

24
18
17
7
6
6
3
2
12

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Жуков. Е.Ф. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ,
Unity, Moskwa, str. 371

Jak pokazuje tabela, najbardziej płynnymi i mającymi wysoki potencjał spekulatywny
posiadały akcje spółek z branży naftowej i telekomunikacyjnej. Większość akcji
występujących na rynku nie miały wystarczającą płynność, dlatego nie cieszyły
się zainteresowaniem wśród banków inwestycyjnych i inwestorów prywatnych i innych
uczestników rynku.
Rynek obligacji przedsiębiorstw w latach 90-tych jak i rynek akcji rozwiał się dość
wolnymi tempami. Pierwsze obligacje korporatywne pojawiły się na rynku Rosji w latach
1993-1994. Pierwszymi emitentami tych papierów były duże spółki mające na rynku
odpowiednią renomę i zaufanie wśród wierzycieli. Po raz pierwszy decyzję
o wyemitowaniu obligacji podjęła spółka KAMAZ, nieco późnej AvtoVAZ. Były to
wiarygodne spółki, dlatego ich obligacje szybko sprzedano na rynku. Główną wadą rynku
obligacji przedsiębiorstw było to, że niekiedy emitent obligacji nie wywiązywał się ze
swoich zobowiązań w czasie. Takie sytuacje były często spotykane na rynku, a państwo
nie podejmowało odpowiednich decyzji. Dlatego rozwój rynku obligacji korporatywnych
nie nadążał za rynkiem państwowych papierów.
W odróżnieniu od rynku obligacji korporatywnych, lepiej rozwijał się rynek weksli
bankowych. Był to instrument płynny i nie wiązał się praktyczne z ryzykiem
niewypłacalności emitenta. Przynosiły one swoim posiadaczom wysoki i stabilny dochód.
Wśród emitentów tych papierów byli: Sberbank Rosji, Alfa-bank, Sobinbank i inne banki
komercyjne. Emitentami korporatywnych weksli były głównie spółki z sektora
naftowego. W tym czasie na rynku finansowym zaczęły funkcjonować różnego rodzaju
fundusze inwestycyjne, firmy finansowo-budowlane, niepaństwowe fundusze emerytalne
i inne niebankowe instytucje finansowe. Ten okres w historii Rosji charakteryzuje się
początkiem dużych bankructw i afer finansowych. Olbrzymią ilość korporatywnych
papierów wartościowych sprzedawano na rynku za pomocą dużych działań
marketingowych. Większości z nich nie rejestrowano i nie poddawano kontroli,
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a emitenci oferowali swoim klientom wysokie dochody i dywidendy. Oszustwa instytucji
finansowych kończyły się rozprawami sądowymi, a klienci tracili zainwestowany kapitał.
Przykładem mogą być słynne afery „MMM”381, Chara-bank, Neftalmazinvest i inne.
Doprowadziło to do utraty zaufania wśród inwestorów krajowych i zagranicznych,
renoma rynku była mocno pogorszona.
W 1994 roku rozporządzeniem prezydenta Federacji Rosyjskiej powołano Federalną
Komisję Papierów Wartościowych, która miała kontrolować rynek finansowy.
Na początku nowego tysiąclecia rosyjski rynek korporatywnych papierów
wartościowych był głęboko integrowany z światowym rynkiem. Proces ten był związany
z emisją pochodnych instrumentów finansowych przez przedsiębiorstwa rosyjskie.
Emitowano dwa rodzaje instrumentów: amerykańskie kwity depozytowe i globalne kwity
depozytowe, którymi handlowano na rynkach zagranicznych. Dla przykładu na rynku
USA handlowano instrumentami pochodnymi takich spółek jak Lukoil, Inkombank,
i innych spółek rosyjskich. W latach 1993-1997 rynek finansowy aktywnie się rozwiał,
wzrastał wolumen obrotów papierami wartościowymi, rosła liczba uczestników rynku.
Główną przyczyną szybkiego wzrostu rynku były regulacje prawne i liberalizacja rynku,
otwartość rynku dla inwestorów zagranicznych.
Struktura rynku kapitałowego Rosji
Obecnie rosyjski rynek papierów wartościowych, dzieli się na dwa segmenty
operacyjne, pierwotny i wtórny. Na początku swojego istnienia
emitowania
i wprowadzania do obiegu instrumentów finansowych dokonywano na giełdach
towarowych i giełdach papierów wartościowych. Pojawienie się rynku pierwotnego
związane było z wprowadzeniem do obiegu w 1922 roku „państwowego czeku”.
W dzisiejszych czasach sprzedaży papierów wartościowych na rynku pierwotnym
emitenci dokonują samodzielnie lub za pomocą pośredników zwanych agentami.
