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Wstêp

Czwarty tom Poznañskich Zeszytów Humanistycznych ustêpuje objêtoœci¹
poprzednim trzem tomom, jednak zawiera teksty szczególnie interesuj¹ce.

Ks. dr Wojciech Zyzak opisuje fenomen stygmatów w ¿yciu nie dawno kanoni-
zowanego Ojca Pio (Francisco Forgione). Autor opieraj¹c siê na Ÿród³ach w³o-
skich podejmuje interesuj¹ce zagadnienia dotycz¹ce zjawiska stygmatyzacji
(w historii opisano dotychczas 403 przypadki), postawy samego Ojca Pio wobec
stygmatów, postawy lekarzy wobec jego ran a tak¿e zjawiska towarzysz¹ce styg-
matom Ojca Pio. Wa¿na jest równie¿ teologiczna refleksja dotycz¹ca stygmatów
Œwiêtego.

Ks. Wojciech Zyzak w swoim drugim artykule porusza nieznane w Polsce fak-
ty z ¿ycia i dzia³alnoœci b³ogos³awionego ojca Ruperta Mayera.

Dr Henryk Lisiak specjalizuj¹cy siê w problematyce Narodowej Demokracji
w Wielkopolsce przedstawia w niniejszym tomie dwa teksty. Jeden z nich dotyczy
dzia³alnoœci Narodowej Demokracji w okresie Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego
(1900 – 1914). Autor zauwa¿a, ¿e niezwyk³a aktywnoœæ tego ugrupowania rozbu-
dza³a patriotyczne postawy wœród polskiej ludnoœci, tak, ¿e region ten sta³ siê do-
brze zorganizowanym bastionem antyniemieckim.

W swoim drugim artykule dr Henryk Lisiak przedstawia ewolucjê postaw Stron-
nictwa Narodowego w Wielkopolsce wobec aneksji Zaolzia w paŸdzierniku 1938
roku.

Dr Stanis³aw Antczak korzystaj¹c z licznych Ÿróde³ niemieckich opisuje proble-
matykê zabiegów Turcji o cz³onkostwo w Unii Europejskiej w latach 1959 – 2004.
Zdaniem Autora nale¿y rozwa¿yæ zasadnoœæ owych tureckich zabiegów akcesyj-
nych. Wœród argumentów przemawiaj¹cych za stopniow¹ integracj¹ Turcji z Unia
Europejsk¹ obok mo¿liwoœci rozwoju dialogu miêdzykulturowego i miêdzyreligijne-
go, Autor wskazuje te¿ na mo¿liwoœæ wzbudzenia troski w Europie Zachodniej
i samej Turcji o dalsze przestrzeganie w tym kraju praw cz³owieka.

Dr Adam Czabañski w swoim artykule porusza nieopisan¹ dot¹d kwestiê sa-
mobójstw wœród przymusowych robotników we Wroc³awiu podczas II wojny œwia-
towej. Autor dokonuje analizy cech spo³eczno – demograficznych przymusowych
robotników oœmiu narodowoœci, którzy odebrali sobie ¿ycie we Wroc³awiu.

Na zainteresowanie zas³uguje tak¿e artyku³ mgr Ewy Baum, w którym Autorka
opisuje symbolikê wolnomularsk¹ w powieœci Andrzeja Struga „Wyspa zapomnie-
nia”. Symbolika ta jest w twórczoœci Struga bardzo wyraŸna, co jest zrozumia³e
zwa¿ywszy na fakt, ¿e by³ on masonem, a w latach 1923 – 1925 dzier¿y³ urz¹d
wielkiego mistrza Wielkiej Lo¿y Narodowej.

W czêœci dotycz¹cej recenzji i sprawozdañ umieszczone s¹ dwie recenzje ma-
gistra Jana Domaradzkiego, równie¿ warte przeczytania.
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Czwarty ju¿ tom Poznañskich Zeszytów Humanistycznych ze wzglêdu na swój
interdyscyplinarny charakter powinien zainteresowaæ Czytelników.

Adam Czabañski
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Wojciech Zyzak
(Poznañ)

Fenomen stygmatów w ¿yciu œwiêtego Ojca Pio
(Francisco Forgione)

1. Wprowadzenie

Wielkie zainteresowanie, jakim cieszy siê œwiêty Ojciec Pio (1887-1968), sku-
pia siê czêsto przede wszystkim na fenomenach nadzwyczajnych, jakie towarzy-
szy³y jego ¿yciu1 . Nie sposób pomijaæ tak istotnego aspektu duchowoœci Œwiêtego,
choæ jako ³aski gratis data, zjawiska te nie mog¹ byæ przedmiotem zas³ugi, a w ka¿-
dym wypadku wymagaj¹ bezpoœredniej i nadzwyczajnej interwencji Boga2 . Nie
nale¿¹c do istoty ¿ycia mistycznego, mog¹ byæ jednak nazwane „etykietami po-
œwiadczaj¹cymi obecnoœæ zwi¹zku z nadprzyrodzonoœci¹”3 . W zale¿noœci od tego,
gdzie przede wszystkim rozgrywa siê Bo¿e dzia³anie, rozró¿nia siê fenomeny po-
rz¹dku poznawczego, afektywnego i somatycznego4 . U¿ywaj¹c tego rozró¿nienia
trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e nie jest mo¿liwe ustalenie jakiegoœ doskona³ego po-
dzia³u, gdy¿ trudno znaleŸæ zjawisko ograniczone wy³¹cznie do intelektu, woli czy
cia³a. W tym kontekœcie winno siê ujmowaæ równie¿ zjawisko stygmatyzacji.

2. Pojêcie stygmatów

Stygmatyzacja polega na spontanicznym ukazaniu siê pewnych znaków lub krwa-
wi¹cych ran na d³oniach, stopach i w lewym boku, a tak¿e czasami na g³owie

1 Wystarczy przyjrzeæ siê pozycjom wydawanym na naszym rynku: R. Allegri, Cuda Ojca Pio,
Kraków 1998; I. Burchacka, Ojciec Pio. Stygmatyk – Mistyk – Cudotwórca, Warszawa 1996;
I. Burchacka, Ojciec Pio. Osobowoœæ i pos³uga w relacjach wspó³czesnych, Warszawa 1986.

2 Por. A. Royo Marin, Teologia della perfezione cristian, Roma 1961, s. 1036. E. Boniface w arty-
kule Phénoménologie du Padre Pio, w: Revue métapsychique 12(1968), wyszczególni³: kardio-
gnozjê, nawrócenia, uzdrowienia, zapachy, bilokacje, proroctwa, hipertermie, inedie,
luminescencjê, jasnowidzenie, ekstazy, objawienia, ataki diabelskie i stygmaty. Por. s. 14-50.
Por. P. Lesourd, J. M. Benjamin, Les mistères du Padre Pio d’après des documents inédits, Paris
1969, s. 117-166. E. Maris przytacza rzadkie œwiadectwo lewitacji w ¿yciu Œwiêtego. Por.
Ammaestramenti e consigli di Padre Pio da Pietrelcina con commenti e brevi cenni biografici,
Foggia 1956, s. 33. M. Masci wymienia tak¿e udzielanie komunii bez kap³ana, dar ³ez i lewitacjê.
Por. Padre Pio e gli altri stigmatizzati, Roma 1968, s. 18-20.

3 S. Nofri, Voglio parlare di Padre Pio, San Giovanni Rotondo 1973, s. 9.
4 Por. A. Royo Marin, Teologia..., s. 1063n.
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i ramionach. Mog¹ byæ widzialne lub niewidzialne, sta³e lub okresowe i przemijaj¹-
ce, jednoczesne i sukcesywne. Prawie zawsze wystêpuj¹ u ekstatyków i poja-
wiaj¹ siê w okolicznoœciach wielkiego cierpienia duchowego i fizycznego, jako ¿e
s¹ symbolem zjednoczenia z Jezusem ukrzy¿owanym i uczestnictwa w Jego cier-
pieniach5 . W tym znaczeniu fenomen ten wi¹¿e siê z rozwojem mistyki pasyjnej
w póŸnym œredniowieczu i ze œwiêtym Franciszkiem, którego stygmatyzacja zna-
laz³a nawet miejsce w kalendarzu liturgicznym6 .

Samo s³owo stygmaty pochodzi z ³aciñskiej transliteracji greckiego „stigme” –
znak. Od epoki klasycznej oznacza trwa³e, obowi¹zkowe zmiany czynione na ciele
zwierz¹t, wiêŸniów i niewolników poprzez naciêcie, przebicie lub wypalenie. Jed-
nak ju¿ w spo³ecznoœciach prymitywnych stosuje siê te praktyki dobrowolnie w ce-
lach estetycznych, profilaktycznych lub terapeutycznych, a tak¿e jako znak
przynale¿noœci lub rangi spo³ecznej. Praktyka ta by³a znana w Egipcie faraonów
i w cesarskim Rzymie. W Ksiêdze Rodzaju (4, 15) Bóg naznaczy³ Kaina, jednak
Ksiêga Kap³añska (19, 28) zabrania wszelkich rytua³ów tego typu. W pocz¹tkach
chrzeœcijañstwa wielu neofitów nosi³o wytatuowane na przegubie rêki lub na ra-
mieniu imiê Chrystusa, symbol baranka czy ryby lub TAU. Samoistne stygmaty
pierwszy raz zostaj¹ przedstawione w relacji do Mêki Chrystusa przez œw. Paw³a,
który w listach do Rzymian (6, 3-11) i Kolosan (2, 11-13) przyznaje sakramentowi
chrztu znaczenie bycia wspó³ukrzy¿owanym i pogrzebanym, by zmartwychwstaæ
w wolnoœci od grzechu pierworodnego. W liœcie do Galatów (6, 17) Aposto³ stwier-
dza: „[...] ja znamiona Pana Jezusa noszê na moim ciele”.

W œredniowieczu znane s¹ przypadki œwiêtej Juliany i Ludgardy, jednak pierwsz¹
bezpoœredni¹ relacjê dotycz¹c¹ stygmatyzacji daje b³ogos³awiony Leon z Asy¿u,
opisuj¹c fenomen œwiêtego Franciszka z nocy 13 na 14 wrzeœnia 1224 roku w Wernii.
W XVII wieku Théophile Raynauld zdefiniowa³ kryteria odró¿niania poszczegól-
nych form stygmatów i zebra³ dane dotycz¹ce przypadków przypisywanych Bo¿ej
interwencji. W XIX wieku Goerres i Imbert-Gourbeyre zajêli siê systematyzacj¹
przypadków widzialnej i niewidzialnej stygmatyzacji. Badania ich poprawi³a Anna
Maria Turi, wyliczaj¹c 403 przypadki stygmatów. Z jej analiz wynika, ¿e mê¿czyzn
by³oby 70 (34 duchownych, przewa¿nie franciszkanów) a kobiet 333 (96 nie za-
konnic, reszta w wiêkszoœci dominikanki). Wylicza osoby ró¿nego wieku i pocho-
dzenia spo³ecznego. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e najpierw zjawisko wystêpuje
przewa¿nie we W³oszech, nastêpnie w Niemczech i krajach Beneluksu, by w XVI
wieku rozwin¹æ siê w Portugalii i Hiszpanii. Widaæ tu pewien zwi¹zek stygmatyza-
cji z rozwojem kultu Chrystusa ukrzy¿owanego. W XVII wieku najwiêcej przy-
padków notuje siê we Francji i krajach Beneluksu, prawdopodobnie w zwi¹zku

5 Ibidem, s. 1093. Ze wzglêdu na to zjawisko nazywa siê Ojca Pio najdoskonalszym obrazem
Biedaczyny z Asy¿u. Por. C. Camilleri, Padre Pio da Pietrelcina nella vita, nel mistero, nel
prodigio, Città di Castello 1952, s. 16.

6 Por. Peter Dinzelbacher, Stigmatisation, w: Dictionnaire de la Mystique, Maredsous 1993, s. 716.

Wojciech Zyzak



9

z kontrreformacj¹, podczas gdy w XVIII i XIX wieku,wraz z rozwojem pozytywi-
zmu i materializmu, zjawisko zanika7 .

Z punktu widzenia medycznego czêsto próbuje siê wyt³umaczyæ to zjawisko
jako zespó³ chorobowy natury psychosomatycznej, wywo³any psychik¹, dziêki
mechanizmom psychopatologicznym typu neuroendokrynnego, uaktywnionym przez
stres na skutek emocji8 . Trzeba jednak zgodziæ siê z doktorem Paolo Maria Maria-
neschi, który odnoœnie do omawianego fenomenu stwierdza, ¿e „[...] hipotezy pa-
tologiczne i psychosomatyczne formu³owane, by wyt³umaczyæ jego etiopatogenezê,
nie s¹ potwierdzone ani wzmocnione przez systematyczn¹ wiedzê medyczn¹ czy
dowody doœwiadczalne. ¯aden wiêc lekarz i ¿aden teolog nie mo¿e znaleŸæ w na-
uce dowodów, by utrzymywaæ, ¿e stygmaty s¹ pochodzenia psychosomatyczne-
go”9 .

Koœció³ katolicki g³osem Piusa XI stwierdzi³, ¿e tylko heroicznoœæ cnót i wysoki
stopieñ duchowego rozwoju pozwalaj¹ podejrzewaæ fenomen stygmatyzacji po-
chodzenia Boskiego. Ten znak ³aski i œwiadectwo ¿ycia cnotliwego musi siê cha-
rakteryzowaæ natychmiastowym, spontanicznym i nadzwyczajnym pojawieniem
siê krwotoków têtniczych g³owy, boku, d³oni i stóp, punkcikowatych wybroczyn
krwionoœnych lub ran, które poprzedzone lub towarzysz¹ce gwa³townym cierpie-
niom cielesnym i duchowym, rozwijaj¹ siê podczas intensywnego psychicznego
wspó³uczestnictwa (ekstazy) w cierpieniach Mêki Chrystusa i wykazuj¹ okreso-
we nasilenia w zwi¹zku z rytami wiary, a tak¿e nie ulegaj¹ zmianie pod wp³ywem
zabiegów medycznych czy chirurgicznych, lecz znikaj¹ bez œladu, tak samo nie-
oczekiwanie, jak siê pojawi³y.

Pierwsze próby systematycznej i racjonalnej weryfikacji wiarygodnoœci feno-
menu podjêli Lefebvre (1873) i Warlomont (1875), których œladem poszed³ Jean
Martin Charcot (1825-93) utrzymuj¹cy, ¿e szczególnie w przypadku neurozy histe-
rycznej, przyj¹wszy podmiotow¹ pasywnoœæ pacjenta, mog¹ pojawiæ siê ex nihilo
fenomeny naczyniowo-ruchowe typowe dla mistyków, w tym i stygmaty. Jego
uczeñ Pierre Janet (1859-1947) uwa¿a³ stygmatyzacjê za konsekwencjê patologii
wyobraŸni, prze¿ywanej tak intensywnie, ¿e staje siê rzeczywistoœci¹. Inny uczeñ
Charcot’a, Zygmunt Freud (1856-1939), uwa¿a³ stygmaty za wyraz nieuœwiado-
mionego poczucia winy, które przeciwstawi³o w biograficznej przesz³oœci podmio-

7 Por. R. A. Barnabeo, Le stigmate come fenomeno storico – scientifico, „Voce di Padre Pio”
2 (1998), s. 14-17. M. C. Carty dokonuje ciekawego porównania stygmatów Ojca Pio i Teresy
Neumann. Por. The Two Stigmatists Padre Pio and Teresa Neumann, Minnesota 1956, s. 196-
209. Krytycznie do tej pozycji odniós³ siê polski psycholog P. Siwek w studium The Two
Stigmatists Padre Pio and Teresa Neumann, Ottawa 1958; Studium historyczne na temat styg-
matów zawar³a w swojej pracy Lo studio delle stimmate di Padre Pio Lorella Caldarella, Univer-
sità Abruzzese degli studi „G. D’Annunzio” 1989/1990, s. 1-24.

8 Por. P. M. Marianeschi, Stimmate e medicina, Terni 1987, s. 5.
9 Ibidem, s. 28. Autor omawia teoriê histerii, hipnozy i autohipnozy, psychosomatyczn¹ lub

stresu, i parapsychologiczn¹. Por. tam¿e s. 18-27. Naturalne próby wyjaœnienia fenomenu oma-
wia tak¿e M. C. Carty, The Stigmata and Modern Science, Minnesota 1958, s. 16-20.

Fenomen stygmatów w ¿yciu œwiêtego Ojca Pio
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tu, libido cenzurze. By³by to znak konfliktu miêdzy zakazem a autoafirmacj¹, wa-
runkuj¹cego pragnienie umys³owej identyfikacji z mêczeñstwem. Pragnienie to z ko-
lei modyfikowa³oby funkcje fizjologiczne generuj¹ce rany. Potwierdzeniem tego
dla wielu jest niezgodnoœæ ran u stygmatyków i w ikonografii z tym, co prezentuje
Ca³un Turyñski. Najbardziej rozpowszechnion¹ dziœ teori¹ jest hipoteza pochodz¹-
ca od Alexandra (1950), który wskaza³ na œcis³y zwi¹zek miêdzy afektywnoœci¹
i podœwiadomoœci¹ a funkcjami organicznymi. Jej zwolennicy widz¹ w stygmatach
psychosomatyczne przedstawienie, bêd¹ce konsekwencj¹ okreœlonych zachowañ
kognitywno-emocjonalnych. Jednak¿e autentyczna stygmatyzacja nie mo¿e byæ
zredukowana do zwyk³ego wyrazu podmiotowoœci, lecz w refleksji teologicznej
winna znaleŸæ swe wyjaœnienie dziêki Bo¿emu dzia³aniu10 .

3. Uwarunkowania stygmatyzacji Ojca Pio

Powy¿sza opinia oczywiœcie nie zwalnia nas od krytycznego spojrzenia na zja-
wisko stygmatów w ¿yciu Ojca Pio, zw³aszcza z medycznego punktu widzenia. On
nie chcia³ œwiadomie stygmatów, lecz g³êboko pragn¹³ identyfikacji z ukrzy¿owa-
nym Chrystusem11 . Wiadomo jak wielki jest wzajemny wp³yw duszy i cia³a. Psy-
choanaliza, psychosomatyka i hipnoza mog¹ spowodowaæ zaskakuj¹ce efekty
somatyczne12 . Jednak¿e stygmatom, jeœli maj¹ charakter nadprzyrodzony, musi
towarzyszyæ œwiête ¿ycie, ofiara i pokora. Wykluczaj¹ one równie¿ wszelk¹ formê
ekshibicjonizmu, oszustwa i pychy13 .

Z tego wzglêdu trzeba poczyniæ kilka wstêpnych uwag. Przede wszystkim kon-
stytucja fizyczna Francesco Forgione, przynajmniej w m³odoœci, by³a s³aba. Po-
twierdza to zarówno doktor Bignami, jak i Festa, którzy mieli okazjê go badaæ14 .
By³ ustêpliwy, powœci¹gliwy i ma³omówny, nie u¿ywa³ niestosownych s³ów nawet,
gdy mu dokuczano. To mog³o oznaczaæ sk³onnoœæ do neurastenii i do skrupu³ów.
Potrafi³ byæ jednak nieco szorstki. We wczesnym dzieciñstwie ci¹g³e p³acze skoñ-
czy³y siê wraz z upadkiem z ³ó¿ka. To wydarzenie mog³o stanowiæ pewn¹ traumê.

10 Por. R. A. Barnabeo, Le stigmate come fenomeno storico – scientifico, „Voce di Padre Pio”
4 (1998), s. 12n. Por. Cesare D’Ottavio, La santa Sindone e Padre Pio, „Voce di Padre Pio”
4 (1988), s. 15. Por. R. A. Barnabeo, Le stigmate come fenomeno storico – scientifico, „Voce di
Padre Pio” 5 (1998), s. 12n. Por. A. Pompilio, La stimmatizzazione di Padre Pio da Pietrelcina,
(1887-1968). Approccio interpretativo. Tema per licenza, Pontificio ateneo <Antonianum>, Roma
1986. Por. tak¿e: E. Bon, Medicina e religione, Torino-Roma 1948, s. 189-191.

11 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. I, San Giovanni Rotondo 1992, s. 669. Por. Giorgio
Cruchon, Le stimmate di Padre Pio, „Voce di Padre Pio” 7-8 (1975), s. 12n. Ojciec Pio modli³ siê
o zabranie mu widzialnych znaków. Na ten temat obszernie pisze Gerardo Di Flumeri, La
preghiera di Padre Pio stimmatizzato, „Voce di Padre Pio” 2 (1991), s. 10-12; 3 (1991), s. 10-12.

12 Por. G. Cruchon, Le stimmate di Padre Pio, „Voce di Padre Pio” 9 (1975), s. 8n.
13 Por. G. Cruchon, Le stimmate di Padre Pio, „Voce di Padre Pio” 10 (1975), s. 8n.
14 Por. G. Cruchon, Le stimmate di Padre Pio, „Voce di Padre Pio” 11 (1975), s. 10n.

Wojciech Zyzak
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W latach 1909 – 1916 walczy³ z tajemnicz¹ chorob¹. PóŸniej przyszed³ czas ci¹-
g³ych ekstaz i wreszcie stygmaty15 .

Wiadomo te¿, ¿e temat cierpienia wraca we wszystkich listach Mistyka16 . Bar-
dzo konkretnie w zwi¹zku ze stygmatami pojawia siê ju¿ 8 wrzeœnia 1911 roku.
Ojciec Pio stwierdza, ¿e poprzedniego dnia wieczorem sta³o siê coœ, czego nie
mo¿e wyt³umaczyæ ani zrozumieæ. Na œrodku obu d³oni pojawi³o siê trochê czegoœ
czerwonego w kszta³cie centyma. Towarzyszy³ temu ostry i mocny ból poœrodku
tej czerwieni. Ból by³ bardziej dotkliwy w lewej d³oni, tak, ¿e trwa dotychczas.
Tak¿e pod stopami odczuwa jakiœ ból. Ten fenomen powtarza siê ju¿ prawie od
roku, jednak od jakiegoœ czasu nie wystêpowa³. Zakonnik pisze o tym po raz pierw-
szy, bo zawsze zwyciê¿a³ go ogromny wstyd. Wiele wysi³ku musia³ w³o¿yæ w to, by
o tym napisaæ17 . Zjawisko to nie by³o pojedynczym przypadkiem. 21 marca 1912
roku Mistyk relacjonuje, ¿e od czwartku wieczór a¿ do soboty, jak i we wtorek
prze¿ywa bolesn¹ tragediê. Serce, d³onie i stopy zdaj¹ siê byæ przeszywane jak¹œ
szpad¹, tak wielkie cierpienie w nich czuje18 .

4. Zjawisko trwa³ej stygmatyzacji Ojca Pio

Pomimo wielkiej odrazy do pisania o tych wydarzeniach19 , rozpoznaj¹c w nale-
ganiach ojca Agostino wolê Bo¿¹, Pio dr¿¹c¹ rêk¹ i z sercem przepe³nionym bólem
jest gotów okazaæ pos³uszeñstwo. Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce stygma-
tów, stwierdza, ¿e gdy pierwszy raz Pan raczy³ obdarzyæ go t¹ ³ask¹, by³y one
widzialne, szczególnie na jednej rêce. By³ bardzo przera¿ony tym zjawiskiem i dla-
tego prosi³ Pana, by cofn¹³ ten widzialny fenomen. Od tego czasu nie pokaza³y siê

15 Por. G. Cruchon, Le stimmate di Padre Pio, „Voce di Padre Pio” 12 (1975), s. 8n; Na zwi¹zek
stygmatów z ekstazami zwraca uwagê P. Siwek: „Jak same ekstaza jest tylko prostym <nastêp-
stwem> (contre – coup, result) kontemplacji mistycznej, tak znów stygmaty s¹ tylko prostym
nastêpstwem samej ekstazy”. Metody badañ zjawisk nadprzyrodzonych, Kraków 1933, s. 75.
„Dzieciñstwo Ojca Pio nie by³o nieszczêœliwe. By³ kochany przez swych rodziców, wymagaj¹-
cych, ale dobrych. Jakieœ sprzeczki z bratem czy siostr¹ pokazuj¹ raczej jego ch³opiêc¹ ¿ywoœæ
i œwiadcz¹, ¿e nie by³ szablonowym œwiêtym. Musia³ walczyæ jak inni, by poskromiæ sw¹
naturê i swe czu³e, trochê naiwne, nad wyraz uczuciowe serce, by staæ siê mê¿czyzn¹, kap³anem,
panem siebie, pe³nym m¹droœci, autorytetu i mi³oœci”. Por. G. Cruchon, Le stimmate di Padre
Pio, „Voce di Padre Pio” 5 (1976), s. 8. Podobnie pozytywnie ocenia stan psychiczny Œwiêtago
Z. Aradi, Wunder, Visionen und Magie, Salzburg 1959, s. 139-147.

16 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. I s. 270; 627.
17 Ibidem, s. 234. Wobec o. Raffaele da S. Elia a Pianisi Pio zaœwiadcza, ¿e w Pietrelcinie podczas

modlitw i medytacji kilka razy zauwa¿y³ czerwone plamy, które wystêpowa³y tylko przez
kilka dni, jednak w formie trwa³ej, i z wyp³ywem krwi zjawisko pojawi³o siê dopiero w San
Giovanni Rotondo. Por. G. Saldutto, Un tormentato settennio (1918-1925) nella vita di Padre Pio
da Pietrelcina, Roma 1974, s. 100.

18 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. I, s. 266.
19 Ibidem, s. 663.
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wiêcej. Jednak choæ przebicia znik³y, to jednak bardzo silny ból nie usta³ i daje siê
odczuwaæ szczególnie w pewnych okolicznoœciach i dniach. Przy tej okazji Ojciec
Pio wyznaje, ¿e Pan od kilku lat prawie raz w tygodniu doœwiadcza jego duszê
swym cierniem ukoronowaniem i biczowaniem (la sua coronazione di spine e la
sua flagellazione)20 . Do wszystkich tych cierpieñ, do ¿a³oby spowodowanej wojn¹
do³¹cza siê od czerwca 1918 roku epidemia hiszpanki. Tak wiêc ¿a³oba, smutek
i samotnoœæ nape³niaj¹ gorycz¹ okres bezpoœrednio poprzedzaj¹cy fizyczn¹ styg-
matyzacjê21 .

Odpowiadaj¹c na pytanie, jak siê dokona³o jego krzy¿owanie, kolejny raz stwier-
dza, ¿e doznaje wielkiego za¿enowania i poni¿enia, musz¹c ukazaæ to, czego Bóg
dokona³ w nêdznym stworzeniu. By³ ranek 20 wrzeœnia na chórze po odprawieniu
Mszy Œwiêtej zosta³ zaskoczony przez odpocznienie (riposo) podobne do s³odkiego
snu. Wszystkie zmys³y wewnêtrzne i zewnêtrzne oraz same w³adze duszy znajdo-
wa³y siê w nieopisanym spokoju (quiete). Ca³kowita cisza panowa³a wokó³ niego
i w nim. Natychmiast do³¹czy³ siê do niej wielki pokój i zdanie siê na zupe³ne po-
zbawienie wszystkiego i odpoczynek w tej samej ruinie. Wszystko to zdarzy³o siê
b³yskawicznie. Podczas gdy to siê dzia³o, zobaczy³ przed sob¹ tajemnicz¹ postaæ
podobn¹ do tej, któr¹ widzia³ wieczorem 5 sierpnia. Jedyna ró¿nica polega³a na
tym, ¿e jej rêce stopy i bok ocieka³y krwi¹. Ten widok przerazi³ go, a tego, co
odczu³ w tej chwili, nie umia³by powiedzieæ. Czu³, ¿e umiera, i umar³by, gdyby Pan
nie zadzia³a³, podtrzymuj¹c serce, które jak czu³, wyrywa³o siê z piersi. Wizja po-
staci znik³a, a on zobaczy³, ¿e rêce, stopy i bok zosta³y przebite i ocieka³y krwi¹.

Dozna³ wtedy wielkiej udrêki i ci¹gle prze¿ywa j¹ prawie codziennie. Rana
serca bezustannie wyrzuca krew, szczególnie od czwartku wieczór do soboty.
Umiera z bólu z powodu ran i wynikaj¹cego z tego za¿enowania, które odczuwa
g³êboko w duszy. Obawia siê, ¿e siê wykrwawi na œmieræ, jeœli Pan nie wys³ucha
jêków jego biednego serca i nie cofnie tego, co siê w nim dzieje. Czy Jezus, który
jest tak dobry, obdarzy go t¹ ³ask¹? Czy przynajmniej uwolni go od zawstydzenia
spowodowanego tymi widocznymi znakami? Bêdzie Go bardzo g³oœno wzywa³
i nie przestanie b³agaæ, by przez mi³osierdzie zabra³ nie mêkê czy ból, bo to niemo¿-
liwe i on chcia³by siê upoiæ cierpieniem, lecz te zewnêtrzne znaki, które wywo³uj¹
w nim za¿enowanie i poni¿enie nie do opisania. Postaæ, o której usi³owa³ pisaæ

20 Ibidem, s. 669. Zdaniem Gerardo Di Flumeri nie chodzi³o tylko o duchowe prze¿ycia, skoro
pozosta³y po Œwiêtym: koszula i przepaska na g³owê, ca³e pokrwawione. Por. Le rivelazioni del
10 ottobre 1915, „Voce di Padre Pio” 10 (1995), s. 3n. Na pytania Agostino, czy od pocz¹tku
powierza³ spowiednikom to, co Jezus dzia³a³ w nim i wokó³ niego, Pio odpowiada, by by³
spokojny, gdy¿ nigdy Ÿle nie milcza³ wobec swych kierowników, bardziej ni¿ wobec spowied-
ników, o tym, co siê w nim dzia³o. Powiedzia³, bardziej wobec kierowników ni¿ spowiedników,
bo na nieszczêœcie w swym tu³aczym ¿yciu nie móg³ nigdy spotkaæ, zw³aszcza, gdy ¿y³ w œwie-
cie, œwiat³ych spowiedników na drogach nadprzyrodzonych. Por. Padre Pio da Pietrelcina,
Epistolario t. I, s. 679n.

21 Por. G. Saldutto, Un tormentato settennio (1918-1925) nella vita di Padre Pio da Pietrelcina,
Roma 1974, s. 102.
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w poprzednim liœcie, nie jest inna ni¿ ta, któr¹ widzia³ 5 sierpnia. Kontynuuje swe
dzia³anie nieustannie, sprawiaj¹c najwiêksz¹ udrêkê duszy. Odczuwa w swym
wnêtrzu ci¹g³y szum, podobny do kaskady stale wyrzucaj¹cej krew. Kara jest spra-
wiedliwa i wyrok Bo¿y s³uszny, lecz prosi Pana o okazanie litoœci. Bêdzie powta-
rza³ z prorokiem: „Panie, w zapalczywoœci twej nie karæ mnie i w gniewie
twoim mnie nie karz” (Ps 6, 2; 37, 2)22 .