Na rynku rosyjskim w praktyce większość nowych instrumentów finansowych
jest wprowadzana na rynek pierwotny samodzielnie przez emitentów. Z jednej strony
wynika to z faktu niechęci emitentów z korzystania drogich usług agentów, a z drugiej
strony słabo rozwiniętym rynkiem usług agendowych.
Zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej obrót papierami wartościowymi na rynku
pierwotnym może być realizowany za pośrednictwem konsorcjum emisyjnych.
Uczestnicy konsorcjum powołują firmę menedżera, underwritera i agentów handlowych.
Praktyka ta jest rzadko spotykana na rynku Rosyjskim.
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Inaczej wygląda sytuacja z wprowadzaniem do obiegu na rynek pierwotny
państwowych papierów wartościowych. Rynek ten jest bardziej rozwinięty od tego, który
został opisany wyżej. Głównymi instrumentami obrotu są Obligacje Pożyczki Federalnej
(OPF) oraz Krótkoterminowe Zerokuponowe Obligacje Państwowe. Jako agent przy
wprowadzaniu instrumentów występuje Moskiewska Międzybankowa Giełda Walutowa,
która posiada status agenta federalnego.
Rynek wtórny, jak i każdy inny rynek na świece dzieli się na rynek giełdowy
i pozagiełdowy. Do niedawna głównym rynkiem pozagiełdowym był utworzony
w 1995 roku rynek „partnerstwo niekomercyjne RTS”.382 Zjednoczone były w nim cztery
główne rynki pozagiełdowe Moskwy, Petersburgu, Nowosybirska i Ekaterinburgu,
w jednolity system telekomunikacyjny. RTS składal się z firm brokersko-dealerskich
członków Nacjonalnego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Papierów Wartościowych
(NAUFOR).383 Oprócz RTS kiedyś istniały inne pozagiełdowe rynki wtórne.
Na początku swojego istnienia RTS przeprowadzała obieg papierów wartościowych
wśród wąskiego kręgu spółek emitentów takich jak: Rostelecom, EAS Rosji,
Yuganskneftegaz, Mosenergo, Komineft, Purneftegaz, Irkutskenergo. W czasach
późniejszych krąg emitentów znacznie się rozszerzył.
Obrót papierami wartościowymi na giełdowym rynku wtórnym, odbywa się na
parkiecie 10 podstawowych giełd Rosji. Kiedyś było ich ok. 60, do 2011 roku bylo tylko
dwa głównych parkieta na rynku krajowym RTS i Moskiewska Międzybankowa Giełda
Walutowa, ktore zjedonczyly sie w grudniu 2011 roku. Nowa gielda nosi nazwe MOEX.
Cechą charakterystyczną rynku rosyjskiego pozostaje silnie rozwinięty pozagiełdowy
rynek wtórny.MOEX na dany moment jest jedną z podstawowych giełd Rosji. Wolumen
obrotu udziałami i akcjami w maju 2015 roku wynosil 11,9 mld. USD384 .
Podstawowe indeksy giełdowe. Rozmaitość indeksów giełdowych szacowanych
i publikowanych na rynku finansowym Rosji jest bardzo szeroka. Pierwsze indeksy
pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych, byli wśród nich indeksy banku
inwestycyjnego CS First Boston (ROS Index) i indeks agencji Skate Press (ACP).
Następnie agencja „Analytical Information Agency” wprowadziła swój indeks (AK&M),
a firma konsultingowa „Sobolev” index (SOBI). We wrześniu 1995 roku RTS wyliczył
po raz pierwszy swój indeks (RTS Index), który obecnie jest jednym z podstawowych
indeksów giełdowych kraju.
Oprócz wymienionych indeksów, „The Moscow Times” wykorzystywał indeks
(MTMS),
agencja „Interfaks” indeks (Ч и Ъ), a „ RosBusinesConsulting”
(RBC Composite Index).
RTS – ros. PTC rosyjski system handlowy.
НАУФОР – ang. Russian National Association of Securities Market Participants.
384 http://www.moex.com/n9604/?nt=106.
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Indeks MICEX Giełdy Papierów Wartościowych MICEX jest jednym z dwóch
podstawowych indeksów rynku kapitałowego Rosji. Jest to indeks cenowy w skład
portfelowy którego wchodzą akcje 30 największych i najbardziej dynamicznie
rozwijających się spółek przedstawiających różne gałęzi gospodarki rosyjskiej.385
Wartość indeksu publikuje się od 22 września 1997 roku, obliczanie prowadzi się na
bieżąco w rublach rosyjskich. Przy obliczaniu indeksu MICEX bierze się aktualne
notowanie akcji 30 największych spółek ogólna kapitalizacja których wychlania 80%
rynku kapitałowego. Średniomiesięczny wolumen transakcji akcjami wchodzących
w skład indeksu przekracza 50 mld USD. Skład indeksu nie jest permanentny, a decyzje