5. Postawa Ojca Pio wobec stygmatów

Na uwagê zas³uguje postawa Sygmatyka wobec tych zewnêtrznych znaków.
Ojciec Pio zdaje siê traktowaæ je jako karê Bo¿¹, wstydzi siê o nich mówiæ i prze-
czuwa p³yn¹ce z nich konsekwencje23 . Jedynie kilka miesiêcy póŸniej w liœcie do
duchowej córki Antonietty Vona, zaznaczaj¹c sw¹ niechêæ do opowiadania tego
wszystkiego, co uczyni³ w nim Bóg, pisze, ¿e od 18 IX (w rzeczywistoœci stygma-
tyzacja mia³a miejsce 20) po ukazaniu siê pewnej niebiañskiej postaci znalaz³ siê
z rêkami i nogami przebitymi i z ran¹ otwart¹ od strony serca. Nie chce, by przez
to, co jej wyjawi³, zaczê³a mieæ jakiœ wzgl¹d dla niego, ma podziwiaæ cuda Pana
i nic wiêcej24 . W 1921 roku w liœcie do biskupa Giuseppe Angelo Poli pisze, ¿e dnia
20 wrzeœnia 1918 roku otrzyma³ z góry olbrzymie upokorzenie i zamieszanie25 .
Trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e wys³a³ ojcu Benedetto kawa³ek materia³u, który s³u¿y³
do wycierania krwi stygmatów, ale by³o to na wyraŸne ¿¹danie prze³o¿onego26 .

Od tego czasu „[...] wszystko jest nara¿one na ogieñ i miecz, zarówno cia³o, jak
i duch”27 . Wci¹¿ trwa jego krzy¿owanie28 . Czuje ostry ból w d³oniach, stopach
(nelle estremità) i w okolicy serca. To s¹ s³odkie rany, które choæ tak bolesne, to
jednoczeœnie przyk³adaj¹ balsam na duszê i przygotowuj¹ j¹, by podda³a siê ciosom
nastêpnych prób29 . Stygmatyk z Gargano jest ca³y wype³niony wewnêtrznymi i ze-
wnêtrznymi bólami. Prosi o modlitwê, by wszystko siê okaza³o na chwa³ê Boga,

22 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. s. 1094n. Wobec Ojca Raffaele da S. Elia a Pianisi Pio
wyzna³, ¿e rana boku wyst¹pi³a 5 sierpnia a d³oni i stóp 20 wrzeœnia. Por. G. Saldutto, Un
tormentato settennio..., s. 104. Widocznie w przytoczonym liœcie transwerberacja i stygmatyza-
cja opisane zosta³y razem z racji szczytowego charakteru prze¿ycia z 20 wrzeœnia.

23 Gerardo Saldutto w swym doktoracie, obronionym na Wydziale Historii Koœcio³a Papieskiego
Uniwersytetu Gregoriañskiego, obszernie dokumentuje pe³n¹ rezerwy postawê Ojca Pio stara-
j¹cego siê ukryæ przed innymi swe rany. Por. G. Saldutto, Un tormentato settennio..., s. 105n.
Wierni od samego pocz¹tku traktowali stygmaty jako znak Bo¿ego wybrania. Por. D. Mondro-
ne, I Santi ci sono ancora, Roma 1976, s. 227.

24 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. III, San Giovanni Rotundo 1987, s. 889.
25 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. IV, San Giovanni rotundo 1991, s. 41.
26 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. I, s. 1114.
27 Ibidem, s. 1096.
28 Ibidem, s. 1098.
29 Ibidem, s. 1103.
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zbudowanie bliŸniego i uœwiêcenie jego duszy30 . Nie mo¿e d³u¿ej ¿yæ po tym, jak
On go tak zrani³ i ukszta³towa³ (plasmato) ca³ym sob¹ (con tutto se stesso)31 . Te
dzia³ania trwaj¹ ci¹gle32 .

Tote¿ Ojciec Pio wielokrotnie powtarza w listach, ¿e nie jest mo¿liwe, by móg³
podró¿owaæ. Œlubowa³ nie opuszczaæ wiêcej swojej celi33 . Do Angelo Càccavo
pisze, ¿e by³by szczêœliwy, gdyby móg³ uœciskaæ go w San Giovanni Rotondo, bo
nie bêdzie ju¿ widzia³ swego rodzinnego kraju34 . Nie mo¿e tam przybyæ nawet
z powodu œmierci swej siostry Felicity. Jednoczeœnie uspokaja krewnych, ¿e wy-
szed³ z niebezpieczeñstwa, a stan jego zdrowia by³ wyj¹tkowy35 . Poniewa¿ nie
mo¿e ju¿ wiêcej widzieæ w swym rodzinnym kraju rodziców i osób mu najdro¿-
szych, powierza ich wszystkich bratu36 .

Stygmaty nale¿¹ do nadzwyczajnych fenomenów mistycznych. Dlatego nale¿y
zauwa¿yæ zgodn¹ z radami klasyków duchowoœci ostro¿noœæ Œwiêtego wobec
wszelkich zjawisk przekraczaj¹cych zwyk³¹ drogê wiary37 . Tê ostro¿noœæ pragnie
wpoiæ tak¿e innym38 . Wielokrotnie zaleca odrywaæ serce od takich nadprzyrodzo-
nych fenomenów39 . Bardzo trzeŸwo stwierdza, ¿e czasami chcemy byæ dobrymi
Anio³ami, a zaniedbujemy bycie dobrymi ludŸmi40 . Nigdy doœæ przytaczania tej
zdrowej nauki, ¿e wiara jest jedynym i odpowiednim œrodkiem dojœcia do mi³osne-
go zjednoczenia z Bogiem41 . W tym znaczeniu bardziej strapienia ni¿ nadzwyczaj-
noœci s¹ wyj¹tkow¹ ³ask¹ udzielan¹ duszom maj¹cym dojœæ do zjednoczenia
mistycznego42 .

St¹d konsekwentnie trzeba zauwa¿yæ w postawie Œwiêtego wielki szacunek
dla pos³uszeñstwa prze³o¿onym i kierownikom duchowym. Ono stanowi dla niego
wszystko, jedyn¹ rzecz, któr¹ Bóg chêtnie przyjmuje, i jedyny œrodek, by mieæ
nadziejê na zbawienie43 . Bóg zarezerwowa³ ostatnie i najpewniejsze s³owo na tej
ziemi tym, którzy sprawuj¹ w³adzê, i nie ma wierniejszej normy postêpowania ni¿
wola i pragnienie prze³o¿onego. Ojciec Pio ufa jego autorytetowi jak dziecko w ra-

30 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. III s. 879.
31 Ibidem, s. 887.
32 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. I s. 1105n.
33 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. III s. 354; 358.
34 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. IV s. 702.
35 Ibidem, s. 904n.
36 Ibidem, s. 914n.
37 „È noto che san Giovanni della Croce aveva poca stima dei fenomeni mistici (estasi, levitazione

ecc.). [...] Lo stesso atteggiamento si trova in Padre Pio”. Gerardo Di Flumeri, San Giovanni della
Croce e Padre Pio, „Voce di Padre Pio” 11(1991), s. 10.

38 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. I s. 633n.; 139.
39 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. III s. 93; 100.
40 Ibidem, s. 683.
41 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. I s. 440n.; t. III s. 164n.
42 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. II, San Giovanni Rotundo 1975, s. 362.
43 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. I s. 807.
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mionach matki44 . Ta ufnoœæ obejmuje oczywiœcie równie¿ postawê wobec feno-
menów mistycznych45 .

Tote¿ zaleca, by nie mówiæ innym, z wyj¹tkiem kierownika duchowego i spo-
wiednika, o szczególnych darach Jezusa46 . Równoczeœnie przytacza s³owa „Pi-
sma Œwiêtego”: „[...] tajemnicê królewsk¹ dobrze jest taiæ; ale sprawy Boskie
objawiaæ i wyznawaæ chwalebn¹ jest rzecz¹” (Tob 12, 7). W tym duchu i pos³u-
szeñstwie wobec prze³o¿onych, choæ z pewn¹ niechêci¹ opisuje w³asne doœwiad-
czenia duchowe47 . Jednoczeœnie ma œwiadomoœæ, ¿e ³aski niebieskie s¹ udzielane
nie tylko dla w³asnego uœwiêcenia, ale te¿ dla uœwiêcenia innych48 . Radzi równie¿
rozszerzyæ serce na dary (carismi) Ducha Œwiêtego, który pragnie nimi obdarzyæ
ka¿dego, kto okazuje dobr¹ wolê49 .

6. Postawa lekarzy wobec ran Ojca Pio

Od samego pocz¹tku, by zaleczyæ rany, lekarze próbowali stosowaæ jodynê,
jednak bezskutecznie. Ojciec Pio stara³ siê te¿ zas³aniaæ rany frêdzlami szala, rê-
kawami habitu i alby, a nastêpnie rêkawiczkami. Lud San Giovanni Rotondo, a póŸniej
Pietrelciny przybywa³ t³umnie, by uca³owaæ jego rêce. To wzmog³o uwagê prze³o-
¿onych, którzy pragnêli poddaæ rany Œwietego badaniom lekarskim. Dziêki nim
istnieje dok³adny, kliniczny obraz stygmatów Zakonnika50 .

Pierwsza wizyta medyczna mia³a miejsce w lipcu 1919 roku. Profesor Luigi
Romanelli, ordynator szpitala w Barlettcie, po zbadaniu ran stwierdzi³, ¿e „[...]
nale¿y wykluczyæ naturaln¹ etiologiê ran Ojca Pio, a dzia³aj¹cego czynnika, bez
obawy b³¹dzenia, nale¿y szukaæ w nadprzyrodzonoœci”51 . Profesor Amico Bigna-

44 Ibidem, s. 799n.
45 Por. D. Mondrone, Attualità di Padre Pio alla luce del suo carteggio, „Voce di Padre Pio” 9 (1971),

s. 7.
46 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. I, s. 400.
47 Por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. II, s. 308n.
48 Ibidem, s. 351.
49 Ibidem, s. 259; 274.
50 Por. G. Saldutto, Un tormentato settennio..., s. 109 – 122.
51 Jego orzeczenie mówi o bladoœci skóry i niedo¿ywieniu Ojca Pio. Na d³oniach i stopach zauwa¿a

zaczerwienienia skóry, które przy badaniu okazuj¹ siê byæ obustronnymi b³onami okrywaj¹cy-
mi pust¹ przestrzeñ. Po lewej stronie klatki piersiowej lokalizuje jedn¹ ciêt¹ ranê o trudnej do
okreœlenia g³êbokoœci. Wszystkie te zranienia jego zdaniem nie maj¹ charakteru infekcyjnego ani
pourazowego, gdy¿ nie wystêpuje ropienie a absurdalne zdaje siê dokonanie urazu g³êbokich
tkanek bez uszkodzenia wpierw powierzchniowych. Nawet przyj¹wszy tezê o samouszkodze-
niu z powodu chorobowego stanu systemu nerwowego, trzeba stwierdziæ, ¿e równie¿ takie rany
albo powoduj¹ dalsze komplikacje, albo goj¹ siê, zaœ w wypadku zakonnika od wrzeœnia 1918
roku a¿ do badania zachowuj¹ ten sam wygl¹d i stan, nie powoduj¹c ¿adnych zaburzeñ funkcjo-
nowania koñczyn. Por. L. Romanelli, w: Congregatio de Causis Sanctorum, Sipontina beatifica-
tionis et Canonizationis Derki Dei Pii a Piertelcina, Positio super virtutibud, t. III, Roma 1997,
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s. 170n. Badaj¹cy ranê boku doktor Bignami stwierdzi³ dwa miesi¹ce póŸniej, ¿e rana boku ma
kszta³t krzy¿a. Potwierdzi³ to ojciec Paolino, a tak¿e sam Romanelli, który wraz z doktorem
Festa ogl¹da³ rany 9 sierpnia 1920 roku. Por. Gerardo Di Flumeri, Le stimmate di Padre Pio da
Pietrelcina. Testimoniance, relazioni, San Giovanni Rotondo 1985, s. 12-14.

52 Lekarz ten, przyj¹wszy, ¿e chodzi o zjawisko patologiczne, poda³ trzy hipotezy: umyœlne
i sztuczne wywo³anie, objaw stanu chorobowego lub po³¹czenie jednego i drugiego. Ostatecznie
opowiedzia³ siê za trzeci¹ tez¹, mianowicie, ¿e rany zaczê³y siê jako wieloraka, neurotyczna
martwica skóry i nieœwiadomie przez sugestiê uzupe³nione w ich symetrii i sztucznie podtrzy-
mane jodyn¹. Por. Amico Bignami, w: Positio t. III, s. 172. Istotne jednak by³o to, ¿e wykluczy³
on symulacjê. Jego teza, jak zauwa¿a o. Cruchon, nie sprawdzi³a siê, skoro po oœmiu dniach
nieu¿ywania jodyny i pieczêtowania ran pozosta³y one niezmienione. Por. G. Cruchon, Le
stimmate di Padre Pio, „Voce di Padre Pio” 2 (1976), s. 8n.

53 Te cechy zdaniem lekarzy wykluczaj¹ „necrosi neurotica multipla della cute”. Por. Positio t. III,
s. 172-174. Doktor Festa mia³ okazjê ogl¹daæ stygmaty w 1925 roku podczas operacji przepu-
kliny i stwierdzi³, ¿e maj¹ identyczne cechy jak piêæ lat wczeœniej. Por. G. Cruchon, Le stimmate
di Padre Pio, „Voce di Padre Pio” 3 (1976), s. 8n. Równie¿ F. Ormea, uznaj¹c stygmaty za
autentyczne, nie widzi problemu w fakcie ich umiejscowienia na d³oniach, a nie nadgarstkach,
gdy¿ dzia³anie nadprzyrodzone respektowa³o wyobra¿enia zgodne z tysi¹cletni¹ tradycj¹ iko-
nograficzn¹. Por. Le stimmate dal punto di vista dermatologico, Minerva Medica 1959, s. 8-11.

54 Do dziœ trudne do wyjaœnienia s¹ okolicznoœci wizyty w San Giovanni Rotondo ojca Agostino
Gemelli w kwietniu 1920 roku. Mia³ wtedy zbadaæ Œwiêtego i stwierdziæ, ¿e jego rany s¹
owocem sugestii i maj¹ Ÿród³o psychopatologiczne. Z zeznañ ojca Benedetto wynika, ¿e takie
badanie nigdy nie mia³o miejsca. Por. Positio t. III, s. 175-177. Kryterium odniesienia dla Agosti-
no Gemelli by³y cechy osobowoœci stygmatyka œwiêtego Franciszka, które ró¿ni³y siê od histe-
rycznego jego zdaniem Ojca Pio. Por. G. Cosmacini, Gemelli, Milano 1985, s. 190. Jedynie w
wypadku œw. Franciszka stygmaty mia³y kszta³t zagiêtych gwoŸdzi. Por. F. Bevilacqua, Opere
e miracoli di Padre Pio, Città di Castello 1996, s. 69. Krytyki pogl¹dów ojca Gemelli dokona³
prof. Francesco Lotti. Por. Come ho visto le stimmate di Padre Pio, w: Positio, s. 207n.

55 Cztery lub piêæ miesiêcy przed œmierci¹ 23 wrzeœnia 1968 roku rany zaczê³y zmniejszaæ krwa-
wienie, tak, ¿e na dzieñ przed œmierci¹, podczas odprawiania ostatniej Mszy Œwiêtej, z d³oni
Ojca Pio spad³y prawie ca³kiem bia³e naskórki. Po œmierci nie stwierdzono ran ani blizn na jego
ciele. Por. G. Cruchon, Le stimmate di Padre Pio, „Voce di Padre Pio” 4 (1976), s. 8.

56 Por. G. Cruchon, Le stimmate di Padre Pio, „Voce di Padre Pio” 5 (1976), s. 8.

mi, ordynator patologii medycznej uniwersytetu w Rzymie, wyda³ orzeczenie mó-
wi¹ce o wielorakiej, neurotycznej martwicy skóry52 . Wobec tej naturalistycznej
i pozytywistycznej interpretacji zaprotestowali doktor Romanelli i doktor Giorgio
Festa, powo³uj¹c siê na doskona³¹ symetriê ran, ich lokalizacjê i d³ugi czas wystê-
powania bez jakichkolwiek zmian53 . Te charakterystyki potwierdzili pod koniec
¿ycia Œwietego doktor Andrea Cardone i profesor Giuseppe Sala54 . Przed œmier-
ci¹ stygmaty zanik³y, nie pozostawiaj¹c ¿adnych blizn55 . Dla ojca Giorgio Cruchon
jest to prawdziwy dowód ich nadprzyrodzonego charakteru, zw³aszcza ¿e po³¹czo-
ne by³y z ¿yciem ca³kowicie poœwiêconym Bogu, modlitwie oraz s³u¿bie bliŸnim,
z ¿yciem wype³nionym sta³¹ wiernoœci¹, bez wahniêæ typu neurotycznego, z ¿yciem
pos³usznym i cierpliwym56 .

Wojciech Zyzak



17

7. Zjawiska towarzysz¹ce stygmatom Ojca Pio

Przed przejœciem do aspektu teologicznego stygmatów Œwiêtego trzeba wspo-
mnieæ jeszcze o dwóch zjawiskach wymienianych przy okazji rozwa¿ania tego
fenomenu, mianowicie o zapachu i œwietlistoœci ran. Oba s¹ znane w teologii du-
chowoœci. Jeœli chodzi o œwietlistoœæ cia³ ludzi œwiêtych, to stanowi ona pewn¹
formê zewnêtrznego promieniowania, które pochodzi z osi¹gniêtego przez duszê
przebóstwienia lub z antycypowanego przez ni¹ udzielenia jasnoœci cia³a chwaleb-
nego57 . W tej kwestii trudno o rzetelny s¹d, jako ¿e tylko doktor Festa po interwen-
cji chirurgicznej w 1925 roku napisa³, ¿e rana boku w formie krzy¿a wysy³a „krótkie,
ale wyraŸne, œwiec¹ce promieniowanie (radiazioni luminose)”58 .

Jeœli chodzi o drugie zjawisko, to istnieje wiele œwiadectw ludzi, którzy w obec-
noœci Ojca Pio, a czêsto nawet w jego obecnoœci tylko duchowej odczuwali cha-
rakterystyczny, mi³y zapach59 . W teologii mówi siê o zjawisku osmogenezy,
polegaj¹cym na wydzielaniu siê z cia³a œwiêtych zapachu o niezwyk³ej ³agodnoœci
i aromacie. Podobnie jak poprzednio jest to konsekwencja przebóstwienia duszy
lub antycypowane udzielenie doskona³oœci cia³a uwielbionego60 .

Ojciec Pio czêsto pisa³ o zapachach w sensie duchowym, metaforycznym61 .
Mo¿e te liczne wzmianki w listach by³y echem tego, co sam doœwiadcza³? Na tym
miejscu istotne jest pochodzenie owych zapachów. Cenn¹ uwagê w tej kwestii
poczyni³ doktor Festa, stwierdzaj¹c, ¿e zapach ten emanuje nie tyle z osoby Ojca
Pio, co raczej z krwi wydzielaj¹cej siê z jego ran62 . Jest to tym bardziej niezwyk³e,

57 Por. A. Royo Marin, Teologia..., s. 1127.
58 Gerardo Di Flumeri, Le stigmate di Padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo 1985, s. 25.
59 Por. Positio t. III, s. 815n. Por. Tak¿e: Fernando da Riese Pio X, Padre Pio da Pietrelcina.

Crocifisso senza croce, San Giovanni Rotondo 1996, s. 186 – 191; R. Allegri, Cuda Ojca Pio, s.
49 – 66; G. Curci, Padre Pio tra bilocazioni e profumi, Laurenziana – Napoli 1984, s. 63; V.
Epifano, La fede e le grazie, Santa Maria Capua Vetere 1947, s. 21.

60 Por. A. Royo Marin, Teologia..., s. 1128 – 1131.
61 Nie mo¿e czytaæ Listów œw. Paw³a nie czuj¹c przyjemnej woni (fragranza), która siê rozprzestrze-

nia na ca³¹ duszê i daje siê odczuæ nawet w najwy¿szym punkcie ducha. B³ogos³awi Pana, który sam
umie sprawiaæ takie cuda w duszy zawsze mu niepos³usznej, w zbiorniku nieskoñczonych nieczy-
stoœci (por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. II s. 228). Zjednoczenie z Bogiem i poœwiêcenie
mu uczuæ nazywa przyjemnym zapachem wielkiego holokaustu (por. Padre Pio da Pietrelcina,
Epistolario t. III s. 332). Jednoœæ dusz porównuje do cennej maœci Aarona (por. Ps 132, 2), z któr¹
by³y czêsto zmieszane liczne pachn¹ce likwory, które wszyscy wdychali jako jeden zapach (por.
Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. III s. 291). W s³aboœci ducha trzeba biec do Jezusa w sakra-
mencie i wejœæ w niebiañskie zapachy, a niew¹tpliwie zostanie siê orzeŸwionym (por. Padre Pio da
Pietrelcina, Epistolario t. III s. 502). Pisze o lêkach i dr¿eniach duchowych, którym towarzyszy
pewien aromat strapienia (por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. III s. 524). Umartwienie serca
sprawia, ¿e Pan otrzymuje przyjemny zapach œwiêtego holokaustu. Dlatego trzeba trzymaæ w rêce
swój bukiet, ale jeœli siê uka¿e jakiœ inny, s³odki zapach, nale¿y w¹chaæ go z dziêkczynieniem, bo
bukiet bierze siê, by nie zostawaæ d³ugo bez jakiegoœ wzmocnienia i przyjemnoœci duchowej (por.
Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. III s. 670). W s³aboœci ducha trzeba biec do stóp krzy¿a
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¿e jeœliby chodzi³o o zwyk³e rany, zapach rozk³adu cia³a winien byæ raczej przykry.
Jeœli w przypadku Œwiêtego by³o inaczej, stanowi to kolejne œwiadectwo potwier-
dzaj¹ce nadprzyrodzony charakter stygmatów.

8. Teologiczna refleksja wokó³ stygmatów Ojca Pio

Misterium krzy¿a jest w istocie tajemnic¹ paschaln¹ œmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Zgodnie z nauk¹ œwiêtego Paw³a, ka¿dy chrzeœcijanin przez chrzest
staje siê uczestnikiem tego misterium (por. Rz 6, 3-5). Jak pisa³ Ojciec Pio: „Ka¿dy
chrzeœcijanin, prawdziwy naœladowca Jezusa z Nazaretu, mo¿e i powinien nazy-
waæ siê drugim Chrystusem, którego ca³y odcisk (l’impronta) w sposób cudowny
nosi”63 . W ci¹gu wieków jednak Bóg wybiera dusze, w których w sposób szcze-
gólny odnawia Misterium Paschalne swego Syna. W XX wieku wybra³ Ojca Pio,
który przeszed³ do historii Koœcio³a jako pierwszy kap³an stygmatyk64 .

Cierpienia Chrystusa ukrzy¿owanego po³¹czone z wyraŸn¹ wol¹ wspó³uczest-
nictwa w ofierze Zbawiciela uczyni³y z Ojca Pio „drugiego Chrystusa” (alter Chri-
stus)65 . Ca³e jego ¿ycie by³o powtarzaniem Mêki Pana66 . Nie sposób wyliczyæ
wszystkich cierpieñ, które w d³ugim ¿yciu przypad³y w udziale Stygmatykowi z Gar-
gano. Giancarlo Setti trafnie dzieli je na cierpienia z przyczyn fizycznych, moral-
nych i mistycznych, przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w wiêkszoœci wypadków
przyczyny te splata³y siê ze sob¹67 .

i rzuciæ siê w niebiañskie zapachy (por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. III s. 699). Blisko
ko³yski Dzieciêcia Jezus znajduje siê kadzid³o dla tych, co kochaj¹ zapach honorów, i mirra dla tych,
co kochaj¹ delikatnoœæ zmys³ów (por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. III s. 763). Trzej
królowie przekszta³ceni w Aposto³ów rozpoœcieraj¹ wœród swych ludów przyk³adem i s³owem
dobry zapach Jezusa Chrystusa (por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. IV s. 981). Kobieta jest
zapachem rodziny pod warunkiem, ¿e posiada zapach religii prze¿ywanej, ukazywanej i praktyko-
wanej (por. Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. IV s. 1000).

62 Por. Gerardo Di Flumeri, Le stigmate di Padre Pio..., s. 24.
63 Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario t. II s. 383.
64 Por. Gerardo Di Flumeri, Le stigmate di Padre Pio..., s. 26.
65 Por. Gerardo Di Flumeri, Il mistero della croce in Padre Pio da Pietrelcina, w: La sapienza della

croce oggi. Atti del Congresso Internazionale, Torino1975, s. 321. Ojciec Alberto D’Apolito
porównuje go do czystej ofiary na wzór Jezusa. Por. Padre Pio da Pietrelcina. Ricordi, esperien-
ze, testimonianze, San Giovanni Rotondo 1992, s. 254n. D. Mondrone pisze, ¿e Pan zechcia³
odcisn¹æ na nim swój szczególny œlad, by uczyniæ z niego najwy¿sze œwiadectwo nadprzyro-
dzonoœci, jakby œredniowieczny przyk³ad dla wspó³czesnoœci. Por. La vera grandezza di Padre
Pio, Foggia 1969, s. 4. Por. Tak¿e G. Narni Mancinelli, Luce all’orizzonte, Bologna 1945, s. 13.

66 Por. G. Preziuso, Padre Pio un martire, Lucera 1985, s. 13.
67 Por. Giancarlo Setti, Padre Pio e la sofferenza, San Giovanni Rotondo 1989 s. 55. O cierpieniu

p³yn¹cym z dania siê w ofierze Bogu oraz ze stygmatów pisz¹ Graziano e Carmela Micheli, La
sofferenza nella vita e negli scritti di Padre Pio. La donazione completa di sé e l’offerta di vittima,
„Voce di Padre Pio” 4(1982), s. 10; La sofferenza nella vita e negli scritti di Padre Pio. La
sofferenza per la stigmatizzazione, „Voce di Padre Pio” 12(1983), s. 12n.
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68 Por. Gerardo Di Flumeri, Il mistero della croce in Padre Pio da Pietrelcina, w: La sapienza della
croce oggi. Atti del Congresso Internazionale. Roma, 13 – 18 ottobre 1975, Torino1975, s. 324-
330. Dla G. Curci stygmaty by³y znakami mi³oœci bliŸniego. Por. L’Amante della Croce, Lauren-
ziana – Napoli 1972, s. 53n. S¹ to jednoczeœnie bardzo wa¿ne elementy duchowoœci
franciszkañskiej realizowanej w ¿yciu Œwiêtego poprzez mi³oœæ rodziny zakonnej, krzy¿a,
braci, Koœcio³a i natury w przestrzeganiu ca³ej Ewangelii, a szczególnie jej rad. Por. Gerardo Di
Flumeri, Elementi del francescanesimo di Padre Pio, w: In spiritu et veritate, Roma 1995, s. 666-
677. Te same idee zawiera artyku³ A. Ghinato, Elementi francescani nella spiritualità di Padre
Pio, w: Atti del 1’ Convegno..., s. 189-210. O mi³oœci krzy¿a w ¿yciu Œwiêtego pisa³ szczegó³o-
wo Crispino Di Flumeri, Padre Pio. Introduzione alle lettere, Foggia 1996, s. 39-58.

69 Por. Gerardo Di Flumeri, Le stimmate di Padre Pio..., s. 26.
70 Por. Gerardo Di Flumeri, La morte di san Francesco e la morte di Padre Pio, w: Atti del

Convegno di studio sul’ultimo problema della vita: la morte. San Giovanni Rotondo 9-12 settem-
ber 1993, San Giovanni Rotondo 1995, s. 164. „In San Francesco le stimmate sono il sigillo, il
segno divino a conferma della sua fedeltà; in Padre Pio sono l’avvio a soffrire e a darsi per i fratelli
e come un pegno della sua fedeltà futura”. O. Vighetti, All’ombra di Padre Pio, San Giovanni
Rotondo 1976, s. 66. F. Morcaldi ³¹czy seraficki ¿ar, jakim p³on¹³ Œwiêty, z wyst¹pieniem
fenomenu stygmatów. Por. San Giovanni Rotondo nella luce del Francescanesimo, Parma 1960,
s. 8.

71 Tak interpretuje jego œmieræ Gerardo Di Flumeri. Œwiêty umiera³ z modlitw¹ na ustach, powta-
rzaj¹c: „Jezus, Maryja”. Tak¿e znikniêcie stygmatów zdaniem kapucyñskiego teologa potwier-
dza tê tezê. Uwa¿a on, ¿e stygmaty by³y w pewien sposób symboliczn¹ ekspresj¹ wewnêtrznej
³aski, ale jednoczeœnie jakby hamulcami ograniczaj¹cymi lot ducha: „[...] gdy to zranienie istnieje
w samej tylko duszy, bez objawiania siê na zewn¹trz, wtedy rozkosz mo¿e byæ wiêksza i wznio-
œlejsza. Cia³o bowiem ujarzmia duszê i gdy dobra duchowe i jemu siê udzielaj¹, wtedy ono œci¹ga
cugle i nak³ada wêdzid³o temu lotnemu rumakowi ducha i poskramia jego gwa³towny bieg; gdyby
bowiem mia³ pe³n¹ swobodê, pozrywa³by lejce” (Jan od Krzy¿a, ̄ ywy p³omieñ mi³oœci II 13, w:
Dzie³a, s. 746). Tymi lejcami by³o oczywiœcie cia³o, w którym tkwi³y stygmaty. St¹d prawd¹
jest, ¿e póki Mistyk ¿yje, jest ograniczony w mi³oœci Boga i modli siê: „[...] zerwij zas³onê tym
s³odkim zderzeniem” (Ibidem, II 29, w: Dzie³a, s. 735). Bóg wreszcie wys³ucha³ tego wo³ania
Œwiêtego 23 wrzeœnia 1968 roku o godzinie 2. 30, ale mistycznie wys³ucha³ go poprzedniego
dnia, podczas ostatniej w jego ¿yciu Mszy Œwiêtej. Por. Gerardo Di Flumeri, La transverbera-
zione di Padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo 1985, s. 70-76.

Wa¿niejsza jednak od tych cierpieñ jest postawa Œwiêtego. Charakteryzuje j¹
mi³oœæ krzy¿a, pragnienie ofiarowania siê za grzeszników i pe³ne poœwiêcenia re-
alizowanie powo³ania do wspó³odkupienia68 . Zdaniem ojca Gerardo Di Flumeri to
zjednoczenie z Chrystusem nie pozosta³o tylko na poziomie Jego bolesnej Mêki, On
odnowi³ w Mistyku tak¿e tajemnicê swego Zmartwychwstania. Tak interpretuje
kapucyñski teolog fenomen znikniêcia nie tylko ran, ale tak¿e wszelkich blizn z cia-
³a Ojca Pio po œmierci69 .

Jest to jedna z istotnych ró¿nic, jakie zachodz¹ miêdzy œmierci¹ œwiêtego Fran-
ciszka a odejœciem z tego œwiata Ojca Pio70 . Rozwa¿aj¹c wiele aspektów œmierci
tego ostatniego, podkreœla siê jej wymiar mistyczny, to, ¿e Stygmatyk umar³ z mi³o-
œci71 . Poniewa¿ jednak ta okolicznoœæ nie t³umaczy faktu znikniêcia stygmatów,
gdzie indziej nale¿y szukaæ motywów zabrania przez Boga tych widzialnych zna-
ków. Najczêœciej jako g³ówne powody wymienia siê: wys³uchanie modlitwy Ojca
Pio, który od piêædziesiêciu lat b³aga³ o to Boga, a tak¿e danie nam znaku przysz³e-
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go zmartwychwstania oraz potwierdzenie ¿ycia i misji Œwiêtego, które raz zakoñ-
czone, nie potrzebowa³y ju¿ wiêcej tych uwierzytelniaj¹cych, zewnêtrznych ran72 .
Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e stygmaty, a tak¿e ich znikniêcie ukazywa³y totaln¹
transfiguracjê Ojca Pio w Chrystusa ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego73 .

9. Relacja ³aski do nadzwyczajnego zjawiska stygmatów

W podsumowaniu wypada wiêc zgodziæ siê z ojcem Valentino di Santa Maria,
¿e choæ charyzmaty i ³aski gratis datae, w tym tak¿e stygmaty, mog¹ znajdowaæ
siê in homine gratia et caritate destituto, to jednak zazwyczaj s¹ wyrazem specjal-
nej mi³osnej uwagi Boga wzglêdem tego, kto przez praktykowanie cnót sta³ siê Mu
szczególnie drogi. Nie nale¿y wiêc k³aœæ zbytniego nacisku na fakt, ¿e nadzwy-
czajne ³aski mog¹ byæ wylane tak¿e na tego, kto nie kocha Boga. Niektóre chary-
zmaty, takie jak wiara, jako nadzwyczajna pewnoœæ wierzenia, sermo scientiae,
sermo sapientiae, proroctwo, rozeznawanie duchów, zak³adaj¹ wewnêtrzne oœwie-
cenie ³aski, która nie mo¿e nie tworzyæ ¿ywotnej, bardziej intymnej komunii z Bo-
giem. Hagiografia udowadnia, ¿e wybrani s³udzy Boga poprzez ³aski gratis datae
byli pobudzani do tak wielkiego poczucia pokory i tak wielkiej mi³oœci Boga, ¿e
w ka¿dym z tych nadzwyczajnych zjawisk znajdowali Ÿród³o zadziwiaj¹cego du-
chowego postêpu74 . Tak by³o te¿ w wypadku stygmatyka Ojca Pio.

72 Por. Gerardo Di Flumeri, Ipotesi teologiche sulla scomparsa delle stimmate di Padre Pio, w: Atti
del Convegno di studio sulle stimmate del Servo di Dio Padre Pio da Pietrelcina. San Giovanni
Rotondo, 16 – 20 settembre 1987, San Giovanni Rotondo 1988, s. 342. „La disparition des
stigmates et la régénération des chairs à la place des blessures est le signe manifeste que Dieu
a accepté le sacrifice de Padre Pio; Il l’a agréé et il lui a accordé la récompense glorieuse par cette
régénération des chairs”. V. Frezza, Sacerdoce et Eucharistie chez P. Pio, „La Voix de Padre Pio”
4-6(1980), s. 9.

73 Por. G. Spitèris, Una visione delle stimmate di Padre Pio alla luce della teologia orientale, w: Atti
del Convegno di studio sulle stimmate del Servo di Dio Padre Pio da Pietrelcina. San Giovanni
Rotondo, 16 – 20 settembre 1987, San Giovanni Rotondo 1988, s. 367. Ojciec Crispino Di
Flumeri, powtarzaj¹c s³owa Paw³a VI, nazwa³ Œwiêtego „rappresentante stampato delle stimma-
te del nostro Signore”. Prefazione, w: Alessandro da Ripabottoni, Padre Pio racconta e dice, San
Giovanni Rotondo 1993 s. VII. Por. Alessandro da Ripabottoni, Padre Pio, uomo apostolico,
„Voce di Padre Pio” 7-8(1972), s. 13. Tak¿e Alessandro da Ripabottoni uwa¿a, ¿e stygmaty
ukazuj¹ drogê „transformacji Ojca Pio w Boga”. Por. Padre Pio da Pietrelcina. „Il cireneo di
tutti”, San Giovanni Rotondo 1994, s. 103. „Wspó³czeœni teologowie stwierdzaj¹, ¿e dusza
maj¹ca najwy¿sz¹ czystoœæ osi¹ga zjednoczenie przekszta³caj¹ce, które doprowadza j¹ do
upodobnienia do Jezusa, nie ma bowiem innej kontemplacji Boga, jak tylko w Chrystusie,
bêd¹cym S³owem Bo¿ym i Bo¿¹ Prawd¹”. S. Urbañski, Mistycyzm. Zjednoczenie przekszta³ca-
j¹ce, Roczniki Teologiczne, t. XLII, 5(1995), s. 70.

74 Por. Valentino di Santa Maria, Nella schiera dei grandi mistici. Lo <stato straordinario>, w: Atti
del 1’ Convegno..., s. 157.
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Zusammenfaßung

Der Autor setzt sich mit dem Phänomen von Stigmata im Leben von Pater Pio
(1887-1968) auseinander.

Stigmatisation heißt „ein plötzliches Auftreten von blutenden Wunden, meistens
an Händen, Füßen und an der linken Seite, das im Falle von Ekstatikern als Symbol
der Vereinigung mit dem Gekreuzigten interpretiert wird”.

Im Leben von Pater Pio haben wir mit diesem Phänomen vom 20. September
1918 bis zu seinem Tode im Jahre 1968 zu tun.

Sowohl die Ergebnisse mediznischer Untersuchungen, als auch die demütige
Haltung des Mystikers weisen auf die Authenzität dieses Phänomens hin.

Zwar beweisen Stigmata den Zustand der Gnade nicht, aber normalerweise
wurden sie im Laufe der Geschichte der Kirche den heiligen Mystikerinnen und
Mystikern geschenkt.
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Wojciech Zyzak
(Poznañ)

Œwiadectwo wiary b³ogos³awionego ojca Ruperta
Mayera SJ

Wstêp

Poœród wielu postaci, które odda³y ¿ycie za wiarê w okresie niemieckiego nazizmu
pragniemy ukazaæ sylwetkê b³ogos³awionego Ruperta Mayera, który choæ nie zosta³
mêczennikiem, to jednak z g³êbok¹ wiar¹ przyj¹³ cierpienia p³yn¹ce z jego oporu wo-
bec nieludzkiej dyktatury. Rupert Mayer urodzi³ siê 23 stycznia 1876 roku w zamo¿nej
sztutgardzkiej rodzinie. Fundament jego przepe³nionego wiar¹ ¿ycia po³o¿y³a pobo¿na
i aktywna kulturalnie rodzina1 . W religijnej atmosferze domu zrodzi³o siê jego powo³a-
nie kap³añskie i zakonne, oraz szczególny duch ofiary, który pozwoli³ mu wiernie wy-
pe³niaæ obowi¹zki kapelana wojskowego podczas pierwszej wojny œwiatowej i gorliwego
duszpasterza mê¿czyzn w okresie powojennym. Ten szczególny rys duchowoœci po-
zwoli³ mu równie¿ mê¿nie wyznawaæ wiarê w okresie drugiej wojny œwiatowej2 . Oj-
ciec œwiêty Jan Pawe³ II podczas procesu beatyfikacyjnego w 1987 roku w szczególny
sposób podkreœli³ moc jego wiary. Przypomnia³, ¿e b³ogos³awiony wstêpowa³ w 1900
roku do Towarzystwa Jezusowego, które by³o przeœladowane i uwa¿ane za wroga
kraju. Konsekwentnie w ca³ym jego ¿yciu, im bardziej brutalna by³a walka z religi¹,
tym bardziej zdecydowanie i nieustraszenie broni³ on prawd wiary i Koœcio³a3 .

1. P³yn¹ce z wiary duszpasterstwo

Rupert Mayer wzrasta³ w protestanckim œrodowisku i wobec antykatolickich
nastrojów i szykan w szkole, g³ówn¹ podpor¹ jego wiary by³a rodzina. Nie tylko
przekaza³a mu ona podstawy katolicyzmu, ale przede wszystkim nimi ¿y³a. W nie-
dzielê i œwiêta ca³a rodzina zawsze uczestniczy³a we Mszy œwiêtej4 . Tote¿ m³ody

1 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S.  J. Dokumenta, Selbstzeugnisse und Erinnerungen, München
1946, s. 6n.

2 Por. H. J. Brandt, Selig seid ihr - denn so haben sie auch schon vor euch die Propheten verfolgt
(Mt 5, 11 f). Zur Seligsprechung der Karmelitin Edith Stein in Köln und des Jesuitenpaters Rupert
Mayer in München, Sonderheft der Zeitschrift „Militärseelsorge”, Bonn 1987, s. 38.

3 Ibidem, s. 59.
4 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch, (red.) R. Bleistein, Frankfurt am Main 1991, s. 51n.
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Rupert jak d³ugo móg³, dzia³a³ w katolickim zwi¹zku korporacji studenckich. Jed-
nak, jak czytamy w jego ¿yciorysie, w okresie narodowego socjalizmu, gdy pozba-
wiono korporacje charakteru katolickiego, zadeklarowa³ swoje odejœcie5 . Ró¿ne
pr¹dy duchowoœci oddzia³ywa³y na niego w m³odych latach. Jak wspomina, zosta³
ksiêdzem diecezjalnym, bo tak chcia³ jego ojciec. Sercem jednak nale¿a³ do ¿ycia
zakonnego i rozgl¹da³ siê u dominikanów oraz benedyktynów. Ostatecznie jednak
wybra³ jezuitów6 . Wprawdzie po studiach teologicznych zosta³ 2 maja 1899 roku
wyœwiêcony na ksiêdza diecezjalnego7 , ale ju¿ w nastêpnym roku wst¹pi³ do To-
warzystwa Jezusowego. W tym okresie na jego duchowoœæ wielki wp³yw wywar-
³y trzydziestodniowe rekolekcje ignacjañskie. Odby³ je jeszcze raz w 1905 roku,
przygotowuj¹c siê do roli kaznodziei i misjonarza8 .

W latach 1906-1912 b³ogos³awiony Rupert odda³ siê z zapa³em misjom ludo-
wym. W 1912 roku powierzono mu w Monachium zadanie duchowej opieki nad
nap³ywaj¹cymi coraz liczniej ze wsi i miasteczek robotnikami9 . Si³ê do tej pracy
znajdowa³ w wierze i modlitwie. Ca³y czas zachowywa³ charakterystyczn¹ dla
duchowoœci ignacjañskie œwiadomoœæ, ¿e celem cz³owieka jest s³u¿ba Bogu a przez
to zbawienie swej duszy. £¹czy siê z tym s³u¿ba ludziom i ojczyŸnie, a¿ do oddania
¿ycia10 . Ten fundament wiary pozwoli³ mu przetrwaæ najtrudniejsze lata wiêzienia
i osamotnienia. Czas ten poœwiêci³ bowiem na modlitwê i studia, z myœl¹, ¿e po-
mog¹ mu one póŸniej w pracy kaznodziejskiej. Jedynym Ÿród³em troski w tym
osamotnieniu by³a myœl, ¿e nie mo¿e podejmowaæ czynnej pracy duszpasterskiej
i s³u¿yæ biednym11 . W ich intencji podejmowa³ przeró¿ne æwiczenia ascetyczne.
Ju¿ wstêpuj¹c do jezuitów wyrzek³ siê grania na skrzypcach i jazdy konnej. PóŸ-
niej, w osamotnieniu klasztoru w Ettal zrezygnowa³ z p³ywania i palenia12 . Na ile
mu pozwala³y warunki wiêzienia pragn¹³ pozostaæ wierny modlitwie brewiarzowej
i ró¿añcowej. To by³o Ÿród³o jego duchowej mocy13 .

Jego wiara znalaz³a najpe³niejszy wyraz w kazaniach. Mówi³ o znaczeniu dla
duchowoœci œwiadomoœci sta³ej obecnoœci Boga w ¿yciu cz³owieka14 . W tym sen-
sie kluczem do œwiêtoœci by³ dla niego Bóg w sercu i przed oczyma15 . Poucza³, ¿e
kto bêd¹c wewnêtrznym cz³owiekiem ma Boga zawsze przed oczami, ten dzia³a
na innych nawet bez s³ów16 . Widzia³ krzy¿ w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, a jego sens

5 Ibidem, s. 32.
6 Ibidem, s. 54.
7 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J…, s. 8n.
8 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 33.
9 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J..., s. 10.
10 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 46.
11 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J..., s. 108.
12 Ibidem, s. 112.
13 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 381.
14 Por. R. Mayer, Mein Kreuz will ich tragen, Ostfildern 1978, s. 15n.
15 Ibidem, s. 77.
16 Ibidem, s. 39.

Wojciech Zyzak



25

w krzy¿u Chrystusa17 . W œmierci Chrystusa znajdowa³ nadziejê i otuchê dla wszyst-
kich umieraj¹cych18 . Zachêca³ do szczególnej czci Maryi i do praktykowania jej
cnót19 . Dlatego broni³ ró¿añca jako wewnêtrznej, medytacyjnej modlitwy serca20 .
Jego zdaniem z regu³y Bóg ³¹czy ³askê z modlitw¹ ustn¹ i myln¹, z Msz¹ œwiêt¹,
przyjêciem sakramentów, rachunkiem sumienia, modlitw¹ liturgiczn¹, odwiedze-
niem koœcio³a oraz ró¿añcem21 . Jego kazania przepe³nia³a têsknota eschatologicz-
na za niebem22 . Dlatego mówi³, ¿e „wobec œmierci bliskich trzeba myœleæ nie o tym
coœmy stracili, ale pogr¹¿yæ siê w myœlach o tym, co drogi zmar³y pozyska³”23 .
B³ogos³awiony odczuwa³ sta³¹ potrzebê Bo¿ego mi³osierdzia, p³yn¹c¹ z faktu, ¿e
we wszystkich dzia³aniach to, co niedoskona³e i ludzkie wymaga dope³nienia przez
Boga24 . Znamienne jest jego pierwsze powojenne kazanie w Monachium w 1945
roku, w którym wzywa³ do przyjêcia tragedii ofiar i zniszczeñ wojennych jako woli
Bo¿ej. W duchu optymizmu i wiary w Opatrznoœæ zachêca³ do nowego pocz¹t-
ku25 .

Rupert Mayer jako kaznodzieja by³ jezuit¹ w ca³ej pe³ni. Jego krótkie, jasne
i bezpoœrednie kazania p³ynê³y z g³êbokiej modlitwy ignacjañskiej26 . Jego pozba-
wione zbytniego retorycznego polotu czy finezji teologicznej kazania cechowa³y
siê prawd¹ w sensie zgodnoœci ¿ycia i s³owa i dlatego zachwyca³y t³umy27 . Na
przyk³adzie przygotowywanych przez niego w 1928 roku misji w Monachium mo¿-
na zobaczyæ, jak drobiazgowo i indywidualnie, w oparciu o kontakt z pojedynczym
cz³owiekiem, stara³ siê ogarn¹æ dobr¹ nowin¹ tysi¹ce wiernych. G³ówn¹ zasad¹
jego pracy duszpasterskiej by³a maksyma: in necessariis unitas, in dubiis liber-
tas, in omnibus caritas28 . Jego kazania wyp³ywa³y z naturalnej potrzeby g³osze-
nia prawdy, nawet za cenê wolnoœci. Nie dzia³a³ jednak nigdy na w³asn¹ rêkê, ale
przemawia³ za zgod¹ prze³o¿onych. Jeœli cierpia³ przeœladowanie, to mia³ powód do
radoœci, gdy¿ spe³nia³ swe zadania kaznodziei w duchu pos³uszeñstwa29 . O jego
pragnieniu g³oszenia s³owa Bo¿ego zaœwiadcza dr Berta Hofmann, wspominaj¹c,
¿e na krótko przed œmierci¹, mimo pocz¹tkowych wylewów, które blokowa³y na
jakiœ czas aparat mowy, nie rezygnowa³ z zadania g³oszenia Ewangelii30 .

17 Ibidem, s. 69.
18 Ibidem, s. 57.
19 Ibidem, s. 58-65.
20 Ibidem, s. 80n.
21 Por. R. Mayer, In der Ruhe des gottverbundenen Menschen, (red.) H. Schlensok, Kevelaer 1987, s. 24.
22 Por. R. Mayer, Mein Kreuz…, s. 102n.
23 Ibidem, s. 127n.
24 Por. R. Mayer, In der Ruhe…, s. 27.
25 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 399-407.
26 Por. J. Sudbrack, Pater Rupert Mayer. Zeugnis für Gott – Dienst am Menschen, München s.d., s. 7.
27 Ibidem, s. 12.
28 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 166-184.
29 Ibidem, s. 436.
30 Por. R. Bleistein, Rupert Mayer. Der verstummte Prophet, Franfurt am Main 1993, s. 416.
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Dowódca kompanii dr Bendorf wspominaj¹c wielkie oddzia³ywanie duszpa-
sterskie b³ogos³awionego na froncie pierwszej wojny œwiatowej ukaza³ kolejny aspekt
jego pracy duszpasterskiej31 . Rupert Mayer pisz¹c o pos³udze kapelana wojsko-
wego na polu walki zapewne z w³asnej praktyki ¿yciowej wyci¹ga³ wniosek, ¿e
najwa¿niejsza jest indywidualna praca duszpasterska. Jeœli siê j¹ w odpowiedni
sposób wykonuje, to jest siê najbardziej zapracowanym cz³owiekiem na froncie32 .
B³ogos³awiony w ca³ym swoim ¿yciu kierowa³ siê zasad¹ mi³oœci nieprzyjació³.
Z podziwem wspomina³ ¿o³nierzy, którzy po walce opiekowali siê nawet zraniony-
mi wrogami33 . Tak¿e w 1919 roku, podczas mowy pogrzebowej niewinnie zamor-
dowanych katolików wzywa³ do odrzucenia nienawiœci i chêci zemsty, by w poczuciu
mi³oœci nieprzyjació³ wybaczyæ krzywdy34 . Poniewa¿ nie zawsze spotyka³ siê ze
zrozumieniem, móg³ z przejêciem mówiæ o smutku Jezusa modl¹cego siê w Ogro-
dzie Oliwnym i widz¹cego niewiarê przysz³ych pokoleñ35 . Niejednokrotnie odzna-
czony za bohaterstwo B³ogos³awiony zosta³ w 1916 roku nieszczêœliwie ranny i straci³
lew¹ nogê. Po wojnie odda³ siê ponownie duszpasterstwu w Monachium i zas³yn¹³
z walki z komunizmem, z pomocy potrzebuj¹cym, z kazañ, spowiedzi i z korespon-
dencji36 .

W³aœnie walka z wrogimi wierze ideologiami naznaczy³a szczególnie miêdzy-
wojenny okres ¿ycia Ruperta Mayera. Z ca³¹ si³¹ przeciwstawia³ siê opini¹ wro-
gim wierze na spotkaniach libera³ów i wolnomyœlicieli. Choæ obok niego przeciw
komunistom w 1919 roku wystêpowa³ Adolf Hitler, B³ogos³awionego nigdy nie
interesowa³a sama polityka, tylko obrona wartoœci i wiary37 . Równie¿ w narodo-
wym socjalizmie od pocz¹tku niepokoi³y go opinie, ¿e dobre jest to, co s³u¿y ojczyŸ-
nie, a z³e to, co jej szkodzi, oraz, ¿e nale¿y Stary Testament jako ksiêgê ¿ydów
wyrzuciæ ze szkó³. Zauwa¿a³ te¿ od pocz¹tku kult jednostki Hitlera38 . Na jednym
z zebrañ jako jedyny wbrew t³umowi udowadnia³, ¿e katolik nie mo¿e nale¿eæ do
partii narodowo - socjalistycznej39 . Gdy w 1935 roku podczas sk³adki Caritas
niektórzy kwestarze zostali napadniêci i pobicie, B³ogos³awiony odwa¿nie prote-
stowa³ wobec braku reakcji policji. Od 1936 roku anga¿owa³ siê te¿ czynnie w obronie
szkó³ wyznaniowych, które naziœci chcieli zlikwidowaæ40 . W dalszym okresie z równ¹
konsekwencj¹ zabiera³ g³os na zebraniach wolnomyœlicielskiej grupy „Darwin”,
wykazuj¹c sprzecznoœæ chrzeœcijañstwa z socjalizmem41 . W 1930 roku pisa³ do

31 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J..., s. 29-32.
32 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 154.
33 Por. R. Mayer, Mein Kreuz…, s. 40n.
34 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 158n.
35 Por. R. Mayer, Mein Kreuz…, s. 54.
36 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J..., s. 11.
37 Ibidem, s. 46n. Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 56.
38 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 58.
39 Ibidem, s. 60.
40 Ibidem, s. 63-67.
41 Ibidem, s. 160n.
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kardyna³a Faulhabera, ¿e wraz z innymi ksiê¿mi jest zatroskany o losy narodu,
gdy¿ narodowy socjalizm zatacza³ coraz szersze krêgi, opanowuj¹c tak¿e katoli-
ków42 . Jednoczeœnie odwa¿nie broni³ Koœcio³a i swego zgromadzenia, przeciwsta-
wiaj¹c siê w 1934 roku oskar¿eniom, ¿e jezuici s¹ wrogami narodu i pañstwa43 .

2. Wiara wyra¿ona uczynkami

Rupert Mayer wierzy³ w niezmierzon¹ dobroæ Boga, która sk³ania³a go do nie-
ograniczonego zaufania44 . To rzutowa³o na jego postawê wobec ka¿dego cz³owie-
ka, bo tylko Bóg zna go najlepiej, dlatego ludzie nie powinni pochopnie oceniaæ
swoich bliŸnich45 . By³o dla niego jasne, ¿e jako dzieci jednego Ojca musimy przy-
j¹æ podstawowe prawo Jego królestwa, czyli prawo mi³oœci46 . Chrzeœcijañstwo
by³o dla niego religi¹ mi³oœci, a brak mi³oœci uwa¿a³ za ciê¿ki grzech. W duchu
Ewangelii pisa³, ¿e pomoc bliŸniemu jest pomoc¹ Zbawicielowi47 . Charakterystycz-
nym rysem jego wiary by³a konsekwentna realizacja jej w uczynkach. Mówi³, ¿e
z mi³oœci do ludzi obra³ ¿ycie kap³añskie i zakonne48 . Ju¿ jako wikary w Spaichin-
gen, zanim wst¹pi³ do jezuitów zas³yn¹³ z troski o ubogich49 . Podczas pierwszej
wojny œwiatowej nie tylko g³osi³ mi³oœæ nieprzyjació³, ale jak zaœwiadczy³ lekarz
Hans Canossa, sam j¹ ofiarnie praktykowa³50 . Dla niego wszystkie ofiary wojny
by³y równe, dlatego zajmowa³ siê opiek¹ ¿o³nierzy obu stron frontu i znaczy³ ich
groby51 .

Jednak najwiêkszym polem jego pracy charytatywnej by³o duszpasterstwo.
Zajmowa³ siê szczególnie duchowoœci¹ mê¿czyzn i walczy³ nie tylko o ich zbawie-
nie wieczne, ale tak¿e o ich dobro doczesne52 . Gdy B³ogos³awiony zosta³ w 1912
roku duszpasterzem robotników w Monachium, do miasta przybywa³o co roku
oko³o dwudziestu trzech tysiêcy ludzi z ma³ych miasteczek i wsi53 . Rupert Mayer
szybko zrozumia³, ¿e ponowne zdobycie dla Koœcio³a ludzi œwiata pracy sta³o siê
najwa¿niejszym wyzwaniem duszpasterskim. Wiedzia³, ¿e, wobec codziennego
czytania wrogich gazet i ataku na wiarê w organizacjach robotniczych nie wystar-

42 Ibidem, s. 188n.
43 Ibidem, s. 193n.
44 Por. R. Mayer, Mein Kreuz…, s. 28.
45 Ibidem, s. 30.
46 Ibidem, s. 35.
47 Ibidem, s. 37.
48 Amis du Coeur de Jesus, Un résistant de la foi: Le Père Ruppert Mayer (1876-1945), München,

s. 7.
49 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J..., s. 8n.
50 Ibidem, s. 20-29.
51 Ibidem, s. 34n.
52 Ibidem, s. 48-50.
53 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 34.
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czy tradycyjne niedzielne kazanie. Trzeba by³o gromadziæ robotników, szkoliæ ich
i jako zaufanych ludzi posy³aæ do œwiata pracy. Taki program przedstawi³ w 1911
roku jego póŸniejszy biskup i kardyna³ Faulhaber. B³ogos³awiony przyj¹³ ten pro-
gram za swój i z zapa³em organizowa³ apostolat w dzielnicach Monachium54 . Gdy
w 1913 roku mówi³ o swych doœwiadczeniach duszpasterskich z masami przyby³y-
mi do Monachium, móg³ ju¿ przedstawiæ konkretny program troski o mieszkanie
i pracê, ale tak¿e o niedzieln¹ Mszê œwiêt¹, o czytanie prasy katolickiej, o apologe-
tyczne przygotowanie do dyskusji i o przyci¹ganie robotników do katolickich zwi¹z-
ków zawodowych55 . Wiele z tych celów osi¹ga³ w oparciu o dzia³alnoœæ Sodalicji
mariañskiej mê¿czyzn, której przez wiele lat by³ prezesem56 .

W ten czynny sposób, tworz¹c zwi¹zki robotników, sprzeciwia³ siê ideologii
marksistowskiej. Dziêki licznym odwiedzinom w domach wiernych móg³ wyrobiæ
sobie jasny obraz duchowej i materialnej sytuacji robotników57 . Pomaga³ ludziom
z typow¹ dla niego syntez¹ dok³adnoœci i wielkodusznoœci. Prowadzi³ uporz¹dko-
wane kartoteki a zamiast pieniêdzy, preferowa³ pomoc w postaci bonów towaro-
wych58 . Zw³aszcza w 1923 roku w czasie inflacji przez rêce ojca Ruperta Mayera
przesz³o wiele pieniêdzy, którymi pomaga³ ubogim i potrzebuj¹cym59 . Gromadz¹c
w ci¹gu lat bogate doœwiadczenie nie ogranicza³ siê do doraŸnej pomocy, ale dba³
równie¿ o zapobieganie sytuacjom patologicznym. W tym celu w 1930 roku usilnie
wzywa³ ludzi do pozostania na wsi i nie jechania do miasta, gdzie panuje jeszcze
wiêksza bieda i bezrobocie. Na wsi przynajmniej nie umiera³o siê z g³odu60 . Jeden
z listów do prze³o¿onych, napisany z aresztu œledczego w 1937 roku pokazuje, jak
bardzo B³ogos³awiony pomaga³ finansowo biednym61 . Równie¿ po drugiej wojnie
œwiatowej w 1945 roku napisa³ wiele listów z proœb¹ o pomoc w znalezieniu pracy,
œrodków do utrzymania i leczenia ran dla biednych. Wstawia³ siê nawet za by³ymi
cz³onkami partii, wtedy, gdy by³ przekonany, ¿e byli dobrymi katolikami a wpl¹tali
siê w politykê ze zwyk³ej ludzkiej s³aboœci62 .

B³ogos³awiony Rupert Mayer jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ wspó³-
tworzy³ statuty nowego, troszcz¹cego siê o katolickie ¿ycie rodzin zgromadzenia
„Sióstr Œwiêtej Rodziny”. Zgromadzenie to otacza³ szczególn¹ duszpastersk¹ trosk¹,
bêd¹c jego kierownikiem duchowym63 . Zapewne B³ogos³awiony mia³ najwiêkszy
wp³yw na okreœlenie w statutach celów zgromadzenia, jakimi mia³o byæ wychowy-
wanie do katolickiego ¿ycia rodzinnego pracuj¹cej m³odzie¿y ¿eñskiej, troszczenie

54 Por. Ch. Feldmann, Die Wahrheit muß gesagt werden, Freiburg im Breisgau 1987, s. 18n.
55 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 145 – 150.
56 Por. H. J. Brandt, Selig seid ihr…, s. 58.
57 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J..., s. 12n.
58 Por. J. Sudbrack, Pater Rupert Mayer..., s. 22.
59 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J…, s. 51.
60 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 185-187.
61 Ibidem, s. 369.
62 Ibidem, s. 408-417.
63 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J..., s. 17n.
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siê o ducha katolickiego w ¿yciu pracuj¹cych zawodowo kobiet i próba zast¹pienia
w jakiœ sposób rodziny tym, którzy z racji pracy byli zmuszeni oddaliæ siê od niej64 .
Te liczne inicjatywy maj¹ce na celu duchowe i doczesne dobro wiernych znajduj¹
sw¹ kontynuacjê w postaci cudownego wstawiennictwa B³ogos³awionego w nie-
bie, jak zaœwiadcza choæby jego g³êboki czciciel G. Behrle65 .