dotyczące akcji, które spółki zostaną włączone do indeksu oraz akcje których zostaną
z niego usunięte podejmuje Komitet Indeksowy.
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DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE AS ONE OF THE MAIN
PILLARS OF DEVELOPMENT OF POLISH REGIONS IN THE
PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION
Abstract
The progress and efficiency of socio-economic development of regions often reflect
the lack of spatial homogeneity. Varying conditions and changing external and internal
factors result in uneven intensity of development processes in each particular area. One of
the main EU goals is to promote economic, social and spatial growth of the Member
States and the candidate countries. Achieving this goal needs differentiation of approach
to the problems of individual regions of the Member States which have distinct
evelopmental problems. Analyses and studies confirm that development objectives and
financial measures, as defined in the NSRF for 2007-2013, have been programmed
properly. In the course of previous evaluation work and the experience from
implementation of operational programs at different levels of realization the most
important factors for successful achievement of the goals of the NSRF were identified.
They concern efficiency of the system of implementation of public policies in different
sectors of the economy (including railways, energy, information society), legal and
legislative obstacles (non-compliance of regulations), organizational problems
(the ability to prepare projects, their selection and settlement) and financial issues
(the need to ensure co-financing, etc.)386. Infrastructure is one of such areas, essential for
socio-economic development of regions and requiring special attention and taking
appropriate actions forced by the problems or shortcomings in the implementation
(occurring in both national and regional programs) observed in these regions. The goal of
this paper is to present the effects of use of EU funds by Poland in the years 2007-2013 in
the context of development of infrastructure as one of the main pillars of development of
Polish regions in the process of European integration.
EU funds and spatial diversification
According to governmental institutions, economic and social indicators in Polish
regions have been improving, although the regions remain very diversified and continue
to differ in terms of the level of economic development. Article 158 of the Treaty
Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 2010. Min.
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, p. 136.
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establishing the European Community provides that in order to strengthen economic and
social cohesion the measures are taken aiming at reduction of disparities in the levels of
development of the regions387. COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July
2006. laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the
European Social Fund and the Cohesion Fund also highlighted the need to pay particular
attention to cities, especially the medium-sized ones, due to their large contribution
to regional development. According to the Ministry of Finance, approx. EUR 79.3 billion
have been transferred from the European Union budget to Poland after May 1th, 2004, and
Poland paid in the same time to the EU budget approx. EUR 28.2 billion in the form
of contributions and returned EUR 141 million of previously obtained funds. This means
that, on balance, Poland absorbed more than EUR 50.9 billion. Poland is hereby the
largest beneficiary of support for actions connected with the EU cohesion policy. Out of
approx. EUR 139.3 billion distributed in the financial perspective 2007-2013 from the
European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion
Fund, EUR 29.7 billion (21% of the total) went to Poland, which represents only 44% of
the limit granted to Poland for the entire financial perspective388.
Since joining the EU Poland built, modernized and created:

more than 15.5 thousand km of roads, including 1325 km of motorways
and expressways,



more than 2.1 thousand km of railway lines, approx. 34 thousand km of
sewerage network,



approx. 1.1 thousand. km of water supply network, more than 650
wastewater treatment plants,




more than 1700 research laboratories,

approx. 150 thousand new firms and 289.4 thousand new jobs389.
Table 1 allows concluding that since the beginning of the process of accession to the
European Union the use of EU funds in Polish regions remained at a similar level.
However, differences arise from the location of the particular region.
The above data indicate that since the beginning of the programming period, i.e. in the
years 2004 – 2011 a dominant role in utilizing the EU funds was played by the regions of
Mazovia and Silesia, which recorded over 10% utilization rate. Other regions reported
utilization rate of 3-7% of available national resources from Structural Funds.

Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 2010.
Min.Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, p. 125.
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instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2013, p. 77.
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Table 1. The use of the EU structural funds 2004-2011 by voivodeship (%)
Voivodeship
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
2004-2011
19,63 9,77
6,78
6,38
6,19
5,83
4,46
5,73
5,88
Dolnośląskie
4,28
7,21
4,88
4,54
5,06
3,43
4,36
3,78
4,26
kujawsko-pomorskie
0,36
6,76
5,32
5,85
7,31
4,17
5,25
5,00
5,27
Lubelskie
8,22
3,74
2,98
1,76
1,90
6,35
2,40
2,37
2,94
Lubuskie
6,21
5,52
6,84
6,95
8,89
4,36
4,54
5,72
5,74
Łódzkie
5,49
7,53
5,96
4,62
3,91
4,94
7,07
7,20
6,21
Małopolskie
23,07 10,98 11,15 11,89 12,96 15,33 16,60 14,49
14,36
Mazowieckie
1,04
2,50
2,94
2,29
2,62
2,69
2,42
1,67
2,26
Opolskie
1,74
4,48
4,82
3,66
3,92
5,09
7,27
8,92
6,49
Podkarpackie
0,86
5,37
4,13
3,01
3,35
3,20
3,23
3,32
3,36
Podlaskie
5,44
5,05
5,92
7,61
8,84
5,24
5,97
4,95
5,93
Pomorskie
19,38 8,91
8,08 10,63 10,67 9,72 12,91 11,25
11,05
Śląskie
0,00
3,95
3,60
2,54
2,58
3,03
5,02
4,20
3,83
Świętokrzyskie
1,31
4,73
4,63
3,91
4,55
3,65
5,68
6,35
5,18
warmińskomazurskie
2,33
8,95 16,54 7,36
8,48
6,68
5,80
6,92
7,62
Wielkopolskie
4,53
5,41
5,86
6,79
9,07
3,09
3,73
3,09
Zachodniopomorskie 0,66
0,00
0,00
0,00 11,13 1,98
7,22
3,93
4,39
4,72
Total
Source: Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii
Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia,
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2013, p. 94.

The availability of EU funds enabled the realization of a number of investments, both
raising the efficiency of production and developing municipal and transport
infrastructure. A large part of the funds coming from the European Union also
contributed to shaping the structure of entities functioning in Polish regions.
The dynamics of the creation of new businesses grew, especially of those operating in the
SME sector. This was reflected in the realization of a large number of projects in the
regions390.
Experience with implementation of aid programs in 2004-2013 points to the need for
better coordination of the use of EU funds allocated within individual programs.
An important element in the development of individual regions is the approach to
interregional cooperation of neighboring regions. Joint use of the geo-spatial potential
allows for more effective programming the use of funds in the new financial perspective.
Infrastructure as one of the pillars of development of Polish regions in 2007-2013
Analyses and studies confirm that development objectives and financial resources,
as defined in the NSRF for 2007-2013, have been programmed properly. In the course of
the previous evaluation work and the experience in realization of operational programs at
390
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different levels of implementation, the most important factors for successful achievement
of the goals of the NSRF were identified. They concern the efficiency of the system
of implementation of public policies in different sectors of the economy (including
railways, energy, information society), legal and legislative obstacles (non-compliance of
regulations), organizational problems (the ability to prepare projects, their selection and
settlement) and financial issues (the need to ensure co-financing, etc.)391. Infrastructure is
one of such areas, essential for socio-economic development of regions and requiring
special attention and taking appropriate actions forced by the problems or shortcomings
in the implementation observed in these regions (occurring in both national and regional
programs). An important role of transport networks in the process of shaping the
conditions for socio-economic activity of the regions is primarily due to the following
features of the transport infrastructure392:






integrative function,
protective function,
growth-inducing function

logistics chain function.
An adequate infrastructure is a powerhouse of regional development, the lack of
which may be the cause of their marginalization, i.e. exclusion from development
processes and consequently exclusion of residents. The greatest implementation
difficulties affect the modernization of infrastructure, which is visible especially in the
field of railway transport, energy and environmental protection. From the quantitative
point of view the Polish transport network largely complies with European standards. The
length of railway lines in operation as of the end of 2007 amounted to 20.1 thousand km
(approximately 98% of which were standard gauge lines), which was more than 3.5
thousand km shorter than in 1995. The main obstacle in the implementation of projects
aiming at modernizing the rail infrastructure is insufficient number of prepared line
investments both within the framework of IE OP and ROP. The reason for this is a.o. the
level of complexity of investments, environmental issues, as well as low institutional
capacity of beneficiaries. The railway sector was first supported by the structural policy
in the programming period 2007-2013. It was directly connected with the need to prepare
from scratch the legal and organizational regulations, which was the cause of delays in
the implementation of investments in this area. A particular problem in Poland is
deteriorating track superstructure. In the light of the conditions of infrastructure in Poland
it is necessary to accelerate the development of the railway network and to adapt it to
Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 2010.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, p. 136.
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European standards as soon as possible. More than PLN 40 billion were earmarked for
modernization and construction of new railway communication routes in the new
financial perspective.
Figure 1. Railway lines in Poland, 2014.

Source: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mapy www.plk-sa.pl, access 12.12.2014.

Another important and strategic factor in the development of regions, but most
importantly of the whole country is the issue of energy security. Production of energy in
Poland is mainly based on fossil fuels. The most important source of energy is coal (hard
coal and lignite), meeting 56% of demand. The share of oil is also significant - 25% of
demand.
Table 2. Estimate of domestic demand for electricity [TWh]
2015 2020 2025
115,2 130,8 152,7
Final energy
11,6
12,1
12,7
Energy Sector
13,2
13,2
15,0
Transmission and distribution losses
140,0 156,1 180,4
Net Demand
12,8
13,2
14,2
Own needs
12,8 169,3 194,6
Gross demand

2030
171,6
13,3
16,8
201,7
15,7
217,4

Source: Sektor energetyczny w Polsce, www.paiz.gov.pl p. 2. 12.02.2015.
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Difficulties with smooth implementation of projects in the energy sector are mainly
due to the complexity of the process of preparing this type of investments and problems
related to public aid. Implementation issues relate to waste management sector, where
there are difficulties with supply of projects ready for implementation, mainly resulting
from environmental and social aspects. Polish power sector will need very large
investments in the near future. This is a natural consequence of the aging process of
existing power plants and transmission installations. Nearly 40% of power units in Poland
are older than 40 years, and over 15% older than 50 years and should be shut down
immediately. Expenditures on modernization are also motivated by the requirements of
the EU, especially concerning the reduction of emissions of dusts and nitrogen oxides as
well as of carbon dioxide. The necessity to meet the requirements on CO2 emissions
could be the cause of shutting-down carbon-intensive power units393.
Another problem of the growing economy is generation of waste, which is an
important issue not only on regional but primarily on national and global scale. Growing
population, increasing production of consumer goods and accelerating technological
progress have been the main cause of increase of the amount of waste in recent years.
The difficult situation occurring in the prevention of natural hazards sector is caused
by the problems connected with upgrading the projects to the level when they are ready
for implementation. This is primarily due to the difficult environmental and social issues,
availability of land and low institutional capacity of beneficiaries.
The fundamental legal act governing the principles of the European Union procedures
concerning dealing with waste is Directive 2008/98/EC of the European Parliament and
of the Council of 12 November 2008 on waste and repealing certain Directives
(Dz. U. L 312 z 22.11.2008, p. 3).
The programming period 2007-2013 has been completed with a number of 15 projects
in the field of waste management worth a total of PLN 5,526.95 million, including
support worth PLN 3,250.13 million. The total value of the projects after approval
amounted to PLN 251.97 million, including Community co-financing worth PLN 160.52
million. Projects in the field of waste management, included in the list of individual
projects of IE OP, can be divided, according to the adopted classification, into two
groups:



development of recovery, recycling and waste segregation potential - the
construction of thermal conversion of waste plants



complex waste management systems.

Dyrektywa 2001/80/EC w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł
spalania.
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Worth noting is the significant increase of the use of Community funds spent on
projects in the field of waste management in the analyzed period 2007-2013, when
compared with the period 2004-2006. The signing of 13 pre-contracts within the IE OP
Measure1.2 by the end of 2008, for the execution of tasks from the list of individual
projects, and positive verification of 5 projects (out of 9 submitted projects) within the
competition procedures, lead to the conclusion that the value of projects in the field of
waste management planned for implementation under Measure 1.2 of IE OP will amount
to PLN 5 billion, including funding from the Community equaling PLN 3 billion.
To compare, the value of projects in 2004-2006 in all operational programs and measures
implemented under the strategy of use of Cohesion Fund equaled PLN 1.14 billion, and
support equaled PLN 593 million. Also important is the increase in the unit value of
realized projects. All submitted projects in the list of individual projects as well as
projects seeking support in the competition procedures are projects requiring high and
very high investments. The values of individual projects range from PLN 9 million to
PLN 660 million, while in the period 2004-2006 the highest value of the individual
project amounted to PLN 86 million394.
Summary
Growth of competitiveness and innovativeness is now one of the main priorities of the
European Union, particularly in the context of the implementation of the "Europe 2020"
strategy. Candidate countries on their way to full integration have to focus mainly on
current and strategic challenges of the EU.
The regional policy is based on partnership and co-financing of the European Union
and the national and regional authorities of the specific country. The importance of
regional policy is very large, which is visible in the fact that spending on regional policy
accounts for about one third of the expenditures of the EU. The European Union is
interested in building a new, competitive economy, where the actions are important that
help reduce disparities in the levels of development between Member States and increase
their cohesion, not only at national but mainly at regional level. The regional policy
shaping process proves that the objectives and instruments of the EU adapt to external
and internal changes in the operating conditions395.
Poland in its history has undergone a difficult and long way to full European
integration. At the time of accession into the Community structures Poland encountered
a huge opportunity to modernize and reconstruct the country, in particular in the light of
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quite significant delays in the development of the country's infrastructure. Difficulties
in the smooth implementation of infrastructure projects are mainly due to the complexity
of the process of preparing this type of investments and related public aid problems.
Implementation issues relate to waste management sector, where there are difficulties
with the supply of projects ready for implementation, mainly due to the environmental
and social aspects. Polish power sector will need very large investments in the near
future. The situation is similar in the railway sector in Poland, where deteriorating track
superstructure is the biggest problem. In the light of infrastructure conditions in Poland it
is therefore necessary to accelerate the development of the railway network and to adapt
it to European standards as soon as possible. In the new financial perspective more than
PLN 40 billion were earmarked for modernization and construction of new railway
communication routes. The above theoretical-empirical analysis confirms that despite the
profound differences in the levels of development of regions, the new financial
perspective and experiences from previous periods allow to look at the infrastructure
development of Polish regions during the years 2014-2020 with optimism.
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This volume, which we are honored to present You, is an effect of an international conference:
“A human being in space and time – anthropological meeting at the Institute of History, University of Lodz”.
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