3. Wiara cenniejsza ni¿ ¿ycie

Wspomnieliœmy ju¿ o przeciwnoœciach, jakie w m³odoœci musia³ pokonaæ Ru-
pert Mayer. Wprawdzie sam interpretowa³ koniecznoœæ zmiany szko³y z przyczyn
zdrowotnych66 , wiemy jednak, ¿e powodem by³y tak¿e ró¿nice œwiatopogl¹dowe,
gdy¿ jego wiara by³a powodem szykan67 . Na uwagê zas³uguje równie¿ jego boha-
terskie opanowanie cierpienia, które przysparza³a mu proteza nogi68 . Najwiêcej
jednak cierpieñ doœwiadczy³ ze strony narodowego socjalizmu. Ju¿ w 1924 roku
pisa³, ¿e postanowiono go zamordowaæ z powodu g³oszenia w kazaniach, ¿e chrze-
œcijañstwa nie da siê pogodziæ z ideologi¹ nazistowsk¹. Co dziwi, w tym samym
roku Hitler wys³a³ mu ¿yczenia z okazji srebrnego jubileuszu kap³añstwa69 . B³ogo-
s³awiony nie da³ siê jednak ani przekupiæ, ani zastraszyæ. Wiedzia³, ¿e krzy¿ mo¿e
byæ kar¹, ale jeszcze bardziej jest ³ask¹. Kto to odpowiednio zrozumie, ten mo¿e
rzeczywiœcie id¹c drog¹ krzy¿ow¹ powiedzieæ, ¿e jest szczêœliwy70 . Nie lêk o w³a-
sne ¿ycie ani strach przed cierpieniem przysparza³y mu najwiêcej zmartwieñ. Zna-
mienne s¹ jego s³owa: „patrzy³em œmierci setki razy ca³kiem œwiadomie w oczy.
Jestem do tego przyzwyczajony. To nie jest takie straszne. Ale jeœli siê cz³owieka
duchowo zabija, jeœli siê go niszczy przed œwiatem, to jest najstraszniejsze, co sobie
mogê wyobraziæ”71 .

Szykany wobec B³ogos³awionego rozpoczê³y siê, gdy w 1935 roku odmówiono
mu wydania paszportu.72 . W nastêpnym roku, wobec zakazu przeprowadzania
publicznych, religijnych manifestacji, musia³ walczyæ o mo¿liwoœæ zorganizowania
procesji ze œwiecami73 . Jego kazania by³y wys³uchiwane przez tajn¹ policjê i ro-

64 Por. A. Koerbling, P. Riesterer, Pater Rupert Mayer, München 1988, s. 30n.
65 Por. G. Behrle, Die Wunder des Pater Rupert Mayer. Wahre Gebetserhörungen, München 2004,

s. 10n.
66 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 31n.
67 Por. J. Sudbrack, Pater Rupert Mayer…, s. 6.
68 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J…, s. 44n.
69 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 164.
70 Por. R. Mayer, In der Ruhe…, s. 70.
71 M. I. Grassl, Pater Rupert Mayer in Selbstzeugnissen, München 1984, s. 104.
72 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 195n.
73 Ibidem, s. 201.
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biono z nich stenogramy. Takie stenogramy posiadamy z 1937 roku74 . Jesieni¹
1936 lub wiosn¹ 1937 roku zosta³ wezwany do prokuratury z powodu jego kazañ,
które by³y odbierane jako polityczne i wrogie pañstwu. Na nic nie zda³y siê t³uma-
czenia, ¿e stara siê zawsze mówiæ z punktu widzenia religijnego i chodzi mu wy-
³¹cznie o zbawienie dusz. Chciano go te¿ zmusiæ do ujawnienia treœci rozmów
duszpasterskich, czego oczywiœcie nie móg³ uczyniæ75 . 28 maja 1937 roku tajna
policja w Monachium zakaza³ mu g³oszenia kazañ. Poniewa¿ zadeklarowa³, ¿e taki
zakaz mog³yby wydaæ jedynie w³adze koœcielne, aresztowano go 5 czerwca tego¿
roku76 .

Oskar¿ono go o kontynuacjê wrogich w³adzom i ich rozporz¹dzeniom kazañ,
które mog¹ podwa¿yæ zaufanie ludu do kierownictwa politycznego. Twierdzono,
¿e kontynuowa³ jako duchowny w koœcio³ach wobec wielu ludzi omawianie spraw
pañstwa w sposób zagra¿aj¹cy pokojowi77 . Drugim punktem oskar¿enia by³y jego
sprzeciwy wobec walki z konfesyjnymi, katolickimi szko³ami78 . Zarzucono mu rów-
nie¿ atakowanie prasy za nierzetelne relacje dotycz¹ce procesów duchownych,
którzy zostali oskar¿eni o przestêpstwa przeciw obyczajom. B³ogos³awiony pod-
wa¿a³ te¿ s³usznoœæ i uczciwoœæ samych tych procesów. By³y one bowiem sztucz-
nie nag³aœniane przez propagandê Goebbelsa79 . Najmocniejsze by³o oskar¿enie
o atak na sam narodowy socjalizm80 . Rupert Mayer broni³ siê stwierdzaj¹c, ¿e
jego dzia³alnoœæ nie by³a nigdy polityczna i p³ynê³a zawsze z potrzeby wiary i reli-
gii81 . Po mowie oskar¿yciela i obroñcy nie zabra³ sam g³osu82 . Zosta³ 23 lipca 1937
roku skazany na szeœæ miesiêcy wiêzienia83 . Uwzglêdniono w karze szeœæ tygodni
aresztu œledczego, ale obci¹¿ono go kosztami procesu. Sêdzia tymczasowo zwolni³
go z wiêzienia zak³adaj¹c, ¿e nie bêdzie kontynuowa³ swej dzia³alnoœci84 . B³ogo-
s³awiony podziêkowa³ za wyrok, wyra¿aj¹c przez to przekonanie, ¿e s¹dy czyni¹
sprawie katolickiej najwiêksz¹ przys³ugê, gdy skazuj¹ i aresztuj¹ ksiê¿y, wystêpu-
j¹cych w obronie praw i wolnoœci Koœcio³a85 .

Przekonanie w³adz, ¿e Rupert Mayer zastraszony wyrokiem, podporz¹dkuje
siê nakazom, nie mia³o ¿adnych podstaw. Ju¿ w areszcie œledczym B³ogos³awiony

74 Ibidem, s. 202-215.
75 Ibidem, s. 67-69.
76 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J…, s. 58n.
77 Por. Pater Rupert Mayer vor dem Sondergericht. Dokumenta der Verhandlung vor dem Sonder-

gericht in München am 22. und 23. Juli 1937, (red.) O. Gritschneder, München und Salzburg
1965, s. 15n.

78 Ibidem, s. 17-19.
79 Ibidem, s. 20-22.
80 Ibidem, s. 23.
81 Ibidem, s. 44.
82 Ibidem, s. 108.
83 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J..., s. 79.
84 Por. Pater Rupert Mayer vor dem Sondergericht…, s. 111n.
85 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 81.
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by³ szczêœliwy, ¿e zosta³ uwiêziony z powodu wiary86 . W wiêzieniu cieszy³ siê, ¿e
móg³ prowadziæ uporz¹dkowane ¿ycie duchowe i studiowaæ. Móg³ te¿ odprawiaæ
codziennie Mszê œwiêt¹. Przynoszono mu paczki z ¿ywnoœci¹, którymi dzieli³ siê
z biednymi wiêŸniami87 . W ksi¹¿ce od prowincja³a otrzyma³ konsekrowane Hostie
i móg³ przyj¹æ Komuniê88 . Ju¿ 9 czerwca 1937 roku deklarowa³, ¿e w razie wy-
puszczenia, mimo zakazu mówienia, bêdzie dalej broni³ Koœcio³a w swych kaza-
niach89 . W tym samym roku pisa³: „Lud winien zauwa¿yæ, ¿e kap³an ¿yje i umiera
dla jego sprawy, ¿e nie odczuwa strachu, ¿e nadstawia g³owê”90 . By³ wtedy prze-
konany, ¿e umrze w wiêzieniu, chyba, ¿e bêdzie mu dane ¿yæ d³u¿ej ni¿ polityczne-
mu systemowi91 .

Tak te¿ po krótkim okresie wolnoœci zosta³ ponownie aresztowany 5 stycznia
1938 roku i umieszczony w wiêzieniu w Landsberg am Lech92 . Pocz¹tkowo bo-
wiem podporz¹dkowa³ siê woli prze³o¿onych koœcielnych, by nie g³osiæ kazañ. Gdy
jednak opinia publiczna uleg³a manipulacji w³adz, które interpretowa³y jego milcze-
nie jako p³yn¹ce ze strachu podporz¹dkowanie siê zakazom pañstwowym, za po-
zwoleniem w³adz koœcielnych jeszcze raz zabra³ g³os i zosta³ aresztowany93 . W 1938
roku pisa³ do Himmlera, ¿e s³odko umieraæ za ojczyznê, ale jeszcze s³odziej za
wiarê katolick¹94 . W wiêzieniu cieszy³ siê ze swego ca³kowitego ubóstwa. Czu³
siê przygotowany do odejœcia z tego œwiata95 . Od odwiedzin biskupa móg³ co-
dziennie odprawiaæ w celi Mszê œwiêt¹96 . Przeœladowcy liczyli siê z wielkim pre-
sti¿em B³ogos³awionego i nie chcieli uczyniæ z niego mêczennika. Dlatego po raz
kolejny wypuszczono go i po raz kolejny zastosowa³ siê do poleceñ w³adz koœciel-
nych, by nie g³osiæ kazañ. Powiedzia³ sobie, ¿e sto razy lepsze jest pos³uszeñstwo
ni¿ ofiara97 . Jednak ju¿ wkrótce za¿¹dano od niego ujawnienia nazwisk zwolenni-
ków ruchu monarchistycznego, którzy siê z nim kontaktowali. Rupert Mayer odpo-
wiedzia³, ¿e wszyscy przychodz¹ do niego jako duszpasterza i dlatego obowi¹zuje
go milczenie98 . Wtedy 3 listopada 1939 roku po raz kolejny umieszczono go w aresz-
cie Wittelsbacher Palais99 .

86 Ibidem, s. 70.
87 Ibidem, s. 74n.
88 Ibidem, s. 73.
89 Ibidem, s. 218n.
90 Ibidem,s. 241.
91 Ibidem, s. 371.
92 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J…, s. 82.
93 Por. P. Molinari, Bl. Rupert Mayer. Apostole of Munich, Dublin 1988, s. 37n. Por. F. Boesmiller,

P. Rupert Mayer S. J..., s. 87. Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 84n.
94 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 379.
95 Ibidem, s. 585.
96 Ibidem, s. 90.
97 Ibidem, s. 97.
98 Ibidem,, s. 103.
99 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J..., s. 93.
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22 grudnia 1939 roku przewieziono B³ogos³awionego do obozu koncentracyjne-
go Sachsenhausen100 . Jad¹c tam deklarowa³, ¿e walczy nie dla biskupów, tylko dla
Koœcio³a katolickiego i dlatego nie jest w stanie zniechêciæ go oportunistyczna
postaw¹ pojedynczych biskupów101 . W obozie traktowano go dobrze i tylko brak
mo¿liwoœci pracy apostolskiej poza ofiar¹ i modlitw¹ by³ dla niego ciê¿arem102 .
Z niezmienn¹ gotowoœci¹ cieszy³ siê na mo¿liwoœæ œmierci mêczeñskiej dla wiary.
Nie móg³ z nikim rozmawiaæ i to wydawa³o mu siê znakiem, ¿e gestapo nie chce
zdradziæ miejsca jego przetrzymywania. Podejrzewa³, ¿e tak ³atwiej bêdzie siê go
pozbyæ103 . Wielkie fizyczne cierpienie tego okresu wi¹¿e siê z faktem, ¿e z powo-
du wyniszczenia organizmu, wychudzona noga nie pasowa³a do protezy104 . Jed-
nak lekarze dbali o jego zdrowie, bo prawdopodobnie gestapo nie chcia³o, by umar³
w obozie jako mêczennik za wiarê105 . Przeœladowano go jednak w bardziej wyra-
finowany sposób, nie toleruj¹c ¿adnych przedmiotów kultu, nie pozwalaj¹c na Ko-
muniê œwiêt¹ ani na posiadanie ró¿añca. Gdy z czasem pozwolono mu odprawiaæ
Mszê œwiêt¹, z czci do Eucharystii wstrzyma³ siê dwa tygodnie, gdy¿ nie móg³
modliæ siê na stoj¹co106 .

Po siedmiu miesi¹cach, 7 sierpnia 1940 roku zwolniono go i przewieziono do
benedyktyñskiego klasztoru w Ettal. Zabroniono jednoczeœnie opuszczania terenu
klasztoru i odprawiania Mszy w tamtejszym koœciele107 . Nie wolno mu by³o te¿
kontaktowaæ siê ze œwiatem i ograniczono jego korespondencjê do prywatnych
treœci z rodzin¹, zabroniono odwiedzin obcych osób, spowiadania i odprawiania
w obecnoœci przyjezdnych108 . W sporz¹dzonym w 1945 roku dla potrzeb procesu
norymberskiego opisie swych doœwiadczeñ z nazizmem Rupert Mayer jeszcze raz
podkreœli³, ¿e w Ettal zosta³ skazany, by byæ za ¿ycia umar³ym, bo ta œmieræ by³a
dla niego, tak pe³nego ¿ycia, gorsza ni¿ œmieræ fizyczna. Przyj¹³ jednak te ograni-
czenia z motywów religijnych109 . Wobec przeciwnoœci losu poleca³ przyj¹æ trzy
podstawowe prawdy, z których winna p³yn¹æ ufnoœæ cz³owieka: Bóg wie wszyst-
ko, Bóg mo¿e wszystko, Bóg nas kocha110 . B³ogos³awiony by³ szczêœliwy z racji
swego uwiêzienia ze wzglêdu na wiarê. Cierpienie dla Koœcio³a nape³nia³o go ra-
doœci¹111 .

100 Ibidem, s. 94.
101 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 111.
102 Ibidem, s. 117.
103 Ibidem, s. 118n.
104 Ibidem, s. 121.
105 Ibidem, s. 122n.
106 Ibidem, s. 125n.
107 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J..., s. 106n. Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…,

s. 129.
108 Por. R. Mayer, Leben im Widerspruch…, s. 133.
109 Ibidem, s. 142.
110 Por. R. Mayer, Mein Kreuz…, s. 17.
111 Ibidem, s. 72n.
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Zakoñczenie

11 maja 1945 roku, po wkroczeniu wojsk amerykañskich, ojciec Rupert Mayer
powróci³ do Monachium, do swego umi³owanego koœcio³a œw. Micha³a112 . Zmar³
w uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych podczas g³oszenia kazania w tym koœciele.
Jego ostatnie s³owa by³y wezwaniem Pana113 . 4 listopada zosta³ pochowany w Pul-
lach ko³o Monachium, jednak z czasem przeniesiono jego cia³o do koœcio³a œw.
Micha³a114 . W podsumowaniu nale¿y przypomnieæ, ¿e Rupert Mayer przyj¹³ otwar-
tym sercem wychowanie w wierze przez s³owo i przyk³ad rodziców. Wiara sta³a
siê dla niego jasnym i wspania³ym œwiatem, który przez ca³e ¿ycie rozwa¿a³. W wiê-
zieniu odbywa³ æwiczenia duchowe z takim zaanga¿owaniem, ¿e zapomnia³ nawet
o procesie. Wygnanie w Ettal spêdzi³ prawie ca³kowicie na modlitwie i lekturze
ksi¹¿ek teologicznych. Broni³ heroicznie wiary na ambonie. Z powodu wiary by³
w wiêzieniu i najchêtniej za ni¹ odda³by ¿ycie. Z wiary p³ynê³a jego walka z komu-
nizmem, liberalizmem i ideami masoñskimi. Jego ¿ycie okreœla³a wiara, Koœció³,
Msza œwiêta i papiestwo. Pobo¿nie odprawia³ Mszê i adoracjê, a ró¿aniec odma-
wia³ nawet na ulicy. Miesiêcznie g³osi³ nawet do siedemdziesiêciu kazañ. Stara³ siê
doprowadziæ konwertytów do wiary i poœwiêca³ im wiele czasu115 . Nic wiêc dziw-
nego, ¿e Ojciec œwiêty Jan Pawe³ II, beatyfikuj¹c go 3 maja 1987 roku, ukaza³ jego
postaæ jako przyk³ad wiary dla ca³ego Koœcio³a.

Zusammenfaßung

Der Autor schildert die Rolle der theologischen Tugend des Glaubens im Leben
des seligen Rupert Mayer. Er ist am 23 Januar 1876 in Stuttgart geboren. Sein
Glaubensleben wurde durch das fromme Elternhaus geprägt. Rupert zog es zu den
Jesuiten, wo er in Jahren 1906-1911 als Volksmissionar tätig war. Seliger Pater
war ein Mann der Kanzel. Er predigte die Wahrheit; zwischen Wort und Leben
gab es keine Differenz. Kaum etwas erfuhr man von ihm über die Schmerzen
seiner Kriegsverwundung und die Mühen des Laufens mit einer Oberschenkelpro-
these. 1937 sagte et in einer Predigt: „Dem Tode habe ich schon hundert Male
ganz bewußt in die Augen gesehen”. Zu ihm konnte man immer kommen und er
war für jedermann und jede Not da. P. Mayer als Seelsorger für die Zuwanderer in
München half den Menschen in der für ihn typischen Synthese von Genauigkeit
und Großzügigkeit. Die Mitte seiner Seelsorge waren die persönlichen Gespräche,

112 Por. F. Boesmiller, P. Rupert Mayer S. J..., s. 113.
113 Ibidem, s. 116.
114 Ibidem, s. 120.
115 Por. Dokumentation zur Seligsprechung von Pater Rupert Mayer SJ, St. Ottilien 1987, s. 45.
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die der Mantel des priesterlichen Schweigens verhüllt. Das eucharistische Opfer
als Mitte der Kirche bestimmte den Tag P. Mayers. Er war ein Kämpfer. In der
Sensibilität für Gott wurzelte sein mutiges Auftreten. Es hat seinen Höhepunkt in
der Verfolgungszeit der Nazis. Er wurde dreimal verhaftet und zuletzt im KZ Sach-
senhausen und im Kloster Ettal interniert. Er ist am 1 November 1945 durch Schla-
ganfall, der ihn am Altar stehend traf, gestorben. Am 3 Mai hat ihn Papst Johannes
Paul II selig gesprochen.
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Henryk Lisiak
(Poznañ)

Narodowa Demokracja w dobie Wielkiego Ksiêstwa
Poznañskiego. Pocz¹tki i rozwój (1900-1914)

Narodowa Demokracja (endecja) jako ekspozytura Ligi Narodowej stawiaj¹-
cej sobie za cel nadrzêdny odrodzenie pañstwowoœci polskiej, zapocz¹tkowa³a sw¹
dzia³alnoœæ w zaborze rosyjskim. Tam w³aœnie, w Warszawie w roku 1897 dzia³a-
cze Ligi utworzyli Stronnictwo Narodowo- Demokratyczne z zadaniem zwalcza-
nia tendencji ugodowych. Jego niekwestionowanym liderem a jednoczeœnie
ideologiem sta³ siê Roman Dmowski. Dmowski przeciwstawi³ niepodleg³oœciowe-
mu i romantycznemu radykalizmowi reprezentowanym przez za³o¿ycieli Ligi Pol-
skiej now¹ filozofiê polityczn¹, któr¹ wy³o¿y³ w wydanym w 1903 r. dziele, „Myœli
nowoczesnego Polaka”. Jak wiadomo, jej esencjê stanowi³ nacjonalizm pojmowa-
ny jako nowy patriotyzm; zdaniem autora, w warunkach walki o narodowe prze-
trwanie postulat bez alternatywy

W Wielkim Ksiêstwie Poznañskim Narodowa Demokracja jako formalne ugru-
powanie polityczne pojawi³o siê w 1909 r., choæ jej obecnoœæ na tym obszarze
siêga prze³omu wieków1 . Baz¹ na której zrodzi³a siê Narodowa Demokracja w Wiel-
kopolsce, a potem budowa³a swe struktury organizacyjne by³ zrodzony na pocz¹t-
ku lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia ruch „ludowy”. Jego twórca i patron
Roman Szymañski, doktor filozofii, historyk oraz redaktor przeznaczonego miesz-
czañstwa dziennika „Orêdownik” takim w³aœnie pojêciem okreœla³ samodzielnych
ekonomicznie mieszczan oraz zamo¿niejsze ch³opstwo2 . Ruch „ludowy” zrodzi³
siê w okresie narastaj¹cej fali nacjonalizmu i szowinizmu niemieckiego po utwo-
rzeniu Rzeszy Niemieckiej i by³ odpowiedzi¹ na politykê Berlina zmierzaj¹c¹ ku
wynarodowieniu Polaków 3 .

Bismarck i jego nastêpcy realizowali ten cel z rozmachem ale tak¿e konse-
kwentnie i metodycznie. O przemyœlnoœci tych dzia³añ œwiadcz¹ m.in. próby ota-
czania polskich skupisk miejskich pierœcieniem niemieckich osadników by w ten
sposób sparali¿owaæ handel i rzemios³o, rujnuj¹c tym samym polski potencja³ go-

1 J. Marczewski, Narodowa Demokracja w Poznañskiem 1900-1914, Warszawa 1967;W. Jakób-
czyk, Dzieje Wielkopolski 1890-1914 t. III, s. 484-485, Poznañ 1967;W. Feldman, Dzieje pol-
skiej myœli politycznej 1864-1914, Kraków 1933, s. 291

2 W. Jakóbczyk, Przetrwaæ nad Wart¹, Warszawa 1989, s. 40.
3 L. Trzeciakowski,Kulturkampf w zaborze pruskim, Poznañ 1970; K. Kaczmarczyk (red.), Wiel-

kopolska w przesz³oœci, Poznañ 1926, s. 222-233; A. Basinski, Wspomnienia dziennikarza
poznañskiego, Poznañ 1928, s.4-5.
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spodarczy. Plany w³adz niemieckich by³y czytelne: zmusiæ pozbawione warszta-
tów pracy rzesze Polaków do opuszczenia rdzennych ziem polskich i szukania ich
w wielkich oœrodkach przemys³owych Niemiec.Woln¹ przestrzeñ gospodarcz¹ nad
Wart¹ mieli zajmowaæ koloniœci z Niemiec hojnie wspierani funduszami z kasy
Komisji Kolonizacyjnej.Inn¹ p³aszczyzn¹ dzia³añ antypolskich by³o niemczenie pol-
skiego szkolnictwa tak powszechnego jak prywatnego; ustawa o jêzyku polskim
z 1887 roku usunê³a polszczyznê z administracji, Polakom zamkniêto tak¿e dostêp
do pracy w urzêdach. Polityka ta realizowana by³a nie tylko w oparciu o na admi-
nistracjê, policjê i wojsko, wspierali j¹ tak¿e miejscowi Niemcy (w³aœciciele ziem-
scy osadnicy, kupcy i rzemieœlnicy) 4 . Co naturalne, taki rozwój sytuacji ogó³ polski
odbiera³ jako zagro¿enie bytu narodowego. St¹d te¿ na akcjê bardzo szybko przy-
sz³a reakcja. Wobec utworzenia przez stronê niemieck¹ silnego frontu nacjonali-
stycznego Polacy odpowiedzieli organizowaniem obozu obronnego. Na czo³ow¹
si³ê tego frontu wyrasta³ w³aœnie ruch „ludowy”. Nie nawo³ywano jednak do rady-
kalnych kroków skierowanych przeciw Niemcom, walka mia³a siê toczyæ w ra-
mach prawa,przede wszystkim na p³aszczyŸnie organicznikowskiej. Pocz¹wszy
od lat siedemdziesi¹tych dzia³acze zwi¹zani ruchem Szymañskiego podejmowali
coraz szersze dzia³ania propagandowe i organizacyjne buduj¹c mocne podstawy
polskiego frontu samoobrony. Struktury tego¿ frontu, a jednoczeœnie jego najwiêk-
sza si³a to tzw. grupy celowe -organizacje spo³eczne, samokszta³ceniowe, gospo-
darcze, sportowe itp., które poza dzia³alnoœci¹ statutow¹ wziê³y na siebie rolê
placówek umaciaj¹cych polskoœæ5 . Wobec wyrugowania jêzyka polskiego ze szkó³,
na ich grunt przeniesiono m.in. naukê jêzyka polskiego, historii i geografii.

Jednak wobec coraz mocniejszych uderzeñ niemieckich i skali zagro¿enia, kontr-
akcja podjêta przez „ludowców” nie by³a wystarczaj¹ca. Podejmowane dzia³ania
by³y ma³o agresywne,a zwa¿aj¹c na zaanga¿owany potencja³ ludzki i jego spo³ecz-
ny przekrój, ograniczone. Co najistotniejsze,podejmowane dzia³ania nie by³y wolne
od piêtna lojalizmu wobec pañstwa niemieckiego i jego konstytucji, os³abia³o to
wiarygodnoœæ ruchu „ludowego”, szczególnie w odniesieniu do bardziej konfronta-
cyjne nastawionych grup spo³eczeñstwa 6 . By³a to, jak siê wydaje, zasadnicza
przeszkoda przekreœlaj¹ca próby ludowców przejêcia w swe rêce kierownictwa
politycznego w Poznañskiem. Z tego powodu popularnoœæ „ludowców” powoli
s³ab³a, otwieraj¹c pole dzia³ania Narodowej Demokracji. Wa¿n¹ cezur¹ w dziejach
ruchu narodowo – demokratycznego na obszarze Wielkiego Ksiêstwa Poznañ-
skiego by³ rok 1899. Do Poznania przyby³ wówczas emisariusz Ligi Narodowej
Wincenty Lutos³awski, przyjmuj¹c do grona jej cz³onków pierwszych Wielkopolan:
Bernarda Chrzanowskiego, Felicjana i Stanis³awa Niegolewskich i Helenê Rze-
pecka; wkrótce grupê tê zasili³o dwóch dzia³aczy ZET-u, Jan Kowalczyk i Emanu-
4 W. Jakóbczyk, Przetrwaæ nad Wart¹..., s. 63-66.
5 L. Trzeciakowski, Walka o polskoœæ miast.., s. 146-183; W. Jakóbczyk, Przetrwaæ nad Wart¹...,

s. 48 J.Marczewski, Narodowa Demokracja..., s. 117.
6 Ibidem.., s. 127;W. Jakóbczyk, Przetrwaæ nad wart¹..., s. 51.
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el Tchórz. W latach 1900-1901 cz³onkami Ligi zostali zostali tak¿e: Boles³aw Kry-
siewicz, Celestyn Rydlewski, Marian Seyda i Wojciech Korfanty. Organizacyjnie
grupa poznañska stanowi³a filiê Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w War-
szawie.

Pocz¹tki Narodowej Demokracji w Poznañskiem nie by³y ³atwe. Jej liderzy
skupieni wokó³ „Przegl¹du Poznañskiego” (m.in. Chrzanowski, Krysiewicz, W³a-
dys³aw Seyda, Tomasz Drobnik i Henryk Szuman) staraj¹cy siê przeszczepiaæ
idee Ligi na grunt poznañski pocz¹tkowo nie znaleŸli szerszego odzewu. Obok
przeszkód natury politycznej, sytuacjê utrudnia³y specyficzne w Poznañskiem sto-
sunki spo³eczne charakteryzuj¹ce siê mocno zakorzenionymi wp³ywami Koœcio³a
i ziemiañstwa. Te konserwatywne si³y mia³y w swym rêku rz¹d dusz monopolizu-
j¹c tym samym obszar polityczny Ksiêstwa. Zwa¿ywszy na forsowanie coraz bar-
dziej bojowego nacjonalizmu „narodowcy” zmuszeni byli tak¿e kruszyæ opór ruchu
„ludowego”7 . Sytuacji nie u³atwia³ brak w³asnych pism, posiadanie „Przegl¹du Po-
znañskiego” trwa³o zbyt krótko by daæ po¿¹dane efekty.

Wskutek braku organów prasowych, ideologia Ligi Narodowej w Poznañskiem
szerzy³a siê przez d³ugi czas g³ównie za spraw¹ polskiej m³odzie¿y studenckiej
cz³onków tajnego trójzaborowego Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej, znanego jako ZET,
a bêd¹cego przez pewien czas naturalnym zapleczem Ligi Polskiej potem Ligi
Narodowej8 . W przeciwieñstwie do obszaru Rosji i Austro-Wêgier, w Niemczech
organizacja ta sprawowa³a polityczny monopol wœród studentów polskich (Berlin,
Wroc³aw, Monachium, Fryburg). Zetowcy nie ograniczali konspiracji wy³¹cznie do
obszaru uczelni oddzia³uj¹c tak¿e na uczniów szkó³ œrednich.Wed³ug niektórych
ocen, w zaborze pruskim oko³o 80 % tych ostatnich pozostawa³o pod wp³ywami
Zetu. Co bardzo istotne, po zakoñczeniu studiów wiêkszoœæ zetowców kierowa³a
swe kroki do Ligi Narodowej9 .W takiej sytuacji, wobec braku konkurencji ze stro-
ny ugrupowañ innej barwy (przede wszystkim socjalistów coraz silniejszych w Kon-
gresówce i Galicji, a zupe³nie nieobecnych w Poznañskiem) endecy kszta³towali
tam szeregi inteligencji, wywieraj¹c z biegiem czasu coraz wiêksze piêtno na kszta³t
¿ycia politycznego Wielkopolski.

Z pocz¹tkiem wieku Liga krzewi³a swe idee poprzez obecnoœæ swych dzia³a-
czy w organizacjach spo³ecznych(g³ównie poddanym wp³ywom „ruchu ludowe-
go”), w których ci zajmowali bardzo eksponowane funkcje; nieco póŸniej tak¿e
poprzez prasê, której dot¹d, wy³¹czaj¹c krótkie okresy, byli pozbawieni. Pierw-
szym pismem jakim przez pewien czas ligowcy dysponowali by³ kierowany przez
M. Seydê (wówczas studenta) przy wspó³udziale Rydlewkiego i Simona „Dziennik
Berlinski”. Pismo wychodzi³o w latach 1900-1902. Po utracie „Dziennika” idee

7 W. Seyda, Na prze³omie dziejów. Fakty i dokumenty, t. I, Poznañ 1927, s. 35.
8 T. W. Nowacki, Na drogach do niepodleg³oœci, (w :) ZET w walce o niepodleg³oœæ i budowê

pañstwa. Szkice i wspomnienia,pod red. T.W. Nowackiego i Z.Czeczot-Gawraka, Warszawa
1996, s. 63-65; E. Hanke, Trudy i oczekiwania. Wspomnienia lekarza, Warszawa 1965, s. 30-32.

9 T.W. Nowacki, Na drogach do niepodleg³oœci..., s. 61.
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Ligi popularyzowa³ „Goniec Wielkopolski”; jego w³aœciciela pozyskali dla Ligi
H. Rzepecka i M. Seyda. Fakt ten nale¿y interpretowaæ przede wszystkim jako
przejaw coraz wyraŸniejszego przebijania siê pr¹dów narodowo-demokratycznych
w Poznañskiem. Za taka tez¹ przemawia zawarte w 1902 roku porozumienie miê-
dzy B. Chrzanowskim a R. Szymañskim, umo¿liwiaj¹ce narodowym demokratom
faktyczn¹ kontrolê szeregów „ruchu ludowego”10 . By³ to fakt kapitalnej wagi, en-
decja pozyskiwa³a bowiem w ten sposób (choæ nieoficjalnie, bo „ruch ludowy „jako
taki w dalszym ci¹gu prowadzi³ o¿ywiona dzia³alnoœæ) potê¿ny potencja³ cz³on-
kowsko- organizacyjny „ludowców”. Wczeœniej, w 1901 roku, Chrzanowski przy
wsparciu Szymañskiego zdoby³ mandat do parlamentu Rzeszy. W 1903 roku ende-
cy wespó³ z „ludowcami” utworzyli komitet wyborczy do parlamentu Rzeszy i sej-
mu pruskiego11 .

Kampania wyborcza i zwi¹zane z ni¹ akcje wiecowo- prasowe sprzyja³y pre-
zentacji za³o¿eñ programowych Narodowej Demokracji. Najmocniej eksponowa-
no kwestiê obrony bytu narodowego, wiary katolickiej oraz interesów warstw
œrednich i robotniczych. Oczywiœcie w ówczesnych warunkach nie mog³o byæ
mowy o otwartym stawianiu sprawy wspó³pracy miêdzyzaborowej ani tym bar-
dziej podnoszeniu idei niepodleg³oœci. Treœci „wszechpolskich” jednak nie bra-
k³o,o czym œwiadczy podkreœlanie potrzeby ³¹cznoœci z braæmi w zaborze rosyjskim
i austriackim 12 . Akcent „zakordonowy” oznacza³ now¹ jakoœæ w dotychczasowej
oficjalnej w retoryce politycznej Poznañskiego. Trudno negowaæ, by kierowane do
spo³eczeñstwa sygna³y ku postrzeganiu spraw narodowych z perspektywy trójza-
borowej i przekonywanie o rosn¹cej sile ¿ywio³u polskiego (obok umacniania kon-
dycji duchowej Poznañczyków i wiary w sens stawianego oporu) nie rzutowa³y
tak¿e na umacnianie siê nowego ruchu w spo³eczeñstwie.

Zabiegaj¹c o g³osy wyborcze narodowi demokraci coraz mocniej wskazywali
na koniecznoœæ utworzenia ugrupowania politycznego jednocz¹cego ca³y ¿ywio³
polski w walce z niemczyzn¹, zg³aszaj¹c jednoczeœnie gotowoœæ podjêcia siê takie-
go dzie³a. Takie postawienie sprawy nale¿y postrzegaæ jako publiczne wotum nie-
ufnoœci pod adresem si³ aktualnie sprawuj¹cych przywództwo narodowe w Wielkim
Ksiêstwie.

Dokonuj¹ca siê polityczna warty w Ksiêstwie Poznañskim stawa³a siê coraz
bardziej widoczna. Narodowa Demokracja w sposób zdecydowany przystêpowa-
³a do przejmowania przywództwa nad ¿ywio³em polskim wykazuj¹c (w przeci-
wieñstwie do wszystkich innych ugrupowañ) ogromn¹ aktywnoœæ i determinacjê
w umacnianiu narodowego frontu oporu. Jednym z jej wa¿niejszych poczynañ or-
ganizacyjnych by³o powo³anie w 1904 roku tajnego Towarzystwa Obrony Narodo-
wej (TON) z zadaniem przeciwstawienia siê postêpom Komisji Kolonizacyjnej.

10 Ibidem, s.169.
11 Ibidem.
12 W. Jakóczyk(red.)Wielkopolska 1851-1914.Wybór Ÿróde³, t. II, Poznañ 1954.
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Si³¹ napêdow¹ TON-u by³ Komitet Polityczny spe³niaj¹cy funkcjê kierownicz¹
w akcji uœwiadamiania i tajnego nauczania. Komitet dzia³a³ poprzez opanowane
przez zwolenników Ligi liczne organizacje spo³eczne takie m. in. jak „Sokó³”, To-
warzystwo Czytelni Ludowych, Samopomoc, „Znicz”, Towarzystwo Przyjació³
Wzajemnego Pouczania siê i Opieki nad Dzieæmi „Warta”13 . Dla nowej organiza-
cji endecy znaleŸli sponsora w osobie Józefa Koœcielskiego, dot¹d zwolennika po-
lityki ugody z dworem cesarskim 14 . Okolicznoœci¹, która jak mo¿na przypuszczaæ,
przysporzy³a ruchowi wielu zwolenników by³y strajki szkolne z najg³oœniejszym
wrzesinskim na czele; z batalii strajkowej uczyniono sprawny instrument propa-
gandowy wymierzony tak we w³adze pruskie jak i polskich ugodowców15 .

Wa¿nym etapem rozwoju i umacniania pozycji Narodowej Demokracji by³o
opanowanie stowarzyszenia „Stra¿”16 . Za³o¿one w kwietniu 1905 roku przez wspo-
mnianego ju¿ Koœcielskiego stowarzyszenie mia³o s³u¿yæ umacnianiu wp³ywów
politycznych ziemiañstwa, idea ta jednak nie mia³a siê wype³niæ. Wkrótce po jego
za³o¿eniu „Stra¿” przejêli endecy(przy pomocy „ludowców” doprowadzili do usu-
niêcia ziemian z jej zarz¹du) staraj¹c siê j¹ przekszta³ciæ w sprawny instrument
polityczny. Zarz¹dowi G³ównemu podlega³y placówki powiatowe ze starostami na
czele, natomiast w miastach koordynatorami wszelkich prac byli komisarze. Jed-
nak¿e nie zarz¹d (w którym zasiadali tak¿e „ludowcy”) okreœla³ kierunki faktycz-
nych dzia³añ stowarzyszenia lecz poszczególni kierownicy sekcji w wiêkszoœci
wywodz¹cy siê z endecji: Chrzanowski, W³adys³aw Mieczkowski, Celestyn Ry-
dlewski, Karol Rzepecki, oraz Marian i W³adys³aw Seydowie. Do bardzo aktyw-
nych dzia³aczy „Stra¿y” nale¿eli tak¿e Pawe³ Gantkowski i Kazimierz Karasiewicz.
Zasiêg stowarzyszenia by³ szeroki i nie ogranicza³ siê wy³¹cznie do obszaru Wiel-
kiego Ksiêstwa, obejmowa³ tak¿e Œl¹sk, Pomorze, Prusy Wschodnie, a tak¿e nie-
które powiaty „zakordonowe”17 . Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e na bazie „Stra¿y”
endecja zamierza³a budowaæ fundamenty politycznej potêgi w Poznañskiem. Œwiad-
czy o tym postawione sobie zadanie umasowienia organizacji; w krótkim czasie
„Stra¿” mia³a liczyæ 100 tys. cz³onków18 . Mimo podejmowanych wysi³ków, tych
jak¿e zamaszystych zamierzeñ nie zdo³ano zrealizowaæ. Kres po³o¿y³a im akcja kó³
ziemiañskich,a w najwiêkszej mierze koœcielnych, bêd¹ca nastêpstwem nie tyle
ekspansji organizacyjnej „Stra¿y” co stosowanych przez ni¹ metod walki politycz-
nej. Prawdopodobnie rolê masy krytycznej spe³ni³a tu wydawana przez endecjê

13 „Warta” by³a stowarzyszeniem kobiecym. Jej dzia³aczki wywodzi³y siê z krêgów inteligencko-
\mieszczañskich. Jej d³ugoletnia przewodnicz¹ca Aniela Tu³odziecka i kilka innych dzia³aczek
nale¿a³y do Ligi Narodowej. Zob. W. Jakóbczyk. Przetrwaæ nad Wart¹...., s. 66

14 Ibidem.
15 J. Marczewski, Narodowa Demokracja..., s. 66.
16 W. Jakóbczyk, Dzieje Wielkopolski, t. III, Poznañ 1967, s. 164-186.
17 W. Marczewski, Darodowa Demokracja....s. 158; W. Jakóbczyk, Dzieje Wielkopolski 1890-

1914 t. III, s. 117.
18 W. Jakóbczyk,Przetrwaæ nad Wart¹..., s. 68.
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(a œciœlej przez ksiêgarza K. Rzepeckiego) broszura pod nazw¹ „Czarna ksiêga
sprzedawczyków”, w której publikowano nazwiska ziemian sprzedaj¹cych swe
maj¹tki Komisji Kolonizacyjnej 19 . Nie oszczêdzano tak¿e w³adz Koœcio³a, zarzu-
caj¹c im biernoœæ i politykê ugody co mog³o byæ, a mo¿e i by³o interpretowane na
forum publicznym jako przejaw zdrady narodowej. St¹d te¿ kontrakcja. Najmoc-
niejszy cios wyszed³ z Kurii poznañskiej. W podpisanym przez biskupa Edwarda
Likowskiego(w kwietniu 1906 r) okólniku, hierarcha zarzucaj¹c „Stra¿y” nadmier-
ny radykalizm i „zaczepki” pod adresem arcybiskupa Floriana Stablewskiego we-
zwa³ duchowieñstwo do „zupe³nego” wycofania siê ze „Stra¿y”20 . W ten sposób
endecja utraci³a kilkusetosobowy zastêp oddanych sprawie organizatorów i agita-
torów. Decyzja ta, jak mia³o siê okazaæ, och³odzi³a tak¿e stosunek ulegaj¹cych
wp³ywom koœcio³a warstw ludowych do nowego stowarzyszenia.. Rzutowa³o to
na przyrost szeregów „Stra¿y”, zamykaj¹c drogê do jej szybkiego przekszta³cenia
siê w organizacjê masow¹. Trzeba siê zgodziæ z uwaga W. Jakóbczyka, ¿e same
has³a „narodowe” jak i wielka ofiarnoœæ dzia³aczy Ligi nie wystarczy³y do poparcia
„Stra¿y” 21. Casus „Stra¿y” zas³uguje na szczególne podkreœlenie, bowiem nie
tylko odpowiada na pytanie o zasiêg wp³ywów „starych „si³ spo³ecznych w Po-
znañskiem ale tak¿e bardzo czytelnie ilustruje relacje miêdzy masami a Koœcio³em.Mó-
wi¹c krótko na tym etapie konfrontacji owe masy z wiêkszymi czy mniejszymi
opowiedzia³y siê po stronie swych dotychczasowych przewodników.

Choæ przegran¹ na obszarze „Stra¿y”(licz¹cej w 1906 roku 20 tys. cz³onków)
nie sposób kwestionowaæ,w wymiarze moralnym endecy mogli siê czuæ zwyciêz-
cami tej próby. Okaza³o siê bowiem, ¿e czêœæ ksiê¿y zignorowa³a wezwanie bisku-
pa, pozostaj¹c dalej na swych placówkach. Przeszkody w rozbudowie „Stra¿y”
mia³y wkrótce zostaæ zrekompensowane na innym polu: w roku 1906 endecy obej-
muj¹ ca³kowit¹ kontrolê nad maj¹cym du¿y rynek czytelniczy „Orêdownikiem”
Szymañskiego, a tak¿e mniejszymi pismami dla „ludu”, natomiast po upadku orga-
nu Kurii arcybiskupiej „Kuriera Poznañskiego”, zak³adaj¹ pismo o tej samej na-
zwie (licz¹c na dotychczasow¹ klientelê dziennika wywodz¹c¹ siê tak z grup
inteligenckich jak i konserwatywnych).Tego samego roku w ich rêkach znalaz³a
siê tak¿e „Drukarnia Polska”22 .

W inauguracyjnym numerze „Kuriera Poznañskiego” endecy doœæ szeroko zrefe-
rowali swój program. Zapowiadano przede wszystkim natê¿enie wysi³ków w umac-
nianiu polskoœci poprzez pog³êbianie samowiedzy i œwiadomoœci narodowej oraz
przejêcie przewodniej roli w walce z ekspansj¹ niemczyzny przez stan œredni; w jego

19 Wydawc¹, a prawdopodobnie tak¿e animatorem og³aszania nazwisk osób w sposób ra¿¹cy
³ami¹cych zasady solidarnoœci narodowej by³ K. Rzepecki Czarna....

20 W. Jabóbczyk,Przetrwaæ nad Wart¹..., s. 69.
21 Ibidem s. 68.
22 W. Jakóbczyk(red.), Wielkoplska 1851 –1914. s. 234-238.Marczewski, Narodowa Demokra-

cja...., s. R. Jaworski, „Swój do swego”. Studium o kszta³towaniu siê zmys³u gospodarnoœci
Wielkopolan 1871-1914.Wstêp i opracowanie W. Molik, Poznañ 1998,s. 146-149.
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kondycji moralnej i materialnej widziano fundament budowy i rozwoju nowoczesnego
spo³eczeñstwa. Niew¹tpliwie zdawali sobie sprawê, ¿e w³aœnie ta warstwa najbardziej
zagro¿ona w swym materialnym bycie wkrótce stanie siê g³ówn¹ si³¹ bojow¹ „obozu
narodowego”. Najskuteczniejszym orê¿em powstrzymywania ekspansji niemieckiego
nacjonalizmu mia³ byæ polski nacjonalizm. Wskazywano na koniecznoœæ solidaryzmu i
bezwzglêdne przestrzegania zasady „swój do swego”. Jak wynika³o z treœci progra-
mowych, ster batalii spoczywaæ mia³ w rêkach przywódców ruchu narodowego; roli
takiej odmawiano warstwie ziemiañskiej i Koœcio³owi wskazuj¹c na kolaboracje obu
tych si³ z rz¹dem niemieckim23 . Na szczególne podkreœlenie zas³uguje zapowiedŸ
wyprowadzenia Poznañskiego z izolacji politycznej i jednoczenie si³ narodowych z ro-
dakami poza „kordonem”. Rewolucyjnie jak na warunki pruskie zabrzmia³a konstata-
cja o istnieniu myœli politycznej siêgaj¹cej poza czarno-bia³e s³upy graniczne24 .

Zamieszania wokó³ „Stra¿y” w ¿adnej mierze nie wp³ynê³o na os³abienie ak-
tywnoœci endecji. Nie dysponuj¹c organizacj¹ masow¹ opierano siê na wiêkszych
lub mniejszych zrzeszeniach bêd¹cych pod jej ideowymi wp³ywami. Poniewa¿ tak-
tyka przenikania i opanowywania ró¿nych organizacji, a tak¿e tworzenia nowych
przynosi³a sukcesy, endecki stan posiadania nieustannie siê powiêksza³. Fakt god-
ny szczególnego podkreœlenia to pozyskiwanie coraz liczniejszych zwolenników
i prawdopodobnie wspó³pracowników ze strony duchowieñstwa. Sytuacji nie zmie-
ni³a publiczna próba dyskredytacji „partii kurierowej” ze strony biskupa Likow-
skiego. W jednej z enuncjacji biskup okreœli³ prasê endecka mianem
pseudo-katolickiej, zaœ m³odszemu duchowieñstwu(najbardziej zaanga¿owanemu
na forum publicznym) zaleca³ zdystansowanie siê od pism wydawanych przez
„Drukarniê Polsk¹” z „Kurierem Poznañskim” na czele25

Czynnikiem powa¿nie wzmacniaj¹cym pozycje endecji by³o w³¹czenie siê do
niej (obok „ludowców”) tak¿e przedstawicieli ziemiañstwa. Jak zauwa¿y³ Mar-
czewski, na liœcie udzia³owców „Kuriera Poznañskiego” figurowa³y tak¿e nazwi-
ska przedstawicieli tzw. „szlachty postêpowej”: Antoniego Ch³apowskiego, Alfreda
Ch³apowskiego, hr. Macieja Miel¿yñskiego i Witolda Skar¿ynskiego26.

Maj¹c do dyspozycji dwa znacz¹ce pisma, rzesze ofiarnych i dzia³aczy oraz
dominuj¹ce wp³ywy w wielu stowarzyszeniach, endecy stawali siê pierwszopla-
now¹ si³¹ organizuj¹c¹ i koordynuj¹ca walkê z niemczyzn¹. Dynamika tych dzia-
³añ znacznie wzros³a gdy w maju 1909 roku utworzyli jawnie funkcjonuj¹c¹ partiê
polityczn¹ pod nazw¹ Polskiego Towarzystwa Demokratycznego27 . Koniecznoœæ

23 W. Jakóbczyk (red.) Wielkopolska s. 236.
24 Ibidem.
25 J. Marczewski, Narodowa Demokracja..., s. 287.
26 Ibidem.
27 Cz³onkiem stronnictwa móg³ zostaæ ka¿dy Polak, obywatel rzeszy Niemieckiej, który zgadza³

siê z programem Stronnictwa, który podejmowa³ dzia³alnoœæ w ¿yciu publicznym, kierowa³
w niej zasadami Stronnictwa i który w swej politycznej dzia³alnoœci stosowa³ siê do wskazówek
w³adz stronnictwa, J. Marczewski, Narodowa Demokracja..., s. 269.
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powo³ania oficjalnego stronnictwa politycznego uzasadniano niespójnoœci¹ linii po-
litycznej na przestrzeni ruchu „ludowego” i trudnoœciami organizowania oporu wobec
prowadzonej przez w³adze akcji germanizacyjnej. Choæ trudno odmówiæ s³uszno-
œci tej argumentacji, najistotniejszym jak siê wydaje czynnikiem wp³ywaj¹cym na
te decyzjê by³y narastaj¹ce w ko³ach konserwatywnych nastroje ugodowe i towa-
rzysz¹ca im tak¿e szybko dojrzewaj¹ca idea utworzenia partii politycznej o obliczu
konserwatywno-ugodowym. Oczywiœcie decyzji tej nie sposób nie ³¹czyæ z przy-
gotowaniami Berlina do nasilenia kursu antypolskiego.

Powstanie Polskiego Towarzystwa Demokratycznego by³o wielkiej wagi wy-
darzeniem politycznym w Poznañskiem. Nowe ugrupowanie pos³uguj¹c siê ideolo-
gi¹ nacjonalistyczn¹ i nowoczesnymi rozwi¹zaniami organizacyjne,bo za takie nale¿y
uznaæ przede wszystkim intensywn¹ instrumentalizacji wspomnianych wczeœniej
grup celowych, po³o¿y³o podwaliny zwartego i silnego frontu narodowego.

W³adze nowej partii tworzy³a Rada G³ówna w której sk³ad weszli m.in.: Antoni
Ch³apowski, Stefan Chociszewski, Bernard Chrzanowski, Wojciech Korfanty, Wik-
tor Kulerski, Cyryl Ratajski, Maciej Miel¿yñski, Felicjan Niegolewski, W³adys³aw
Mieczkowski, Stanis³w Nowicki Celestyn Rydlewski, Karol Rzepecki, Wladys³aw
Seyda i Marian Seyda. Zarz¹d stanowili: Bernard Chrzanowski (przewodnicz¹cy),
Stefan Chociszewski (zastêpca przewodniczacego), W³adys³aw Mieczkowski,
Celestyn Rydlewski i Stanis³aw Nowicki28.  Zaprezentowany program ze wzglêdu
istniej¹ce uwarunkowania nie by³ i nie móg³ byæ szczegó³owym i jasnym wyk³adem
myœli politycznej endecji, zawiera³ ju¿ wczeœniej eksponowane tezy. Mimo uchwa-
lenia przez parlament Niemiec ustawy o wyw³aszczeniu, a tak¿e paragrafu jêzyko-
wego program by³ „konstruktywny”: zapowiadano przestrzeganie zapisów
konstytucji i obowi¹zuj¹cych zasad prawa. Prawdopodobnie bardziej bojowe tre-
œci zawiera³a wersja dla wtajemniczonych kolportowana w sposób konspiracyj-
ny29 .

Zasadnicz¹ rolê w szerzeniu za³o¿eñ programowych TPD i zakreœlaniu coraz
rozleglejszego pola wp³ywów nale¿y przypisaæ wspieraj¹cej Towarzystwo prasie.

Poza wymienionymi ju¿ „Kurierem Poznañskim i „Orêdownikiem”, liniê poli-
tyczn¹ nowego stronnictwa popar³y tak¿e: „Postêp”, „Przyjaciel Ludu”, „Lech”
„Dziennik Kujawski”, „Gazeta Grudzi¹dzka”, „Gazeta Krotoszyñska”, „Gazeta
Ostrowska”; kilka innych sympatyzowa³o z TPD. M³oda inteligencja endecka
wydawa³a pismo „Brzask”. Na podkreœlenie zas³uguje systematyczne wspieranie
narodowych demokratów ze strony posiadaj¹cego 90 tys. abonentów „Przewodni-
ka Katolickiego”30.  Po przeciwnej stronie stanê³y pisma reprezentuj¹ce obóz kon-
serwatystów, m.in. „Dziennik Poznañski”, „Goniec Wielkopolski” i „Wielkopolanin”.
Spoœród wymienionych tytu³ów pism „narodowych” miejsce naczelne zajmowa³

28 J. Marczewski, narodowa demokracja..., s. 286.
29 M. Seyda, Z zagadnieñ polityki demokratyczno-narodowej, Londyn 1946, s. 25.
30 W. Jakóbczyk, Przetrwaæ nad Wart¹..., s. 79.
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g³ówny organ prasowy stronnictwa „Kurier Poznañski”, wkrótce centralna, a jed-
noczeœnie bardzo wp³ywowa i opiniotwórcza instytucja w Poznañskiem.Pismo to
sta³o nie tylko rzecznikiem i obroñc¹ interesów narodowych ale tak¿e przewodni-
kiem na ró¿nych obszarach ¿ycia spo³eczno-politycznego. Bezkompromisowy ton
wobec wymierzonej w polskoœæ polityki rz¹dów niemieckich has³a nacjonalistycz-
ne oraz ca³okszta³t podejmowanych przez „Kurier” dzia³añ patriotycznych nara¿a-
³a go na wiele procesów. Wed³ug M. Seydy tylko w pierwszy roku istnienia pisma
by³o ich ponad 50(przede wszystkim za popieranie strajków szkolnych dzieci pol-
skich)31 . Dzia³ania „Kuriera” postrzegane jako symbol walki z niemczyzn¹ przy-
nosi³o endecji okreœlone profity polityczne przysparzaj¹c zwolenników. Rosn¹ce
wp³ywy i pozycjê zawdziêcza³o pismo w wielkiej mierze swemu redaktorowi na-
czelnemu M. Seydzie, maj¹cemu w 1906 roku 27 lat.

Now¹ partiê w przeciwieñstwie do pozosta³ych ugrupowañ charakteryzowa³a
wyj¹tkowa w intensywnoœæ i wszechstronnoœæ dzia³añ. Dzia³acze Towarzystwa
pracowali na ró¿nych polach (czêsto jedna osoba udziela³a siê w kilku zrzesze-
niach) nie zaniedbuj¹c ¿adnych œrodowisk przede wszystkim najbiedniejszych i naj-
s³abiej uœwiadomionych narodowo grup ludnoœci. Tak jak dot¹d zasadniczy nacisk
k³adziono na systematyczn¹ pracê ideowo-wychowawcz¹. Szczepienie œwiado-
moœci narodowej i wiary w odmianê losów ojczyzny ³¹czono z szeroka kampania
polityczn¹, tworz¹c w ten sposób coraz mocniejsze zaplecze organizacyjne. Na
wzmiankê zas³uguje tak¿e dba³oœæ o jakoœæ kadr o czym œwiadcz¹ systematyczne
szkolenia wewnêtrzne dotycz¹ce wyk³adni za³o¿eñ programowych jak i aktual-
nych wydarzeñ spo³eczno-politycznych32 .

Najskuteczniejszym instrumentem oddzia³ywania endecji, a tak¿e rozprzestrze-
niania swych wp³ywów by³y penetrowane przez jej zwolenników liczne stowarzy-
szenia. Do pierwszoplanowych, a jednoczeœnie najprê¿niejszych nale¿y zaliczyæ
Towarzystwa Czytelni Ludowych, Towarzystwa Gimnastyczne „Sokó³” oraz To-
warzystwa Œpiewacze33 . W wielu przypadkach ze wsparciem ideowym jak i or-
ganizacyjnym spieszy³y Katolickie Towarzystwa Robotnicze. Czêœæ ksiê¿y stoj¹cych
na ich czele by³o otwartymi zwolennikami endecji wœród nich Antoni Stychel pose³
do sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy piastuj¹cy godnoœæ prezesa Zwi¹zku
Katolickich Towarzystw Robotników Polskich. Wraz z przejmowaniem g³ównych
ról w tych organizacjach przez dzia³aczy endeckich (po okresie kierowania nimi
przez ludowców) wyraŸnie dostrzegalny jest rozwój bazy cz³onkowskiej i organi-
zacyjnej. Dla przyk³adu, w 1896 roku „Sokó³” posiada³ 36 gniazd i liczy³ oko³o
2 tysiêcy cz³onków, w 1913 by³o 291 gniazd i blisko 12 tysiêcy cz³onków34 . Od
1895 roku na czele „Soko³a”(Zwi¹zek Soko³ów Polskich w Rzeszy Niemieckiej)

31 M. Seyda, Z zagadnieñ polityki demokratyczno-narodowej..., s. 25.
32 W. Jakóbczyk. Dzieje Wielkoposki 1890-1914, t. III, s. 488.
33 W. Jakóbczyk, Przetrwaæ nad Wart¹..., s. 25-80; J. Gaj, Z. Grot, Zarys dziejów kultury fizycz-

nej w Wielkopolsce, Warszawa-Poznañ 1973, s. 72.
34 W. Jakóbczyk, Przetrwaæ nad Warta...,s. 74.
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sta³ B. Chrzanowski. Towarzystwo Czytelni Ludowych w tym samym roku liczy³o
31 tys. cz³onków w 276 placówkach35 .

Coraz ostrzej rysowa³ siê tak¿e polityczny w¹tek ich dzia³alnoœci. W ocenie
w³adz pruskich czêœæ stowarzyszeñ zasadniczy nacisk k³ad³y nie na dzia³alnoœæ
statutow¹ co „agitacj¹ narodow¹ i polityczn¹”36 . Czytaj¹c uzasadnienie wyroku
s¹du w sprawie przedstawiciela zarz¹du jednego z chórów nie sposób nie dostrzec
bardzo silnej obecnoœci endecji w tej placówce: „(...) zachowanie siê stowarzysze-
nia wskazuje na to, ¿e d¹¿y ono do podkreœlenia w ka¿dy sposób przeciwieñstwa
wobec niemczyzny i wzmagania go... nale¿y je traktowaæ jako zrzeszenie politycz-
ne jego d¹¿enia s¹ skierowane naprawdê na pielêgnacjê polskiego ducha... do
wywo³ania niezadowolenia z obecnych stosunków wœród pruskich poddanych pol-
skiego pochodzenia, oraz rozbudzanie nadziei na odbudowê polskiego pañstwa...”37 .

Staraj¹c siê osi¹gn¹æ jak najpe³niejsz¹ sterowalnoœæ ¿ywio³em polskim (w ca-
³ym jego przekroju spo³ecznym) i uczynienia zeñ decyduj¹cej si³y w konfrontacji z
niemczyzna, a w dalszej perspektywie zdolnej unieœæ ciê¿ar walki o niepodleg³oœæ
endecja metod¹ zdobywania przyczó³ków d¹¿y³a do zagospodarowania wszelkich
pól pozostaj¹cych poza jej zasiêgiem. Krok po kroku i z wielkim trudem dochodzo-
no celu.

Penetracja krêgów ziemiañskich zaowocowa³a utworzeniem w roku 1912 stron-
nictwa pod nazw¹ „Centrum Obywatelskie”. Na jego czele stan¹³ z cz³onek Ligi
Narodowej W³adys³aw Grabski38 . Powstanie „Centrum” oznacza³o nie tylko dal-
sze os³abienie bloku ziemiañskiego (czêœæ przedstawicieli tej warstwy nale¿a³a ju¿
do TDP) ale tak¿e wsparcie w tocz¹cej siê walce o przywództwo polityczne z
reprezentuj¹cymi skrajny konserwatyzm „Kasynem Obywatelskim” i „Zwi¹zkiem
Narodowym”. Obóz endecki wzmocni³ tak¿e si³ê oddzia³ywania propagandowego
zyskuj¹c „Dziennik Kujawski”, organ prasowy stronnictwa. Mniejsze znaczenie
(ze wzglêdu na ma³¹ liczebnoœæ) mia³o powo³anie maj¹cego reprezentowaæ wieœ
Narodowe Stronnictwo Ludowe. Jego najwybitniejsza postaci¹ by³ Wojciech Tr¹mp-
czyñski. Pozostaj¹c przy w¹tku ekspansywnoœci endecji nale¿y podkreœliæ wcze-
œniejsze utworzenie Zwi¹zku Zawodowego Polskiego z zadaniem organizowania
ró¿norodnych grup robotniczych. Ten „narodowy” zwi¹zek zawodowy mia³ stano-
wiæ swego rodzaju si³ê zaczepno-odporn¹ przeciwko wegetuj¹cemu w Poznañ-
skiem lecz stanowi¹cemu potencjalne niebezpieczeñstwo ruchowi socjalistycznemu.
Pod wp³ywem endecji pozostawa³o tak¿e wiele mniejszych, œrodowiskowych or-
ganizacji, m.in. m³odzie¿y pracuj¹cej [ „Iskra”, „Ogniwo”, „Brzask”].

Dysponuj¹c potê¿nym legionem dzia³aczy (na krótko przed wybuchem wojny
by³o ich oko³o 4 tysi¹ce) endecy zdominowali odpowiedzialne za organizacjê kam-
panii wyborczych powiatowe komitety wyborcze, a nastêpnie Centralny Komitet
35 Ibidem, s. 52.
36 Ibidem, s. 69
37 Ibidem, s. 64.
38 J. Marczewski, Narodowa Demokracja..., s. 380.
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Wyborczy. Kontrolowali tak¿e powsta³¹ w 1913 roku Radê Narodowa maj¹c¹
spe³niaæ rolê moralnego rz¹du narodowego39 . Do najczynniejszych cz³onków Rady
nale¿eli B. Chrzanowski, S. Celichowski i M. Seyda.

Choæ wp³ywy i autorytet nowego stronnictwa systematycznie wzrasta³y, jego
zwyciêski pochód w Poznañskim nie odbywa³ siê bez przeszkód. Poparciu i uzna-
niu z ró¿nych stron towarzyszy³a krytyka oraz próby podwa¿ania linii programo-
wej. Poza atakami ze strony ugrupowañ konkurencyjnych czyni¹cych to z pobudek
czysto politycznych narodowi demokraci stali siê tak¿e obiektem ataków ze strony
niektórych duchownych wystêpuj¹cych z pozycji obroñców interesów Koœcio³a
jak i aktualnego ³adu spo³ecznego i moralnego. Obok religijnej bezbarwnoœci, a na-
wet odmawiania racji bytu Koœcio³owi programowi TDN zarzucano tak¿e nacjo-
nalizm oraz d¹¿enie do ustanowienia rz¹dów ludowych, przy których stawiano
znak równania z zatraceniem perspektywy dobra ca³ego spo³eczeñstwa40 . Takie
i podobne krytyczne recenzje niekoniecznie odnosz¹ce siê do obszaru Poznañskie-
go w ¿adnej mierze nie wp³ywa³y na dynamikê ekspansji stronnictwa; przeciwnie,
wyzwala³y ofensywnoœæ. Wszelka krytyka i siê kontrowersje wokó³ Narodowej
Demokracji czy to w wymiarze trójzaborowym czy poznañskim stawa³y siê na
ogó³ bodŸcem ale i pretekstem do intensyfikacji propagandy „narodowej” uwzglêd-
niaj¹cej m.in. planowane przedsiêwziêcia programowe w bli¿szej jak i dalszej per-
spektywie, a szczególnie wyk³adniê (czêsto bardzo szczegó³ow¹) wielu kwestii
programowych. Centralne miejsce na tym polu przypada M. Seydzie. Niektóre
z jego artyku³ów polemicznych, nierzadko s¹¿nistych, a zamieszczanych w „Ku-
rierze Poznañskim” rozprowadzano tak¿e w formie broszur 41 .

W przededniu wojny Narodowa Demokracja maj¹ca w swych szeregach wie-
le wybitnych postaci, a przede wszystkich niezwykle ofiarnych dzia³aczy wywo-
dz¹cych siê przede wszystkich z inteligencji, duchowieñstwa i ziemiañstwa (w
1914 stronnictwo liczy³o nieco ponad 500 cz³onków)42  sta³a siê najpotê¿niejsz¹ si³¹
polityczn¹ w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim. Kres ekspansywoœci endecji prze-
rwa³a wojna. Poznañskie tak jak reszta ziem polskich sta³o siê obozem wojennym.

Mimo stosunkowo nied³ugiej dzia³alnoœci Narodowej Demokracji w Poznañ-
skiem, jej rola w kszta³towaniu nowej rzeczywistoœci politycznej nie podlega dys-
kusji. Endecy rozbili supremacjê ugodowo nastawionych do pañstwa niemieckiego
krêgów ziemiañskich (szlachty) i wy¿szego duchowieñstwa, przejmuj¹c w swe
rêce rz¹d dusz nad ¿ywio³em polskim. Jasny cel i sprecyzowany program dzia³a-

39 C. Hruszka, Dzia³alnoœæ Rady Narodowej w zaborze pruskim w latach 1913-1921,(w:)” Studia
i Materia³y do Dziejów Wielkopolski i Pomorza „1960 z. 2, s. 154-171.

40 W. Jakóbczyk, Dzieje Wielkopolski..., t. III, s. 197.
41 M. Seyda, Wyrok. OdpowiedŸ na broszurê ks. dr Hozakowskiego pod tytu³em : „O katolickie

podstawy Narodowej Demokracji”, Poznañ 1913; Inkwizycja. OdpowiedŸ na broszurê „ks.
Kujawinskiego” pod tytu³em „Stronnictwo Demokratyczne w œwietle nauki katolickiej”, Po-
znañ 1913.

42 K. Rzepecki, Powstanie Grudniowe w Wielkopolsce 27. 12. 1918, Poznañ 1919, s. 9-10.
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nia, w pierwszym rzêdzie podejmowane na bardzo szerok¹ skalê i przyjmuj¹ce
ró¿ne formy lekcje patriotycznego wychowania oraz konsekwentne szczepienie
nacjonalizmu jako orê¿a w walce o narodowe przetrwanie, umo¿liwi³y wyrwanie
siê ¿ywio³u polskiego ze stanu z niebezpiecznej biernoœci, a jednoczeœnie obojêtno-
œci na sprawy narodowe i w³¹czenie w nurt obywatelskiej i patriotycznej aktywno-
œci. Ich dzie³o to równie¿ coraz bardziej zwarty front antyniemiecki bêd¹cy
jednoczeœnie fundamentem obozu narodowego w Poznañskiem. Mówi¹c o sukce-
sie narodowych demokratów trzeba by wskazaæ dwa jego Ÿród³a. Po pierwsze
ogromny wysi³ek organizacyjno – propagandowy, odwaga a tak¿e, jak siê wydaje,
poczucie misji wielu dzia³aczy, po drugie rozwi¹zania metodyczno-taktyczne pro-
wadzone przez „narodowców” i ich jakoœæ: chodzi przede wszystkim o penetracjê,
a nastêpnie instrumentalizacjê dziesi¹tków ró¿nego typu towarzystw funkcjonuj¹-
cych na obszarze Wielkiego Ksiêstwa. Nale¿y podkreœliæ, ¿e to powodzenie nie
by³oby tak spektakularne gdyby nie wsparcie duchowieñstwa, które w miarê nasi-
lania siê polityki germanizacyjnej coraz liczniej stawa³o aktywnie po stronie TDN.
Jego rola wydaje siê nie do przecenienia tym bardziej, ¿e w³aœnie ksiê¿a otwierali
endecji drogê do œrodowisk pozostaj¹cych dot¹d pod wp³ywami „starych” si³ spo-
³ecznych.

Konkluduj¹c, wytê¿ona aktywnoœæ Narodowej Demokracji nakierowana przede
wszystkim na solidaryzm i umacnianie œwiadomoœci narodowej wyzwoli³a w wiel-
kiej czêœci ¿ywio³u polskiego patriotyczn¹ aktywnoœæ, tworz¹c z Poznañskiego u pro-
gu I wojny œwiatowej silny i dobrze zorganizowany bastion antyniemiecki. Dokonania
te w sposób jak¿e widoczny, mia³y zaowocowaæ w chwili za³amywania siê struktur
cesarstwa i tworzenia podwalin niepodleg³ego pañstwa polskiego.

Abstract:

National Demokracy during the Great Poznañ Principality.

The beginning and the activity. (1900-1914).

In this article author descibes the formation process of National Democracy
and different form of activity. The autor highlights the role of Nationak Democra-
cy in the process of creating ani-german „camp” in Poznañ region.
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Stanis³aw Antczak
(Poznañ)

Zabiegi Turcji o cz³onkostwo w Unii Europejskiej
w latach 1959-2004

Druga wojna œwiatowa w sposób nieodwracalny zmieni³a uk³ad si³ politycznych
w Europie. Jednym z najwa¿niejszych symptomów tej zmiany by³o zapocz¹tkowa-
nie procesów integracyjnych w Europie Zachodniej na p³aszczyŸnie gospodarczej,
politycznej i militarnej. W procesach tych od pocz¹tku uczestniczy³a Turcja. Pod-
dana presji ZSRR, Turcja sta³a siê naturalnym sojusznikiem Zachodu w konfronta-
cji z blokiem komunistycznym. Jako cz³onek za³o¿yciel, uczestniczy³a w powo³aniu
do ¿ycia OECD, a w 1949 roku przyjêta zosta³a do Rady Europy. Ze wzglêdów
strategicznych, wraz z Grecj¹, Turcja w³¹czona zosta³a w 1952 roku w sk³ad bloku
militarno-politycznego jakim by³o NATO. Najwa¿niejsz¹ wszak¿e struktur¹ inte-
gracyjn¹ w Europie, opart¹ przede wszystkim na przes³ankach natury politycznej,
a w jeszcze wiêkszym stopniu gospodarczej, by³a Europejska Wspólnota Gospo-
darcza. Cz³onkostwo we Wspólnocie, przekszta³conej póŸniej w Uniê, sta³o siê te¿
jednym z g³ównych celów polityki zagranicznej Turcji w drugiej po³owie XX wieku.

1. Stosunki polityczne i gospodarcze Turcji z Uni¹ Europejsk¹

Po raz pierwszy Turcja wyst¹pi³a z wnioskiem o przyjêcie do Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej w czerwcu 1959 roku, po up³ywie zaledwie pó³tora roku
od wejœcia w ¿ycie traktatów rzymskich, które powo³a³y do istnienia EWG i Eura-
tom. W odpowiedzi EWG zaoferowa³a Turcji zawarcie umowy o stowarzyszeniu,
która mia³a obowi¹zywaæ do czasu, a¿ „stosowne” okolicznoœci umo¿liwi¹ cz³on-
kostwo tego kraju we Wspólnocie1 . Podstawê traktatow¹ dla propozycji skiero-
wanej pod adresem Turcji stanowi³y artyku³y 228 i 238 Traktatu o Wspólnocie
Europejskiej. Celem polityki stowarzyszeniowej by³o przede wszystkim powi¹za-
nie okreœlonych terytoriów lub organizacji miêdzynarodowych ze Wspólnot¹, stwo-
rzenie w Europie strefy wolnego handlu i przygotowanie stowarzyszonych krajów
do póŸniejszego, ewentualnego cz³onkostwa we Wspólnocie2 .

1 Die Türkei auf dem Weg in die EU. Geschichte, http://www.tuerkischebotschaft.de/de/en/ge-
schichte.html z 04-12-04, s. 1.

2 M. Herdegen, Prawo europejskie, Warszawa 2004, s. 289; W. Weidenfeld, W. Wessels, Europa od
A do Z. Podrêcznik integracji europejskiej, Gliwice 1995, s. 248-249.
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Zaproponowany Turcji uk³ad stowarzyszeniowy mia³ stanowiæ fundament prawny
dla uprzywilejowanych stosunków handlowych ze Wspólnot¹, nie stanowi³ jednak
podstawy dla roszczenia praw do pe³nego cz³onkostwa we Wspólnocie. W wyniku
rokowañ prowadzonych przez strony 12 wrzeœnia 1963 roku podpisany zosta³ w An-
karze uk³ad o stowarzyszeniu Turcji ze Wspólnot¹. Wczeœniej, w 1961 roku, po-
dobn¹ umowê o stowarzyszeniu EWG zawar³a z s¹siadem Turcji, Grecj¹. Uk³ad
ankarski przewidywa³ ustanowienie w trzech etapach unii celnej miêdzy Turcj¹
i EWG, która mia³a po³o¿yæ podwaliny pod póŸniejsze cz³onkostwo tego kraju we
Wspólnocie. Przyznane w traktacie koncesje handlowe przyczyni³y siê wprawdzie
do znacznego wzrostu eksportu tureckiego na rynki krajów cz³onkowskich Wspól-
noty, ale znacznie poni¿ej poziomu korzyœci, których wówczas powszechnie ocze-
kiwano po stronie tureckiej3 .

Szczegó³owe rozwi¹zania techniczne dotycz¹ce ustanowienia unii celnej miê-
dzy Turcj¹ i EWG ustalone zosta³y w protokole dodatkowym podpisanym 13 listo-
pada 1970 roku. Ze strony EWG przewidziano znoszenie ce³ i ograniczeñ iloœciowych
w wymianie handlowej z Turcj¹. Od Turcji oczekiwano doprowadzenia do zbli¿e-
nia jej ustawodawstwa w obszarze gospodarki do standardów obowi¹zuj¹cych we
Wspólnocie. Protokó³ przewidywa³ równie¿ doprowadzenie, w okresie obejmuj¹-
cym 12 do 22 lat, do swobody ruchu osobowego miêdzy stronami4 . Warto w tym
miejscu nadmieniæ, ¿e stosunkowo liczna migracja robotników tureckich na teren
Wspólnoty, przede wszystkim Niemiec, w poszukiwaniu pracy, zapocz¹tkowana
zosta³a dwa lata wczeœniej, na podstawie umowy zawartej miêdzy Turcj¹ i RFN
w 1961 roku. Po up³ywie dziesiêciu lat od jej zawarcia na terenie Niemiec Zachod-
nich przebywa³o ju¿ ponad 300 tys. obcokrajowców pochodzenia tureckiego5 .

Wejœcie w ¿ycie postanowieñ protoko³u z 1970 roku uleg³o tymczasem odro-
czeniu, z powodu wojskowego zamachu stanu jaki mia³ miejsce w Turcji w 1971
roku i który spowodowa³ wprowadzenie stanu wyj¹tkowego na znacznej czêœci jej
terytorium. Dopiero powrót do rz¹dów cywilnych umo¿liwi³ wejœcie w ¿ycie po-
stanowieñ wspomnianego protoko³u6 . Przynios³o to Turcji wymierne korzyœci
w dziedzinie eksportu towarów rolnych na rynki krajów Wspólnoty. Mimo póŸniej-
szego przyst¹pienia do EWG kilku krajów (Grecji, Portugalii i Hiszpanii) specjali-
zuj¹cych siê w dziedzinie produkcji rolnej oraz zawarcia uk³adów preferencyjnych
z niektórymi krajami œródziemnomorskimi, nadal Turcja zachowa³a pozycjê najbar-
dziej uprzywilejowanego partnera handlowego Wspólnoty w tej dziedzinie7 . Na

3 Die Türkei auf dem Weg in die EU..., op. cit.
4 Ibidem, s. 2.
5 Do 1995 roku liczba imigrantów pochodzenia tureckiego w RFN wzros³a do blisko 2 mln.

T. Kaczmarek, T. Koralewski, R. Matykowski, Wielka Encyklopedia Geografii Œwiata, t. XII,
Ludnoœæ œwiata, Poznañ 1998, s. 204.

6 Th. Gutschker, Der lange Weg nach Westen, „Rheinischer Merkur“ nr 40, 30.09. 2004, http://
www.merkur.de/archiv/neu/rm_0445/do04/tuerk_044003.html.

7 Die Türkei auf dem Weg in die EU..., op. cit.
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pocz¹tku 1980 roku Turcja zapocz¹tkowa³a now¹ politykê w dziedzinie gospodar-
ki, polegaj¹c¹ na odejœciu od modelu autarkicznego, nastawionego na preferowa-
nie produkcji antyimportowej, w kierunku otwarcia na gospodarkê opart¹ na regu³ach
wolnego rynku. W tym¿e samym roku mia³ miejsce w Turcji kolejny wojskowy
zamach stanu, który doprowadzi³ do przejœciowego och³odzenia w stosunkach ze
Wspólnot¹. Uleg³y one ponownej normalizacji dopiero po przeprowadzeniu wol-
nych wyborów w Turcji w 1983 roku, w wyniku których w³adzê obj¹³ rz¹d cywilny
Turguta Õzala8 .

W kwietniu 1987 roku, w szeœæ lat po przyjêciu do EWG s¹siada Turcji, Grecji,
Turcja ponownie wyst¹pi³a z wnioskiem o pe³ne cz³onkostwo we Wspólnocie. Na
jego podstawie wszczêta zosta³a procedura przewidziana w Traktacie Rzymskim.
Wniosek Turcji przekazany zosta³ do Komisji Europejskiej. W przeciwieñstwie do
Maroka, które wyst¹pi³o z podobnym wnioskiem, i który zosta³ oddalony, jako ¿e
Maroko nie jest krajem europejskim, 18 grudnia 1989 roku Komisja Europejska
odrzuci³a wprawdzie równie¿ wniosek Turcji, ale stwierdzi³a jednoczeœnie, i¿ nie
istniej¹ zasadnicze przeszkody, które uniemo¿liwia³yby cz³onkostwo Turcji we
Wspólnocie w przysz³oœci9 . Tymczasem Komisja Europejska uzna³a, ¿e konieczne
jest wprowadzenie w ¿ycie ostatniego etapu unii celnej miêdzy Turcj¹ i Uni¹ Euro-
pejsk¹, co nast¹pi³o w styczniu 1996 roku. Ustanowieniu unii celnej towarzyszy³y
postanowienia Rady Stowarzyszeniowej, z³o¿onej z przedstawicieli 15 pañstw cz³on-
kowskich Unii i Turcji, o zacieœnieniu wspó³pracy miêdzy stronami w dziedzinach
¿ycia gospodarczego oraz polityki prawnej, kulturalnej i informacyjnej, które nie
nale¿a³y do w³aœciwoœci unii celnej. Wraz z wprowadzeniem w ¿ycie postanowieñ
unii celnej, Turcja przedsiêwziê³a równie¿ kroki zmierzaj¹ce do dostosowania swe-
go ustawodawstwa do prawa unijnego oraz podjê³a starania w kierunku zacieœnie-
nia wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ nie tylko w obszarze gospodarki, lecz tak¿e
w kwestiach zwi¹zanych z polityk¹ wewnêtrzn¹ czy kulturaln¹. Cel tych zabie-
gów pozostawa³ niezmiennie od lat taki sam: budowanie podstaw dla przysz³ego
pe³nego cz³onkostwa Turcji w Unii Europejskiej10 .

W lutym 1997 roku armia turecka, tym razem za poœrednictwem zdominowanej
przez genera³ów Narodowej Rady Bezpieczeñstwa, raz jeszcze wkroczy³a na sce-
nê polityczn¹. Dokonuj¹c „miêkkiego zamachu”, zmusi³a do ust¹pienia ze stanowi-
ska Necmettina Erbakana, pierwszego premiera, wywodz¹cego siê z krêgów
islamistów. Zarzucono mu, i¿ zmierza do obalenia œwieckiego porz¹dku w kraju11 .
Poza tym Erbakan, nale¿a³ do polityków, którzy nie ukrywali sceptycznego nasta-
wienia wobec perspektyw cz³onkostwa Turcji w Unii. Przekonywa³ od dawna, ¿e:

8 Th. Gutschker, op. cit.
9 Die Türkei auf dem Weg in die EU... op. cit., s. 2.
10 Ibidem, s. 4; Th. Gutschker... op. cit.; Die unendliche Chronik eines groâen Versprechens, http:/

/www.wams.de/data/2004/09/26/337974.html.
11 Por. L. Boulton, D. Gardner, Genera³ hamulcowy, “Financial Times”, 6. 06. 2003, cyt. za „Fo-

rum” nr 25, 2003, s. 14.
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„Europa jest w istocie klubem pañstw chrzeœcijañskich i Turcja nie znajdzie w niej
nigdy miejsca bez wyrzeczenia siê w³asnej to¿samoœci”12 . W tym samym roku
Rada Europejska obraduj¹ca w dniach 12 i 13 grudnia w Luksemburgu, pod naci-
skiem wywodz¹cych siê z krêgów chrzeœcijañskiej demokracji szefów rz¹dów
pañstw cz³onkowskich Unii, po raz kolejny odmówi³a Turcji przyznania statusu
kandydata do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Jednoczeœnie potwierdzi³a rów-
nie¿, po raz kolejny, w sposób ogólny, i¿ cz³onkostwo Turcji w Unii jest mo¿liwe13 .
Bezterminowe odroczenie tureckiego wniosku o pe³ne cz³onkostwo spotka³o siê
z negatywn¹ reakcj¹ strony tureckiej: „Decyzja ta wywo³a³a wprost furiê polity-
ków i prasy tureckiej, dosadnie wyra¿aj¹cych opinie o hipokryzji Zachodu, dla któ-
rego Turcja by³a wystarczaj¹co dobra jako sojusznik czasu zimnej wojny, lecz nie
doœæ dobra jako partner polityczny i gospodarczy epoki postsowieckiej. G³osom
oburzenia towarzyszy³y nawet groŸby (na szczêœcie nie spe³nione) zawetowania
przyjêcia Polski, Czech i Wêgier do NATO”14 . Odpieraj¹c zastrze¿enia zg³aszane
przez instancje unijne, strona turecka podnosi³a, i¿ „w momencie przyjmowania do
Unii poziom gospodarczy Grecji czy Portugalii nie by³ wiele wy¿szy ni¿ poziom
dzisiejszej (tj. wg stanu z roku 1997 – przyp. aut.) Turcji, kandyduj¹cym zaœ do Unii
Wielkiej Brytanii i Hiszpanii nie zaszkodzi³ irlandzki czy baskijski separatyzm et-
niczny i terroryzm”15 .

Jednoczeœnie, w tym samym czasie kiedy odrzucono wniosek Turcji, podjêta
zosta³a decyzja o uruchomieniu procesu rozszerzenia Unii o kraje Europy Œrodko-
wo-Wschodniej oraz Cypr (Malta wycofa³a, jak siê póŸniej mia³o okazaæ przejœcio-
wo, swoj¹ kandydaturê w paŸdzierniku 1996 roku). Po przeanalizowaniu wniosków
przed³o¿onych przez kraje aspiruj¹ce do cz³onkostwa w Unii, Komisja Europejska
zaleci³a wszczêcie negocjacji z Czechami, Estoni¹, Polsk¹, Wêgrami i S³oweni¹.
Podstaw¹ dla takiej rekomendacji by³a pozytywna ocena zdolnoœci wymienionych
krajów do wype³nienia kryteriów ustalonych dla pañstw ubiegaj¹cych siê o cz³on-
kostwo przez Radê Europejsk¹ na szczycie w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku16 .

Z kryteriami politycznymi ustalonymi w Kopenhadze, do których zaliczono in-
stytucjonaln¹ stabilizacjê jako gwarancjê dla demokratycznego i praworz¹dnego
porz¹dku pañstwowego, ochronê praw cz³owieka oraz poszanowanie praw mniej-
szoœci, mia³a siê zmierzyæ równie¿ Turcja, która trzy lata póŸniej, na szczycie w Hel-
sinkach w 1999 roku, zosta³a wreszcie formalnie uznana za kandydata na cz³onka.
Nadaj¹c Turcji status kandydata, Rada Europejska przyrzek³a Ankarze, g³osami 15
pañstw cz³onkowskich, stworzenie realnych mo¿liwoœci dla jej przyst¹pienia do
Unii Europejskiej.

12 D. Ko³odziejczyk, Turcja, Warszawa 2000, s. 265.
13 Th. Gutschker,..., op. cit.
14 D. Ko³odziejczyk, op. cit., s. 275.
15 Ibidem.
16 Rozszerzenie Unii Europejskiej, http://www.europa.tl.krakowpl/abc_rozszerz.htm z 04-09-15,

s. 1-2.
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Dnia 8 marca 2001 roku Rada Ministrów Unii, z myœl¹ o Turcji, podjê³a po raz
pierwszy decyzjê o ustanowieniu partnerstwa dla cz³onkostwa i okreœli³a w zwi¹z-
ku z tym zadania i priorytety, które Turcja winna zrealizowaæ, aby urzeczywistniæ
swój podstawowy cel w polityce zagranicznej, jakim by³o od ponad 40 lat cz³onko-
stwo w Unii. W rok póŸniej na szczycie w Kopenhadze, w grudniu 2002 roku,
Rada Europejska postanowi³a, ¿e na podstawie raportu i rekomendacji Komisji
Europejskiej podejmie w koñcu 2004 roku decyzjê o ewentualnym wszczêciu ro-
kowañ dotycz¹cych przyjêcia Turcji do Unii; rokowania takie – ustalono – podjête
zostan¹ niezw³ocznie, o ile Turcja spe³ni wspomniane wy¿ej kryteria polityczne.
Tymczasem w kwietniu nastêpnego roku Unia Europejska zmodyfikowa³a kon-
cepcjê partnerstwa dla cz³onkostwa, uzupe³niaj¹c j¹ finansowym wsparciem dla
Turcji. Na tej podstawie w Turcji podjêto decyzjê o uchwaleniu „Narodowego
Programu”, którego realizacja mia³a doprowadziæ do przyjêcia przez Turcjê euro-
pejskiego dorobku prawnego, tzw. „acquis communautaire”17 .

Komisja Europejska, podobnie jak w przypadku pozosta³ych kandydatów, ba-
da³a i ocenia³a systematycznie postêpy Turcji na drodze do cz³onkostwa w publiko-
wanych corocznie sprawozdaniach. W sprawozdaniu z 2003 roku Komisja
Europejska potwierdzi³a wprawdzie, ¿e Turcja poczyni³a istotne postêpy w dziedzi-
nie wype³niania kryteriów kopenhaskich, jednak dosz³a do wniosku, ¿e kraj ten
nadal nie wype³ni³ w wystarczaj¹cym stopniu kryteriów politycznych uprawniaj¹-
cych do podjêcia rokowañ o cz³onkostwo w Unii. Decyzja Rady Europejskiej
o otwarciu procesu rokowañ z Turcj¹, dotycz¹cych przyst¹pienia tego kraju do
Unii Europejskiej, mia³a zapaœæ w grudniu nastêpnego roku, wkrótce po wielkim
rozszerzeniu Unii o dziesiêæ nowych krajów: osiem z Europy Œrodkowo-Wschod-
niej oraz Maltê i Cypr.

Pierwszym krokiem na drodze do powziêcia decyzji o podjêciu rokowañ z Turcj¹
by³o zajêcie stanowiska przez Komisjê Europejsk¹, która, zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi w Unii procedurami przewidzianymi w Traktacie Rzymskim, winna by³a udzie-
liæ lub odmówiæ rekomendacji dla wniosku przed³o¿onego przez Turcjê. W przededniu
podjêcia tej jak¿e wa¿nej decyzji elity polityczne krajów cz³onkowskich nie zajmo-
wa³y jednolitego stanowiska w kwestii cz³onkostwa Turcji w Unii. Najostrzejszy
sprzeciw wobec ewentualnego przyjêcia Turcji do Unii wyrazi³a wówczas prze-
wodnicz¹ca pozostaj¹cej w opozycji niemieckiej chrzeœcijañskiej demokracji An-
gela Merkel i nie by³a ona bynajmniej osamotniona. Podobne stanowisko zaj¹³
ówczesny przewodnicz¹cy Konwentu Europejskiego, gremium, które przygoto-
wa³o projekt europejskiej konstytucji, Valery Giscard d’Estaing. Brak entuzjazmu
wobec cz³onkostwa Turcji w Unii wykazywa³a równie¿ Austria i Dania. Inne sta-

17 Auswärtiges Amt. Türkei. Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischer Union, http:/
/www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/laender/laender_ausgabe_html z 04-10-11. Patrz
tak¿e: Die Kopenhager Kriterien zur Aufnahme neuer Mitglieder in die EU. Der Stand der Türkei,
Berlin, den 22. 11. 02., http://www.klemence.de/tuerkei/Handout%20Beitrittskriterien.rtf.
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nowisko w tej kwestii reprezentowali przedstawiciele Komisji Europejskiej, zaan-
ga¿owani bezpoœrednio w negocjacje z Turcj¹, zw³aszcza odpowiedzialny za spra-
wy zwi¹zane z procesami rozszerzania Unii Günter Verheugen, zdecydowany
zwolennik otwarcia negocjacji z Turcj¹.

W dniu 6 paŸdziernika 2004 roku Komisja Europejska podjê³a w koñcu d³ugo
oczekiwan¹ decyzjê o zarekomendowaniu Radzie Europejskiej otwarcia procesu
negocjacji z Turcj¹, w celu przyjêcia tego kraju do Unii Europejskiej. W trakcie
debaty nad t¹ kwesti¹ Francuz Pascal Lamy ostrzega³ kolegów komisarzy, ¿e re-
komenduj¹c rozpoczêcie negocjacji otwieraj¹cych Turcji drogê do cz³onkostwa
w Unii doprowadz¹ do „zniesienia Unii Europejskiej w jej obecnym kszta³cie”18 .
Wielu spoœród uczestnicz¹cych w tym historycznym posiedzeniu komisarzy – we-
d³ug Ch. Wernicke – skwitowa³o uwagi Pascala Lamy’ego jedynie „skinieniem
g³owy”. W trakcie debaty nad wnioskiem Turcji niektórzy komisarze jak Lamy,
Hiszpanka A. Palacio oraz S³owak Figel, kwestionowali trwa³oœæ reform tureckich
oraz zwracali uwagê na naruszanie w tym kraju praw cz³owieka. Po trwaj¹cej
ponad cztery godziny debacie tylko jeden spoœród 30 komisarzy, Holender Frits
Bolkestein, zg³osi³ protest do protoko³u, pozostali, w tym równie¿ Pascal Lamy,
g³osowali za przyjêciem rekomendacji dla podjêcia rokowañ z Turcj¹. Za osi¹gniê-
cie takiej niemal ca³kowitej jednomyœlnoœci swoich kolegów Günter Verheugen
„zap³aci³” postawieniem Turcji rozmaitych dodatkowych warunków oraz poczy-
nieniem zastrze¿eñ zwi¹zanych z rokowaniami i ich konsekwencjami. Szczególnie
dotkliwe dla rz¹du tureckiego by³o stwierdzenie zawarte w dokumencie przygoto-
wanym przez Komisjê, wed³ug którego proces zbli¿enia Turcji do Europy jest z istoty
swej procesem z otwartym zakoñczeniem, a zatem jego wynik nie jest bynajmniej
z góry przes¹dzony19 .

Podstaw¹ dla podjêcia przez Komisjê Europejsk¹ pozytywnej dla Turcji decyzji
by³ „Regularny raport o postêpach Turcji na drodze do cz³onkostwa” z 2004 roku.
Pierwsza edycja tego Raportu przyjêta zosta³a przez Komisjê Europejsk¹ w 1998
roku, a przes³ank¹ dla jego sporz¹dzenia by³a decyzja Rady Europejskiej podjêta
na szczycie w Cardiff w czerwcu 1998 roku20 . W oparciu o wspomniany Raport
przygotowany zosta³ nastêpnie w³aœciwy dokument, w którym Komisja Europej-
ska zaleca³a oficjalnie Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu podjêcie
decyzji o wszczêciu rokowañ z Turcj¹21 .
18 Ch. Wernicke, Prozess mit offenem Ende, http://www.sueddeutsche.de/ausland/artikel/711/40671/

print.html z 04-10-06. Patrz tak¿e: Brüssel öffnet die Tore, http://www.stern.de/politik/ausland/
index.html z 04-10-06.

19 Ch. Wernicke, op. cit.
20 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2004. Regelmäâiger Bericht über die Fortschrit-

te der Türkei auf dem Weg zum Beitritt, Brüssel, den 6. 10. 2004, s. 4, http://www.europa.eu.int/
comm/enlargement/report-2004/pdf/rr_tr_2004_de.pdf.

21 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Parlament. Empfehlung der Europäischen Kom-
mission zu den Fortschritten der Türkei auf dem Weg zum Beitritt, http://www.eiz._niedersach-
sen.de/ewb/themeninfo/fb/2004-10tuerkei-empf.pdf.
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Na podstawie oceny zagadnieñ zwi¹zanych z perspektywami cz³onkostwa Turcji
w Unii, dokonanej przez agendy Komisji, opracowana zosta³a strategia Unii oparta
na trzech „filarach”. Pierwszy dotyczy³ wspó³pracy, której celem mia³o byæ wzmoc-
nienie wsparcia dla procesu reform w Turcji, zw³aszcza tych, które mia³y na wzglê-
dzie trwa³e w czasie wype³nianie kryteriów kopenhaskich oraz ustalenie priorytetów
w tej dziedzinie. Drugi filar tej strategii obejmowa³ propozycjê przygotowania spe-
cyficznych warunków, w³aœciwych dla prowadzenia rokowañ cz³onkowskich
z Turcj¹, na wypadek gdyby Rada Europejska podjê³a pozytywn¹ decyzjê. Trzeci
filar zak³ada³ istotne wzmocnienie politycznego i kulturalnego dialogu na rzecz zbli-
¿enia miêdzy mieszkañcami krajów cz³onkowskich i Turcji. Zdaniem autorów do-
kumentu zalecaj¹cego wszczêcie rokowañ z Turcj¹, jej cz³onkostwo wymaga³o
gruntownych przygotowañ, które umo¿liwi³yby g³adki przebieg integracji, a przez
to doprowadzi³y do umocnienia dorobku trwaj¹cego od 50 lat procesu jednoczenia
Europy. Bez wzglêdu na koñcowy wynik rokowañ z Turcj¹ i wi¹¿¹cego siê z nim
procesu ratyfikacji, Komisja podkreœli³a znaczenie takiego u³o¿enia stosunków Unii
z Turcj¹, aby ten kraj pozosta³ trwale zakotwiczony w strukturach europejskich22 .

Reformy wewnêtrzne w Turcji: droga do standardów europejskich

Dla udzielenia przez Komisjê Europejsk¹ pozytywnej rekomendacji dla wsz-
czêcia rokowañ z Turcj¹ decyduj¹ce znaczenie mia³a ocena stopnia w jakim kraj
ten spe³nia³ wymogi wynikaj¹ce z kryteriów kopenhaskich. Droga do osi¹gniêcia
tego celu wiod³a poprzez zreformowanie wewnêtrznych struktur spo³ecznych i po-
litycznych tego kraju. W pierwszym Raporcie z 1998 roku Komisja, oceniaj¹c stan
reform wprowadzanych w Turcji od 1995 roku, stwierdzi³a powa¿ne odstêpstwa
od standardów obowi¹zuj¹cych demokracjach europejskich. W szczególnoœci ne-
gatywne oceny dotyczy³y funkcjonowania instytucji publicznych i naruszania praw
cz³owieka. Powa¿ne zaniepokojenie Komisji budzi³ brak kontroli cywilnej nad armi¹,
stanowi¹cej jeden z zasadniczych fundamentów demokratycznego systemu poli-
tycznego. Armia nadal wywiera³a znacz¹cy wp³yw na ¿ycie polityczne w Turcji, za
poœrednictwem Rady Bezpieczeñstwa Narodowego23 , zdominowanej przez gene-
ra³ów. Unia Europejska oczekiwa³a równie¿, ¿e w³adze tureckie ureguluj¹ sytuacjê
w po³udniowo-wschodniej czêœci kraju, na obszarach zamieszka³ych w wiêkszoœci
przez Kurdów, gdzie obowi¹zywa³ stan wyj¹tkowy, przy pomocy instytucji i œrod-
ków cywilnych, i bêd¹ czynnie zwalczaæ liczne, zw³aszcza w tym regionie, naru-
szenia praw cz³owieka. Komisja przyzna³a wprawdzie, ¿e rz¹d turecki docenia³
wagê tego problemu, ale oficjalnym deklaracjom w³adz nie towarzyszy³y dot¹d
¿adne praktyczne dzia³ania w tej dziedzinie. W konkluzji Raportu Komisja wyrazi³a

22 Ibidem, s. 1-2.
23 T. Majda (red. nauk.) Leksykon wiedzy o Turcji, Warszawa 2003, s. 221.
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wówczas nadziejê, ¿e proces reform zainaugurowanych w 1995 roku bêdzie przez
rz¹d turecki nadal kontynuowany24 .

 W kilka lat póŸniej, w Raporcie z roku 2002, Komisja stwierdzi³a, ¿e przyznanie
Turcji statusu kandydata zachêci³o ten kraj w widoczny sposób do wdra¿ania pro-
cesu reform. Nadal jednak tempo tego procesu, zdaniem obserwatorów zewnêtrz-
nych, by³o uznawane za niewystarczaj¹ce. WyraŸne przyspieszenie procesu
reformowania Turcji nast¹pi³o wraz z objêciem w³adzy w 2002 roku przez gabinet,
na czele którego stan¹³, co mo¿e siê wydawaæ paradoksalne, umiarkowany przed-
stawiciel krêgów islamistycznych Recep Tayyip Erdogan, by³y mer Stambu³u (w
latach 1993-1997), usuniêty z tego stanowiska pod naciskiem genera³ów. Pod rz¹da-
mi Erdogana Turcja zaczê³a wreszcie energicznie wcielaæ w ¿ycie rozwi¹zania
prawne i instytucjonalne, które mia³y j¹ zbli¿yæ w coraz wiêkszym stopniu do stan-
dardów europejskich25 .

 Pozytywna zasadniczo ocena dokonañ w³adz tureckich w dziedzinie reformo-
wania kraju znalaz³a wyraz w ostatniej edycji Raportu z roku 2004. W sumie,
w latach 2001-2004 przeprowadzone zosta³y w Turcji dwie zasadnicze reformy
konstytucyjne. Poza tym parlament turecki uchwali³ kolejno, w lutym 2002 i czerwcu
2004 roku, ³¹cznie 8 pakietów legislacyjnych. Przyjête zosta³y nowe kodeksy: cy-
wilny i karny. Wydane zosta³y tak¿e przepisy wykonawcze, umo¿liwiaj¹ce wciele-
nie tych reform w ¿ycie, w formie licznych ustaw, dekretów, zarz¹dzeñ i okólników.
Utworzona zosta³a ponadto specjalna grupa nadzoruj¹ca wprowadzanie reform
w ¿ycie, pod kierownictwem wicepremiera ds. praw cz³owieka. Wspomniane re-
formy poci¹gnê³y za sob¹ daleko id¹ce zmiany w organizacji, a w perspektywie
tak¿e i funkcjonowaniu systemu politycznego w Turcji26 .

Z punktu widzenia standardów unijnych szczególne znaczenie mia³o ustano-
wienie kontroli cywilnej nad armi¹, która od czasów Atatürka odgryw³a w Turcji
szczególn¹ rolê, stoj¹c na stra¿y ustanowionych przezeñ zasad funkcjonowania
Republiki – jednoœci, integralnoœci terytorialnej oraz rozdzia³u religii i pañstwa. Ar-
mia turecka dokona³a wprawdzie czterokrotnie zamachu stanu, ale genera³owie
tureccy, w przeciwieñstwie do swych „kolegów” w krajach latynoamerykañskich,
czy azjatyckich, nigdy nie zmierzali do trwa³ego, bezpoœredniego przejêcia w³adzy
w kraju i ka¿dorazowo, po zaprowadzeniu porz¹dku, z w³asnej woli, oddawali w³a-
dzê politykom cywilnym wy³onionym w wyborach. Po bezkrwawym zamachu sta-
nu w 1980 roku, który po³o¿y³ kres chaosowi, w jakim pogr¹¿y³a siê wówczas
Turcja, genera³owie, oddaj¹c w³adzê politykom cywilnym, zapewnili sobie jednak
w nowej konstytucji wp³yw na politykê wewnêtrzn¹ kraju, za poœrednictwem wspo-
mnianej wczeœniej Rady Bezpieczeñstwa Narodowego, z³o¿onej w po³owie z poli-

24 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2004. Regelmäâiger Bericht... op. cit. s. 12.
25 J.A. Emmanouilidis, Die EU-Kommission bewertet die Entwicklung des EU-Beitrittskandidaten

Türkei positiv, Centrum für angewandte Politikforschung, http://www.cap-lmu.de/aktuell/posi-
tionen/2004/tuerkei.php, s. 1.

26 Empfehlung der Europäischen Kommission..., op. cit., s. 11.
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tyków cywilnych i przedstawicieli armii. Reforma konstytucyjna przeprowadzona
przez rz¹d Erdogana sprawi³a, ¿e Rada, która mia³a dot¹d decyduj¹cy wp³yw na
sprawy polityczne w kraju, ograniczona zosta³a do roli organu doradczego, a wp³y-
wow¹ funkcjê sekretarza Rady obj¹³ w sierpniu 2004 roku, po raz pierwszy, polityk
cywilny. Cywiln¹ kontrolê nad armi¹ u³atwiæ mia³o równie¿ poddanie wydatków
obronnych kontroli parlamentu. Oceniaj¹c politykê rz¹dz¹cej „islamskiej” Partii
Sprawiedliwoœci i Rozwoju (AKP) w dziedzinie kontroli nad armi¹ nale¿y podkre-
œliæ, ¿e w tym punkcie oczekiwania Unii Europejskiej i cele AKP pozostawa³y
zbie¿ne. St¹d pojawiaj¹ce siê czêsto podejrzenia, ¿e AKP wykorzystuje politykê
dostosowania Turcji do standardów unijnych, nie tyle w celu europeizacji Turcji, ile
raczej dla u³atwienia jej islamizacji. Dlatego premier Erdogan, chc¹c oddaliæ te
podejrzenia, „stara siê nie dra¿niæ armii. Jak ognia unika s³owa „islamska”, na
okreœlenie swej partii, deklaruje wiernoœæ ideom Atatürka i kurs prozachodni. (...)
Ale (jak zauwa¿a T. Styliñska – przyp. aut.) genera³owie nie zapomnieli, ¿e Erdo-
gan by³ bliskim wspó³pracownikiem Erbakana. I od czasu do czasu przypominaj¹,
¿e nie bêd¹ tolerowaæ sprzecznego z kemalizmem mieszania religii i pañstwa”27 .
Komisja Europejska, oceniaj¹c politykê dostosowania relacji miêdzy sfer¹ cywiln¹
i wojskow¹ do standardów unijnych stwierdzi³a, ¿e „proces ten jest w toku”, acz-
kolwiek si³y zbrojne, podobnie jak wczeœniej, nadal wywieraj¹ wp³yw na stosunki
wewnêtrzne w Turcji przy pomocy mechanizmów nieformalnych28 .

Szczególnie istotne znaczenie w procesie dostosowania Turcji do standardów
europejskich mia³o podjêcie zasadniczych reform w dziedzinie s¹downictwa. Umoc-
niona zosta³a przede wszystkim niezawis³oœæ s¹dów. Zlikwidowano istniej¹ce wcze-
œniej trybuna³y bezpieczeñstwa publicznego, jednak niektóre ich kompetencje
przeniesiono na nowo utworzone s¹dy dla zwalczania przestêpczoœci zorganizo-
wanej, orzekaj¹ce – wed³ug organizacji broni¹cych praw cz³owieka – w tym sa-
mym sk³adzie i na podstawie tych samych statutów, co zniesione uprzednio
trybuna³y. Stworzone zosta³y podstawy prawne dla powo³ania s¹dów rewizyjnych.
Nie uda³o siê natomiast uchwaliæ nowego kodeksu postêpowania karnego, ustawy
powo³uj¹cej policjê kryminaln¹ oraz ustawy o wykonywaniu kar. Wiele kontrower-
sji wywo³a³ projekt wprowadzenia do nowego kodeksu karnego, który mia³ zast¹-
piæ obowi¹zuj¹cy dot¹d kodeks z 1926 roku, wzorowany na rozwi¹zaniach w³oskich
z czasów faszystowskich rz¹dów Mussoliniego. Na wniosek czêœci deputowa-
nych partii rz¹dowej, do projektu nowego kodeksu wprowadzono przepis o karaniu
za cudzo³óstwo. Projekt dotycz¹cy kryminalizacji cudzo³óstwa wywo³a³ kryzys
w stosunkach Turcji z Bruksel¹. Uchwalenie nowego kodeksu karnego by³o jed-
nym z warunków rozpoczêcia negocjacji o przyst¹pieniu Turcji do Unii i komisarz

27 T. Styliñska, Genera³owie pod ostrza³em, „Rzeczpospolita”, 3. 12. 2004; Patrz tak¿e: L. Boul-
ton, D. Gardner, op. cit., s.14-15; A. Balcer, Nie taka Turcja straszna, „Gazeta Wyborcza”, 22.
12. 2004; Empfehlung der Europäischen Kommission... op. cit.

28 Ibidem.
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ds. rozszerzenia Unii Günter Verheugen nie pozostawi³ w tej kwestii cienia w¹tpli-
woœci. Premier Erdogan zaprotestowa³ wówczas przeciwko mieszaniu siê strony
unijnej i podkreœli³, ¿e jego kraj sam rozstrzygnie ten problem. Nowy kodeks karny
przyjêty wkrótce przez parlament turecki nie zawiera³ oczywiœcie kontrowersyjne-
go przepisu29 .

Turcja podjê³a równie¿ szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji w dzie-
dzinie ochrony praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci. Zasadnicze znaczenie
mia³o w tym przypadku ratyfikowanie przez Turcjê miêdzynarodowych konwencji
dotycz¹cych praw cz³owieka oraz ugruntowanie, w wyniku reform konstytucyj-
nych, zasady pierwszeñstwa przepisów wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych
dotycz¹cych ochrony praw cz³owieka przed prawem narodowym. Od 2002 roku
rz¹d turecki podj¹³ starania maj¹ce na celu wykonywanie postanowieñ Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. W podobnym duchu formu³owane jest orzecz-
nictwo wy¿szych instancji s¹dowych, jak np. S¹du Kasacyjnego. Coraz czêœciej
wydaj¹ one wyroki pozostaj¹ce w zgodzie ze standardami przyjêtymi przez Trybu-
na³ w Strasburgu. Dotyczy to przede wszystkim kwestii zwi¹zanych z stosowa-
niem w ¿yciu publicznym jêzyka kurdyjskiego, tortur czy wolnoœci wyra¿ania opinii.
Niektóre postêpowania s¹dowe, zakoñczone wczeœniej wyrokami skazuj¹cymi,
zosta³y podjête ponownie i w licznych przypadkach zakoñczy³y siê wyrokami unie-
winniaj¹cymi. Na mocy decyzji S¹du Kasacyjnego w czerwcu 2004 roku wiêzie-
nie opuœci³a miêdzy innym Leyla Zans, której wczeœniejsze skazanie na wieloletnie
wiêzienie stworzy³o zarzewie dodatkowego konfliktu z Bruksel¹. Stosownie do
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z przyjêcia w styczniu 2004 roku postanowieñ Protoko-
³u nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, w Turcji zniesiona zosta³a
równie¿ ca³kowicie kara œmierci30 .

Najpowa¿niejsze zarzuty dotycz¹ce ³amania praw cz³owieka przez Turcjê wi¹za³y
siê z powszechnym stosowaniem tortur oraz brutalnym traktowaniem osób areszto-
wanych. Aby poprawiæ reputacjê swego kraju, w³adze tureckie przedsiêwziê³y szereg
powa¿nych kroków. Postêpowanie w aresztach œledczych dostosowano pod wzglê-
dem formalnym do standardów europejskich, a funkcjonariusze zobowi¹zani zostali do
informowania aresztowanych o przys³uguj¹cych im prawach. W urzêdach pañstwo-
wych przyjêto „Politykê: zero-tolerancji” wobec tortur, a wielu winnych ich stosowa-
nia zosta³o poci¹gniêtych do odpowiedzialnoœci i ukaranych. Mimo to przypadki
stosowania tortur nadal maj¹ miejsce. Komisja Europejska w Raporcie z 2004 roku
doceni³a jednak wysi³ki Turcji zmierzaj¹ce do po³o¿enia kresu tym praktykom. Innego
zdania s¹ niektóre organizacje broni¹ce praw cz³owieka31 .

29 Ibidem; M. Bergius, EU-Beitritt ist gefährdet, Frankfurter Rundschau online, 20. 09. 2004, http:/
/www.fr-aktuell.de/ressorts/nachrichten_und_politik/international/?cnt=507155; Th. Seibert, 350
Gesetze an einem Tag, Der Tagesspiegel online, 27. 09. 2004, http://www./archiv.tagesspiegel.de/
drucken.php; patrz tak¿e: Turcja bli¿ej Unii, „Gazeta Wyborcza” 24. 09. 2004.

30 Empfehlung der Europäischen Kommission..., op. cit., s. 12.
31 Ibidem.
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Istotn¹ poprawê odnotowa³a Komisja w dziedzinie swobody wyra¿ania opinii.
Wyrazem tego by³o uniewinnienie i wypuszczenie na wolnoœæ szeregu osób skaza-
nych uprzednio, na podstawie starych restrykcyjnych przepisów. Zmiany konsty-
tucyjne i nowa ustawa prasowa stworzy³y realne podstawy dla umocnienia wolnoœci
prasy. Nadal jednak w licznych przypadkach maj¹ miejsce przeœladowania dzien-
nikarzy i innych obywateli, wyra¿aj¹cych w sposób pokojowy swoje opinie. Ju¿ po
podjêciu decyzji o otwarciu rokowañ z Turcj¹, w dniu 8 marca 2005 roku, policja
turecka brutalnie rozpêdzi³a przy u¿yciu pa³ek i gazów ³zawi¹cych pokojow¹ de-
monstracjê z udzia³em kobiet, co wywo³a³o gwa³town¹ reakcjê w Brukseli32 .

Szczególnie wra¿liwy punkt w stosunkach Turcji z Uni¹ stanowi problem praw
kobiet. Zasada równouprawnienia kobiet w Turcji siêga czasów za³o¿yciela Repu-
bliki Kemala Paszy. W wyniku przeprowadzonych wówczas i wspó³czeœnie re-
form konstytucyjnych i prawnych kobietom tureckim przys³uguj¹ formalnie
wszystkie prawa ekonomiczne, polityczne i spo³eczne obowi¹zuj¹ce w tym kraju.
Problemem pozostaje natomiast, co przyznaje oficjalnie strona turecka, praktyczny
u¿ytek jaki kobiety czyni¹, lub raczej mog¹ uczyniæ z przys³uguj¹cych im upraw-
nieñ. Istotne znaczenie ma zw³aszcza przepaœæ, jaka dzieli kobiety zamieszkuj¹ce
miasto i wieœ. Du¿a liczba kobiet, zamieszkuj¹cych miasta, dla których otwarte
zosta³y szerokie mo¿liwoœci kszta³cenia i znalezienia zatrudnienia na tamtejszym
rynku pracy, osi¹gnê³a stosunkowo znaczn¹ niezale¿noœæ ekonomiczn¹ od mê¿-
czyzn. Natomiast kobiety mieszkaj¹ce na wsi pozostaj¹ nadal silnie uzale¿nione
pod tym wzglêdem od mê¿czyzn i padaj¹ czêsto ofiar¹ przemocy i dyskrymina-
cji33 . Nowy kodeks karny, przyjêty w 2004 roku, zakaza³ przeprowadzania bez
wyroku s¹dowego testu dziewictwa i przewiduje mo¿liwoœæ skazania na kary do-
¿ywotniego wiêzienia osób, które dopuszcz¹ siê tzw. „zbrodni honoru”. Dyskrymi-
nacja i przemoc wobec kobiet, a zw³aszcza gwa³ty i „zbrodnie honoru” dokonywane
na kobietach, wci¹¿ stanowi¹ powa¿ny problem w Turcji, przede wszystkim w po-
³udniowo-wschodniej Anatolii zamieszka³ej w wiêkszoœci przez Kurdów. Kobiety
zgodnie z miejscow¹ tradycj¹ traktowane s¹ tutaj jak w³asnoœæ, w³asnoœæ, której
mo¿na siê pozbyæ. Padaj¹ce ofiar¹ gwa³tu, niekiedy ze strony bli¿szych lub dal-
szych cz³onków rodziny, kobiety s¹ nastêpnie okrutnie mordowane przez innych
mêskich krewnych, którzy w ten sposób broni¹ „honoru” swej rodziny34 .

Do kryteriów kopenhaskich zalicza siê równie¿ kwestia ochrony praw mniej-
szoœci narodowych i religijnych. Najwiêksz¹ mniejszoœci¹ etniczn¹ w Turcji s¹
Kurdowie, których liczebnoœæ wed³ug ró¿nych Ÿróde³ waha siê od 5-20 mln35 .
Zamieszkuj¹ oni najbardziej zacofane wschodnie i po³udniowo-wschodnie regiony

32 Ibidem. Kobiet siê nie pa³uje!, „Gazeta Wyborcza” 8. 03. 2005.
33 E. Doðramaci, Die türkische Frau in der Produktion, in leitenden Positionen und in der Kunst,

http://www.tuerkischebotschaft.de/de/tuerkei/frauproduktion.htm z 05. 02. 26, s. 1.
34 Ayfer Erkul, Ehrenmorde. Ein tödlicher Drang, „Rheinischer Merkur“, nr 40, 30. 09. 2004, http:/

/www.merkur.de/aktuell/do04/tuerk_044006.htm
35 T. Majda (red. nauk.), Leksykon wiedzy o Turcji... op. cit., s. 141.
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Anatolii. Wœród Kurdów dominuj¹ patriarchalne i klanowe struktury spo³eczne.
Rz¹d turecki od dawna obiecywa³ polepszenie po³o¿enia gospodarczego i spo³ecz-
nego tego regionu. Jednak wojna domowa, kurdyjsko-turecka, doprowadzi³a w la-
tach 1984-1989 do masowej ucieczki ludnoœci wiejskiej do wielkich miast. Oko³o
2,4 mln uchodŸców i wypêdzonych ¿yje w wielkiej nêdzy. Wed³ug szacunków po-
wo³anej przez parlament turecki komisji œledczej zniszczonych zosta³o 3428 osad,
w tym ponad 3000 przez armiê tureck¹. W prowincjach zamieszka³ych przez Kur-
dów wprowadzono stan wyj¹tkowy. Wojna domowa poch³onê³a wed³ug oficjal-
nych szacunków ponad 30 tysiêcy ofiar (wed³ug innych szacunków a¿ 40 tys.). Od
listopada 2002 roku stan wyj¹tkowy, miêdzy innymi z powodu nacisków Brukseli,
zosta³ zniesiony we wszystkich prowincjach, w których wczeœniej go wprowadzo-
no. Nadal g³ównym problemem prowincji w po³udniowo-wschodniej Anatolii pozo-
staje odbudowa zniszczonej w trakcie wojny domowej infrastruktury, inwestycje
gospodarcze i powrót uchodŸców. Turcja podjê³a dialog z licznymi miêdzynarodo-
wymi organizacjami oraz Komisj¹ Europejsk¹ w sprawie wewnêtrznych wypê-
dzeñ. Uchwalona zosta³a równie¿ ustawa o wyrównaniu strat spowodowanych
atakami terrorystycznymi. Parlament turecki w sierpniu 2002 roku przyj¹³ ustawy
legalizuj¹ce pos³ugiwanie siê dialektami kurdyjskimi w radiu, telewizji oraz w ogra-
niczonym zakresie w dziedzinie kszta³cenia. Jednak restrykcyjne przepisy wyko-
nawcze utrzyma³y nadal szereg œcis³ych ograniczeñ w pos³ugiwaniu siê przez
miejscow¹ ludnoœæ na forum publicznym rodzimymi dialektami. Restrykcjami ob-
jête jest tak¿e ¿ycie polityczne w prowincjach, w których wiêkszoœæ stanowi¹
Kurdowie36 .

Sytuacjê Kurdów pogarsza równie¿ fakt, i¿ znaczna czêœæ spoœród nich wyzna-
je alewizm, który jest od³amem islamu wywodz¹cym siê z szyizmu. Do wyznaw-
ców alewizmu zalicza siê oko³o 30% mieszkañców Turcji. Alewici postrzegani s¹
negatywnie przez wiêkszoœæ sunnick¹ z uwagi na odmiennoœæ obyczajów i obrzê-
dów, zw³aszcza nieformalnych rytua³ów, w których bior¹ udzia³ kobiety na równi
z mê¿czyznami. Z tego powodu alewici nale¿eli zawsze do najgorêtszych zwolen-
ników laickiego systemu politycznego i tzw. „³agodnej wersji religii”37 . Nadal jed-
nak nie s¹ oni oficjalnie uznani za mniejszoœæ muzu³mañsk¹. W Turcji istniej¹ równie¿
liczne, aczkolwiek niewielkie liczebnie, mniejszoœci religijne nie nale¿¹ce do krêgu
wyznawców islamu. Stanowi¹ one ³¹cznie mniej ni¿ 1% ogó³u ludnoœci Turcji. Czêœæ
z nich, na mocy postanowieñ traktatu zawartego w Lozannie w 1923 roku, zyska³a
status oficjalny, a Turcja zobowi¹za³a siê traktowaæ przedstawicieli tych mniejszo-
œci jako pe³noprawnych obywateli Republiki. Do tych uprzywilejowanych mniej-
szoœci zaliczeni zostali wówczas Bu³garzy, Grecy, Ormianie i ̄ ydzi. Drug¹ grupê

36 Türkei. Staatsaufbau/Innenpolitik, Stand: Juni 2004, http://www.auswaertiges-amt.de/www/de-
laenderifos/laender/laender_ausgabe_html?type_id=10&land_id=176, s. 2-3. Empfehlung der
Kommission..., op. cit., s. 13. Pressemitteilung der Gesellschaft für bedrohte Völker-Österreich
zur aktuellen Menschenrechtssituation in der Türkei, Wien, am 4. 10. 2004, http://www.gfbv.at/
aktuell/aktuell.php3?newsnr=66, s.3.

Stanis³aw Antczak



59

stanowi¹ mniejszoœci religijne, które wprawdzie istnia³y w 1923 roku w Turcji, ale
nie zyska³y takiego statusu. Nale¿¹ do nich chrzeœcijanie obrz¹dku syryjsko-orto-
doksyjnego, katolicko-unickiego, chaldejskiego, syryjsko-katolickiego i rzymsko-
katolickiego. Do trzeciej grupy koœcio³ów i zwi¹zków chrzeœcijañskich nale¿¹ te,
które podjê³y dzia³alnoœæ w Turcji po 1923 roku, jak np. Œwiadkowie Jehowy, któ-
rzy równie¿ nie cieszyli siê oficjalnym uznaniem. Zmiany konstytucyjne wprowa-
dzi³y wprawdzie gwarancje wolnoœci religijnej i praktyki religijne mog¹ byæ
wykonywane w sposób niezak³ócony, jednak mniejszoœci chrzeœcijañskie nadal
natrafiaj¹ na trudnoœci zwi¹zane z kszta³ceniem duchownych czy prowadzeniem
szkolnictwa wyznaniowego. Powa¿ny cieñ na reputacjê Turcji rzuca zbrodnia lu-
dobójstwa dokonana na Ormianach w czasie I wojny œwiatowej. Turcja, mimo
nacisków ze strony negocjatorów unijnych, do dnia dzisiejszego nie przyzna³a siê
oficjalnie do tej zbrodni, a masakra dokonana na Ormianach traktowana jest jako
temat tabu. W nowym kodeksie karnym wprowadzono nawet paragraf przewidu-
j¹cy odpowiedzialnoœæ karn¹ za pisemne lub ustne wypowiedzi na ten temat odpo-
wiedzialnoœci Turcji za tê masakrê38 .

Oceniaj¹c wysi³ki rz¹dów tureckich zmierzaj¹ce do spe³nienia kryteriów ko-
penhaskich nie sposób nie doceniæ ich ogromnych dokonañ w tym zakresie, doty-
czy to zw³aszcza dzia³alnoœci rz¹du premiera Erdogana. Nie nale¿y jednak dokonuj¹c
tej oceny zapominaæ, ¿e imponuj¹cy rozmachem program reform przeprowadzo-
nych w latach w latach 2001-2004 nie tyle zmieni³ gruntownie stosunki wewnêtrz-
ne w Turcji, ile raczej stworzy³ realne, jak siê wydaje, przes³anki do zasadniczej
przebudowy struktur politycznych i spo³ecznych w tym kraju, w duchu przystoso-
wania ich do standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej. Pod wieloma wzglê-
dami praktyka w ¿yciu politycznym i spo³ecznym, jak wy¿ej wskazano, nie nad¹¿a
za postêpuj¹cymi szybko zmianami w dziedzinie ustawodawstwa. Dotyczy to szcze-
gólnie norm reguluj¹cych stosunki spo³eczne, zw³aszcza rodzinne, których zmiana
jest zawsze najtrudniejsza39  i w Turcji nadal pozostaje czêsto w sferze projektu,
którego realizacja wydaje siê byæ przynajmniej w najbli¿szej przysz³oœci niepewna.

W œwietle powy¿szych uwag nale¿y zatem postawiæ pytanie dlaczego, mimo tylu
w¹tpliwoœci i zastrze¿eñ, Komisja Europejska postanowi³a zarekomendowaæ Radzie
Europejskiej wszczêcie rokowañ z Turcj¹ w sprawie pe³nego cz³onkostwa tego kraju
w Unii, a Rada Europejska w dniu 17 grudnia 2004 roku przyrzek³a Turcji otwarcie
w roku nastêpnym procesu prowadz¹cego do przyjêcia tego kraju do Unii?

Wydaje siê, ¿e przy podejmowaniu decyzji kluczowe znaczenie mia³y wzglêdy
natury politycznej zwi¹zane ze stosunkami Unii ze œwiatem islamu, do którego bez

37 Y. Heller, N. Pope, Islam, wersja turecka, „Le Monde” 31. 05. 1995, cyt. za „Forum” nr 30, 1995;
patrz tak¿e: T. Majda, op. cit., s. 20.

38 Empfehlung der Kommission..., op. cit., s.12. Pressemitteilung der Gesellschaft für bedrohte
Völker-Österreich..., op. cit., s. 1-2.

39 Na temat dynamiki zjawisk kulturowych, patrz: E. Nowicka, swiat cz³owieka – œwiat kultury.
Systematyczny wyk³ad problemów antropologii kulturowej, Warszawa 1991, s. 102-110.
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w¹tpienia nale¿y równie¿ Turcja. Muzu³mañskie spo³eczeñstwo tureckie, g³osuj¹c na
Partiê Erdogana, id¹c¹ do wyborów pod has³em wprowadzenia Turcji do Unii Euro-
pejskiej, w sposób jednoznaczny da³o wyraz swoim mo¿e nawet nadmiernym nadzie-
jom, zwi¹zanym z przyst¹pieniem ich kraju do struktur unijnych. Za integracj¹ z Uni¹
opowiada siê równie¿ opozycja. Wiêkszoœæ spo³eczeñstwa tureckiego w badaniach
opinii publicznej daje wyraz poparciu dla prounijnej polityki swego rz¹du. Nadzieja na
pozytywne rozpatrzenie wniosku o rozpoczêcie rokowañ akcesyjnych by³a, bez w¹t-
pienia, g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ procesów reformatorskich, odwracaj¹cych czêsto do-
tychczasowe orientacje w polityce w³adz tureckich. Dotyczy to zw³aszcza podjêcia
przez rz¹d Erdogana odwa¿nej, aczkolwiek nacechowanej du¿¹ ostro¿noœci¹, próby
rozwi¹zania problemu kurdyjskiego w duchu standardów europejskich. Trzeba w tym
miejscu zauwa¿yæ, ¿e na taki krok ³atwiej mogli siê zdobyæ islamiœci, ani¿eli rz¹dz¹cy
wczeœniej, nastawieni nacjonalistycznie spadkobiercy nurtu kemalistowskiego. W przy-
padku kolejnej odmowy wszczêcia rokowañ procesy reformatorskie w Turcji niew¹t-
pliwie uleg³y by zahamowaniu, a przynajmniej zdecydowanemu os³abieniu.
Prawdopodobnie w trwa³y sposób mog³aby zostaæ wówczas zdyskredytowana wiary-
godnoœæ Unii w spo³eczeñstwie tureckim i Unia nie mog³aby nadal wspieraæ aktywnie
reform w tym kraju, co jest mo¿liwe w trakcie prowadzenia rokowañ akcesyjnych,
które wed³ug bardziej optymistycznych prognoz potrwaj¹ co najmniej 10 lat.

Zabiegi tureckie zmierzaj¹ce do cz³onkostwa w Unii i zwi¹zane z nimi œciœle
przedsiêwziêcia reformatorskie s¹ bez w¹tpienia pilnie obserwowane w ca³ym
œwiecie muzu³mañskim. Turcja wprawdzie po reformach Atatürka odbiega³a zde-
cydowanie, z uwagi na przyjête w tym kraju œwieckie rozwi¹zania polityczne o cha-
rakterze stosunkowo demokratycznym, od pozosta³ych krajów œwiata
muzu³mañskiego. Tym niemniej kraj ten po I wojnie œwiatowej, której rezultatem
by³a konsolidacja terytorium i spo³eczeñstwa tureckiego, w którym mniejszoœci
niemuzu³mañskie zosta³y zredukowane do zaledwie 1% ogó³u ludnoœci, nale¿y do
najbardziej jednolitych pod wzglêdem wyznaniowym. W tej sytuacji odrzucenie
ponawianych od niemal pó³ wieku zabiegów Turcji o przyjêcie jej do Unii, zosta³oby
zinterpretowane, jako rezultat ró¿nic kulturowych zw³aszcza religijnych. Innymi
s³owy mówi¹c, szanse Turcji na przyjêcie do Unii przekreœlone zosta³yby z uwagi
na jej muzu³mañski charakter. W rezultacie utwierdzi³oby to muzu³manów w prze-
konaniu, ¿e Unia jest w istocie klubem pañstw chrzeœcijañskich, w którym nie ma
miejsca dla pañstwa zamieszka³ego przez wyznawców islamu. Wp³ynê³o by to
powa¿nie na wizerunek Unii w œwiecie muzu³mañskim, z którym Unia graniczy na
po³udniu, przez Morze Œródziemne i od po³udniowego-wschodu. Unia mia³a by
powa¿ne trudnoœci z przekonaniem krajów muzu³mañskich, ¿e jest Wspólnot¹ plu-
ralistyczn¹, otwart¹, opart¹ na poszanowaniu ró¿norodnoœci kultur i religii.

Nie nale¿y wreszcie zapominaæ, ¿e na terenie krajów nale¿¹cych do Unii za-
mieszkuje liczna diaspora muzu³mañska, bêd¹ca najczêœciej skutkiem migracji,
wynikaj¹cej g³ównie z motywów ekonomicznych. Wœród blisko 12 mln muzu³ma-
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40 R. So³tyk, Warunki dla Turcji, „Gazeta Wyborcza”, 07. 10. 2004.

nów zamieszkuj¹cych w pañstwach cz³onkowskich Unii blisko 3 mln to emigranci
z Turcji i ich potomkowie. Wiêkszoœæ z nich zamieszkuje na terenie Niemiec. Naj-
wiêksze wspólnoty muzu³mañskie znajduj¹ siê we Francji – ok. 4,2 mln, w Niem-
czech – 2,5 mln, Wielkiej Brytanii – 1,74 mln, W³oszech – 0,7 mln i Hiszpanii – 0,5
mln. Wiele krajów ma problemy z integracj¹ wyznaj¹cych islam obywateli z reszt¹
spo³eczeñstwa. Za³amanie siê procesu prowadz¹cego do cz³onkostwa Turcji w
Unii, musia³oby z pewnoœci¹ os³abiæ powa¿nie ich gotowoœæ do integracji w nowej
ojczyŸnie.

Wœród licznych przes³anek przemawiaj¹cych za otwarciem rokowañ dotycz¹-
cych mo¿liwoœci uzyskania pe³nego cz³onkostwa Turcji w tym ekskluzywnym klu-
bie, jakim jest bez w¹tpienia Unia Europejska, na szczególn¹ uwagê zas³uguje jeszcze
jedna, mianowicie troska o dalsze umacnianie przestrzegania praw cz³owieka w Tur-
cji. Mo¿e to zabrzmieæ paradoksalnie, ale to co budzi³o powa¿ne, a zarazem uza-
sadnione w¹tpliwoœci w momencie podejmowania tej historycznej decyzji, sta³o siê
zarazem impulsem przemawiaj¹cym za jej podjêciem. Da³ temu wyraz g³ówny
rzecznik a zarazem surowy krytyk poczynañ w³adz tureckich Günter Verheugen.
Prze³amuj¹c opory niektórych komisarzy, wahaj¹cych siê z powodu licznych nadal
przypadków naruszania praw cz³owieka w Turcji, przekona³ ich – jak zauwa¿a
Robert So³tyk – argumentem, ¿e: „tak¹ sam¹ krytykê wobec Turcji podnosz¹ te¿
Amnesty International czy Human Rights Watch, ale ci obroñcy praw cz³owieka
s¹ za wejœciem Turcji do Unii, bo tylko dziêki europejskiej perspektywie sytuacja
tam siê radykalnie poprawi³a”40 .

Abstract

Since 1959 Turkey has been persistently appealing for admission to EWG and
then to European Union. As the motions were turned down, Turkey was offered
an association treaty instead. Only after 45 years, in October 2004, European
Commission decided to favour Turkey’s motion and recommended Council of Eu-
rope to start negotiations upon Turkey’s full membership in European Union. The
decision was based on European Commission’s positive opinion on reforms carried
out by Turkish government, especially as regards human rights, ethnic minorities
status, social position of women and civil supervision over the army. European
Commission’s approval was supposed to cause positive reaction in Muslim coun-
tries as well as support the integration process among Muslim immigrants in their
European homelands.
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Adam Czabañski
(Poznañ)

Samobójstwa wœród robotników przymusowych we
Wroc³awiu podczas II wojny œwiatowej

Wprowadzenie

Wspó³czesne badania dowodz¹, ¿e osoby podlegaj¹ce czêstym migracjom s¹
podatne na podejmowanie samobójstw. Dodatnia korelacja pomiêdzy liczb¹ samo-
bójstw a ruchliwoœci¹ spo³eczn¹ badanej populacji (zw³aszcza nasileniem ruchów
migracyjnych) ujawni³a siê w Stanach Zjednoczonych1 . Wy¿sze wspó³czynniki
samobójstw stwierdzono tam wœród migrantów oraz wœród osób przemieszczaj¹-
cych siê w ramach poszczególnych stanów, ni¿ wœród ludnoœci stale zamieszkuj¹-
cej ten sam teren2 .

Wnioski te potwierdzi³y siê w Izraelu, w którym w latach 70-tych i 80–tych XX
wieku odnotowano podwy¿szone wskaŸniki samobójstw wœród przesiedleñców
z Etiopii, oraz osób przyby³ych tu z Rosji w latach 90-tych XX wieku. Zauwa¿ono
ponadto podwy¿szone wskaŸniki samobójstw wœród Polaków zamieszkuj¹cych
w Australii3 .

Jak podkreœla B.Ho³yst, wœród imigrantów wspó³czynnik samobójstw jest wy-
¿szy od przeciêtnego dla ca³ej populacji danego spo³eczeñstwa. Potwierdzi³y to
badania wœród emigrantów w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii4 .

Podczas wojny migracje mog¹ mieæ charakter spontaniczny (ucieczka ludnoœci
cywilnej przed obcymi wojskami itp.) lub zorganizowany (deportacje, wywózki).

W Poznaniu podczas II wojny œwiatowej w wyniku zorganizowanych dzia³añ
hitlerowców dosz³o do dekompozycji struktury narodowoœciowej.

Do grudnia 1943 roku wysiedlono z Poznania ponad 41 tysiêcy Polaków (do
Generalnej Guberni i na roboty do Rzeszy)5 . W tym samym czasie œci¹gniêto do
stolicy Wielkopolski dziesi¹tki tysiêcy Niemców z £otwy, Litwy, z g³êbi Rzeszy.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e wœród samobójców narodowoœci niemiec-
kiej najliczniejsz¹ grupê stanowili emigranci z £otwy (tzw. Baltendeutsche). Z ko-
lei w tej grupie znacz¹cy udzia³ mia³y kobiety powy¿ej 50 roku ¿ycia – panny
1 Jarosz M., 1997, Samobójstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 145.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ho³yst B., 2002, Suicydologia, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa, s. 441.
5 Serwañski M., 1970, Wielkopolska w cieniu swastyki, Instytut Wydawniczy PAX, Poznañ,

s. 116-148.
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i wdowy. Ogó³em w Poznaniu spoœród 20 tysiêcy Baltendeutschów, podczas II
wojny œwiatowej 19 pope³ni³o samobójstwo. Tak wiêc wspó³czynnik samobójstw
w tej grupie Niemców by³ wysoki i za okres od 1.I.1940 do 31.XII.1944 r. wynosi³
95/100 000. Wœród osadników niemieckich z republik nadba³tyckich dominowa³y
osoby w wieku dojrza³ym i starszym. Ci ludzie nie potrafili przystosowaæ siê do
zmienionych warunków ¿ycia spo³ecznego6 .

Do niezwyk³ych nasileñ zjawiska samobójstw dochodzi³o tak¿e wœród ludnoœci
¿ydowskiej we Wroc³awiu w okresach poprzedzaj¹cych wielkie deportacje do obo-
zów przejœciowych i obozów zag³ady. T¹ zale¿noœæ potwierdzi³y badania empi-
ryczne. Pozwoli³y one udowodniæ zasadnoœæ tezy, ¿e nawet tylko groŸba migracji
i zwi¹zanej z ni¹ niepewnoœci, przewidywanie cierpieñ, wzmagaj¹ tendencje sa-
mobójcze zw³aszcza wœród osób starszych i samotnych, pozbawionych wsparcia
szerszej rodziny7 . Przyk³adowo: znaczne nasilenie samobójstw ludnoœci ¿ydow-
skiej we Wroc³awiu w paŸdzierniku i listopadzie 1941 roku poprzedzi³o wielk¹ de-
portacjê 2 tysiêcy ludzi spoœród miejscowej wspólnoty do Kowna na Litwie. Do
wzrostu liczby autodestrukcji dosz³o te¿ w kwietniu 1942 roku, przed deportacj¹
ponad 1 500 ¯ydów do Sobiboru, Be³¿ca i Majdanka, oraz w lutym i na pocz¹tku
marca 1943 roku, tu¿ przed wywózk¹ 1 405 ̄ ydów do Theresienstadt, Auschwitz
i Sobiboru8 .

Problem poruszany w niniejszym artykule ³¹czy siê z zagadnieniem przymuso-
wych deportacji ludnoœci podbitej Europy do regionów III Rzeszy, w których ta
ludnoœæ stanowi³a niewolnicz¹ si³ê robocz¹.

Na skutek zakrojonej na gigantyczn¹ skalê operacji rekrutacji si³y roboczej na
okupowanych przez Niemcy obszarach stan zatrudnienia cudzoziemskich robotni-
ków cywilnych wynosi³ wed³ug oficjalnych danych statystycznych w Rzeszy w jej
wojennych granicach jesieni¹ 1944 r. 5,9 miliona. Ponadto w tym czasie hitlerow-
ska gospodarka zatrudnia³a 1,9 mln jeñców wojennych 26 narodowoœci oraz 0,5
mln wiêŸniów obozów koncentracyjnych. Ogó³em zatem w niemieckiej gospodar-
ce funkcjonowa³o 8,3 mln przymusowych robotników obcych narodowoœci. Jak
siê okazuje w ich strukturze narodowoœciowej a¿ do wojny niemiecko – radzieckiej
rozpoczêtej 21 czerwca 1941 roku Polacy stanowili 61,1% ogó³u obcej si³y robo-
czej9 . Wraz z przed³u¿aniem siê wojny zwiêkszy³a siê wœród zatrudnionych w Rzeszy
cudzoziemskich robotników liczba kobiet. Wskazuj¹ na to dane statystyczne: o ile

6 Czabañski A., 2003, Samobójstwa w Poznaniu podczas wojny 1939 – 1945. Socjologiczna
analiza zjawiska, Wydawnictwo Rys Studio, Poznañ, s. 30 – 32.

7 Czabañski A., Samobójstwa ludnoœci ¿ydowskiej we Wroc³awiu podczas II wojny œwiatowej,
niepublikowane wyniki badañ.

8 Ibidem.
9 We wrzeœniu 1944 roku ogó³em 2,8 miliona Polaków pracowa³o przymusowo w Rzeszy, blisko

137 tyœ. z nich zmar³o, b¹dŸ zginê³o podczas dzia³añ zbrojnych, za: £uczak Cz., 2001, Praca
przymusowa Polaków w Trzeciej Rzeszy i na okupowanych przez ni¹ terytoriach innych
pañstw (1939 – 1945), Wydawnictwo PSO, Poznañ, s. 67, 74.

Adam Czabañski



65

w styczniu 1941 roku udzia³ kobiet w ogólnej liczbie przymusowych robotników
wynosi³ 20,6 % o tyle jesieni¹ 1944 roku ju¿ 33,3%10 .

Cudzoziemska si³a robocza przynios³a gospodarce niemieckiej powa¿ne korzy-
œci. Cudzoziemscy robotnicy uczestniczyli w wytwarzaniu w Rzeszy ró¿norod-
nych produktów i œwiadczeniu us³ug w kilku procentach w 1940 roku, a w ponad
25 % we wrzeœniu 1944 roku. Mimo, ¿e wydajnoœæ pracy czêœci cudzoziemskich
robotników by³a stosunkowo niska z powodu ich niedo¿ywienia, niskiego wynagro-
dzenia, braku odzie¿y i innych form dyskryminacji, to t¹ nisk¹ wydajnoœæ w³adze
niemieckie wyrównywa³y przez wprowadzenie dla nich d³u¿szego niekiedy dnia
pracy, dodatkowego ich zatrudniania w dni œwi¹teczne oraz pozbawienie wiêkszo-
œci z nich prawa do urlopu wypoczynkowego i okolicznoœciowego11 .

1. Cechy spo³eczno-demograficzne robotników przymusowych, którzy

pope³nili samobójstwo we Wroc³awiu podczas II wojny œwiatowej

Po zwyciêskiej kampanii wrzeœniowej i zwyciêstwach we Francji, Holandii i Bel-
gii wraz z ogromnymi masami jeñców wojennych zaczêli do III Rzeszy nap³ywaæ
przymusowi robotnicy, maj¹cy zast¹piæ wcielonych do armii mê¿czyzn niemiec-
kich. Jednym z takich rejonów by³ Dolny Œl¹sk i najwiêksza tu aglomeracja miej-
ska – Wroc³aw.

Wœród dziesi¹tek tysiêcy obcokrajowców zmuszanych tu do niewolniczej pra-
cy, bez mo¿liwoœci swobodnego kontaktowania siê z rodzinami, wspó³ma³¿onkami
i dzieæmi, zdarza³y siê jednostki s³abe i nieodporne na tego rodzaju traumê. Poczu-
cie wyobcowania i wynikaj¹ce z tego dalsze niedogodnoœci t³umi³y u niektórych
ludzi instynkt samozachowawczy. Pojawia³y siê zatem sporadycznie przypadki
samobójstw w tej kategorii przymusowych mieszkañców Wroc³awia.

Podczas II wojny œwiatowej samobójstwo pope³ni³o 31 osób przymusowo pra-
cuj¹cych we Wroc³awiu. Samobójstw dokonywali trzykrotnie czêœciej mê¿czyŸni
(23 samobójstwa wobec 8 samobójstw kobiet, niemal wy³¹cznie polskiej narodo-
woœci).

Zauwa¿ono, ¿e liczba autodestrukcji wœród obcokrajowców przebywaj¹cych
we Wroc³awiu wzrasta³a stopniowo od roku 1940, by podwoiæ siê w roku 1944.
Taka zale¿noœæ wynika³a z przyrostu liczby przymusowych robotników w kolej-
nych latach wojny, a nie z jakiegoœ szczególnego nasilenia represji wobec nich.

10 Ibidem, s. 19.
11 Ibidem, s. 20.
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Tabela nr 1:
Liczba samobójstw wœród obcokrajowców pracuj¹cych we Wroc³awiu w poszcze-
gólnych latach trwania II wojny œwiatowej

Rok Liczba samobójstw

1940 4
1941 4
1942 6
1943 6
1944 8
Do 8 maja 1945 3

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych archiwum niemieckiego Urzêdu
Stanu Cywilnego we Wroc³awiu

Spoœród oœmiu narodowoœci, których przedstawiciele pope³niali podczas II woj-
ny œwiatowej samobójstwa we Wroc³awiu, najliczniej reprezentowani byli Polacy
(11), Czesi (6) i Ukraiñcy (5). Szczegó³owe dane przedstawia kolejna tabela:

Tabela nr 2:
Narodowoœæ samobójców pracuj¹cych we Wroc³awiu z uwzglêdnieniem ich p³ci

Narodowoœæ Mê¿czyŸni Kobiety Ogó³em

Polacy 4 7 11
Czesi 6 – 6
Ukraiñcy 5 – 5
Rosjanie 3 1 4
Francuzi 2 – 2
Holendrzy 1 – 1
Chiñczycy 1 – 1
Wêgrzy 1 – 1

Ogó³em 23 8 31

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych archiwum niemieckiego Urzêdu
Stanu Cywilnego we Wroc³awiu

Zdecydowana wiêkszoœæ obcokrajowców pope³niaj¹cych samobójstwa we
Wroc³awiu by³o wyznania rzymskokatolickiego (17). W siedmiu przypadkach nie
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podano informacji dotycz¹cej wyznania. W badanej grupie znalaz³ siê tylko jeden
cz³owiek reprezentuj¹cy wyznanie ewangelickie i prawos³awne.

Tabela nr 3:
Wyznanie obcokrajowców we Wroc³awiu podejmuj¹cych samobójstwa podczas II
wojny œwiatowej

Wyznanie Mê¿czyŸni Kobiety Ogó³em

Rzymskokatolickie 11 6 17
Greko-katolickie 3 – 3
Ewangelickie 1 – 1
Prawos³awne 1 – 1
Buddyjskie 1 – 1
Niewierz¹cy 1 – 1

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych archiwum niemieckiego Urzêdu
Stanu Cywilnego we Wroc³awiu

Wœród badanej grupy przewa¿a³y osoby ¿onate i zamê¿ne, co nie oznacza, ¿e
przebywa³y razem ze wspó³ma³¿onkami. To w³aœnie d³ugotrwa³a roz³¹ka, niemo¿-
noœæ swobodnego kontaktowania siê z bliskimi mog³a stanowiæ dominuj¹c¹ przy-
czynê ich autodestrukcji. W danych zawartych w archiwum niemieckim USC we
Wroc³awiu brakuje danych dotycz¹cych 6 osób.

Tabela nr 4:
Stan cywilny obcokrajowców we Wroc³awiu podejmuj¹cych samobójstwa pod-
czas II wojny œwiatowej

Stan cywilny Mê¿czyŸni Kobiety Ogó³em

¯onaty/zamê¿na 16 4 20
Kawaler/panna 1 3 4
Wdowiec/wdowa – 1 1
Rozwiedziony/
rozwiedziona – – –

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych archiwum niemieckiego Urzêdu
Stanu Cywilnego we Wroc³awiu

Uderza niska œrednia wieku samobójców. Wœród mê¿czyzn œrednia wieku wy-
nios³a 36,6 lat, wœród kobiet 38,1 lat (ogó³em œrednia dla badanej grupy wynios³a 37
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lat). Dla porównania wœród ludnoœci ¿ydowskiej pope³niaj¹cej samobójstwa we
Wroc³awiu podczas II wojny œwiatowej œrednia wieku mê¿czyzn wynosi³a 60,3 lat
a kobiet 58,3 lat12 .

Najwiêcej osób sytuowa³o siê w grupie wiekowej 31 – 40 lat oraz 21 – 30 lat.
Wœród obcokrajowców, którzy pope³niali samobójstwa we Wroc³awiu podczas II
wojny œwiatowej znalaz³a siê zaledwie jedna osoba powy¿ej siedemdziesi¹tego
roku ¿ycia. Samobójcy nale¿eli wiêc do grup wiekowych charakteryzuj¹cych siê
najwiêksz¹ aktywnoœci¹ zawodow¹. Byli to zazwyczaj ludzie m³odzi i dojrzali, w pe³-
ni si³ twórczych, którzy jednak przebywaj¹c w niewoli, odizolowani od najbli¿szej
rodziny, popadli w stany przygnêbienia przeradzaj¹cego siê w otwarte dzia³ania
samobójcze.

Tabela nr 5:
Wiek obcokrajowców we Wroc³awiu podejmuj¹cych samobójstwa podczas II wojny
œwiatowej

Wiek Mê¿czyŸni Kobiety Ogó³em

Do 20 lat 1 1 2
21 – 30 lat 6 3 9
31 – 40 lat 11 1 12
41 – 50 lat 2 2 4
51 – 60 lat 3 – 3
61 – 70 lat – – –
Powy¿ej 70 lat – 1 1

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych archiwum niemieckiego Urzêdu
Stanu Cywilnego we Wroc³awiu

Osoby dokonuj¹ce samobójstw przede wszystkim byli robotnikami. Wiêkszoœæ
kobiet nie posiada³a ¿adnego zawodu. Dok³adne dane œwiadcz¹ o niewielkiej licz-
bie osób prezentuj¹cych wy¿sze wykszta³cenie w badanej grupie. Do grona inte-
ligencji mo¿na zaliczyæ doktora filozofii bêd¹cego jednoczeœnie chemikiem. By³ to
60-letni Rosjanin pochodz¹cy z Taszkientu, prawdopodobnie w przesz³oœci wspó³-
pracuj¹cy z hitlerowcami, skoro pope³ni³ samobójstwo tu¿ po zakoñczeniu oblê¿e-
nia i zdobyciu Wroc³awia przez Armiê Czerwon¹. Wy¿szym wykszta³ceniem musia³
siê legitymowaæ 40-letni adwokat, Rosjanin i prawdopodobnie 36-letni urzêdnik
ubezpieczeniowy z Czech. Dok³adne dane zawiera tabela nr 6:

12 Ibidem.

Adam Czabañski
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Tabela nr 6:
Zawody obcokrajowców we Wroc³awiu podejmuj¹cych samobójstwa podczas II
wojny œwiatowej

Zawody Mê¿czyŸni Zawody Kobiety

Robotnik 7 Krawcowa 1
Robotnik rolny 2 Gospodyni

domowa 1
Pomocnik w sklepie 2 – –
Szewc 2 – –
Krawiec 1 – –
Górnik 1 – –
Tapeciarz 1 – –
Ogrodnik 1 – –
Pracownik biurowy 1 – –
Piekarz 1 – –
Chemik (doktor filozofii) 1 – –
Urzêdnik ubezpieczeniowy 1 – –
Adwokat 1 – –

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych archiwum niemieckiego Urzêdu
Stanu Cywilnego we Wroc³awiu

Badania pozwoli³y na stwierdzenie, ¿e mê¿czyŸni z badanej grupy pope³niali
samobójstwa najczêœciej we wczesnych i póŸnych godzinach rannych (od 3.01 do
9.00), natomiast kobiety dokonuj¹ce autodestrukcji wybiera³y najczêœciej godziny
popo³udniowe (od 15.01 do 18.00). Szczegó³owe dane zawiera kolejna tabela:

Samobjstwa wœród robotników przymusowych we Wroc³awiu...
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Tabela nr 7:
Godziny pope³niania samobójstw obcokrajowców we Wroc³awiu podczas II wojny
œwiatowej

Godziny Mê¿czyŸni Kobiety Ogó³em

0.00 – 3.00 – 2 2
3.01 – 6.00 5 – 5
6.01 – 9.00 8 – 8
9.01 – 12.00 1 1 2
12.01 – 15.00 4 – 4
15.01 – 18.00 3 4 7
18.01 – 21.00 – 1 1
21.01 – 23.59 – – –

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych archiwum niemieckiego Urzêdu
Stanu Cywilnego we Wroc³awiu

W badanej grupie obcokrajowców (zazwyczaj robotników przymusowych) do
najczêstszych metod autodestrukcji nale¿a³o powieszenie (12 przypadków). Mê¿-
czyŸni czêœciej ni¿ kobiety wybierali bardziej urazowe metody pope³nienia samo-
bójstwa. Czterech mê¿czyzn odebra³o sobie ¿ycie rzucaj¹c siê pod ko³a poci¹gu.
Wœród kobiet nie odnotowano takiego przypadku. Tylko mê¿czyŸni dokonywali
poder¿niêcia sobie gard³a i skakali z wysokoœci w celu dokonania samobójstwa.

Tabela nr 8:
Metoda dokonania samobójstwa przez obcokrajowców we Wroc³awiu podczas II
wojny œwiatowej

Metoda autodestrukcji Mê¿czyŸni Kobiety Ogó³em

Powieszenie siê 9 3 12
Rzucenie siê pod ko³a pojazdu 4 – 4
Otrucie siê gazem œwietlnym 2 2 4
Utopienie siê 3 1 4
Poder¿niêcie sobie gard³a 2 – 2
Za¿ycie Lysolu – 1 1
Skok z wysokoœci 1 – 1
Za¿ycie cyjanku potasu 1 – 1
Uduszenie – 1 1

•ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych archiwum niemieckiego Urzêdu
Stanu Cywilnego we Wroc³awiu

Adam Czabañski
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Zakoñczenie

Spoœród 915 samobójców, o których donosz¹ Ksiêgi Zgonów Miejscowych we
Wroc³awiu za okres II wojny œwiatowej, 31 stanowili obcokrajowcy (ich udzia³
w ogólnej liczbie samobójstw we Wroc³awiu w tamtym okresie wynosi³ 3,4%).
Przede wszystkim byli to robotnicy przymusowi, zw³aszcza Polacy i Czesi. Ukra-
iñcy i jeden Wêgier mogli nie nale¿eæ do grona osób pozbawionych mo¿liwoœci
powrotu do rodziny. Wszak podczas II wojny œwiatowej istnia³o wiele ukraiñskich
formacji wojskowych wspó³dzia³aj¹cych z niemieckim Wehrmachtem. Wêgry do
drugiej po³owy 1944 roku wspó³dzia³a³y z Niemcami na froncie wschodnim. Mê¿-
czyŸni przebywaj¹cy w cywilu reprezentuj¹cy te narodowoœci mogli zatem zacho-
waæ prawa chroni¹ce ich przed przymusow¹ prac¹ na rzecz III Rzeszy. Zaskakuj¹ca
jest obecnoœæ we Wroc³awiu 28-letniego Chiñczyka, który z niewyjaœnionych po-
wodów pope³ni³ samobójstwo skacz¹c ze znacznej wysokoœci.

Migracje (zazwyczaj przymusowe) i ich groŸba, by³y zatem przyczyn¹ 152 sa-
mobójstw osób dziewiêciu narodowoœci, zw³aszcza ¿ydowskiej (121 przypadków),
tak¿e polskiej (11), czeskiej (6) innych. Stanowi³o to razem 16,7% wszystkich sa-
mobójstw do których dosz³o we Wroc³awiu podczas II wojny œwiatowej13 .

Problem przymusowych migracji i zwi¹zanych z nimi frustracji przeobra¿aj¹-
cych siê w samobójstwa jest problemem wa¿nym nie tylko w okresie wielkich
wojen, ale tak¿e w okresie pokoju, kiedy to do krajów ¿yj¹cych w dobrobycie
przybywaj¹ rzesze uchodŸców z niekiedy zupe³nie odmiennych krêgów kulturo-
wych. Problemy adaptacyjne tych ludzi s¹ powa¿ne. Œwiadcz¹ o tym podwy¿szo-
ne wskaŸniki samobójstw wœród imigrantów z pañstw tzw. Trzeciego Œwiata
przebywaj¹cych jako uchodŸcy w pañstwach Unii Europejskiej. Problem ten jest
wiêc nadal bardzo aktualny, poniewa¿ wielu spoœród uchodŸców podejmuje siê
prac najgorszych i najmniej op³acanych. Czêsto wykonuj¹ pracê w warunkach
ubli¿aj¹cych godnoœci cz³owieka. Sytuacja ta niekiedy przypomina nawet t¹, która
dotyczy³a milionów robotników przymusowych pracuj¹cych na potrzeby III Rzeszy.

Zusammenfaßung

Selbstmorde unter Zwangsarbeitern in Breslau im Zweiten Weltkrieg

Im Zweiten Weltkrieg haben in der deutschen Wirtschaft 8,3 Millionen Zwang-
sarbeiter fremder Nationalität funktioniert. Auch in Breslau haben viele Zwang-
sarbeiter gelebt und gearbeitet.

13 Do takiego wniosku sk³aniaj¹ dostêpne Ksiêgi Zgonów Miejscowych z badanego okresu. Zde-
kompletowane materia³y z okresu trwania oblê¿enia Wroc³awia od 23.I. do 6.V.1945 roku po-
zwalaj¹ jednak szacowaæ, ¿e samobójstw by³o tu znacznie wiêcej.

Samobjstwa wœród robotników przymusowych we Wroc³awiu...
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Bedingungen der Zwangsarbeit und das Verfremdungsgefühl haben dazu be-
igetragen, dass manche von ihnen den Selbstmord ausgeübt haben.

Im Zweiten Weltkrieg sind in Breslau 31 Personen, die dort zur Arbeit gezwun-
gen waren, den Selbstmord begangen.

Die Selbstdestruktionenzahl unter den Ausländern stieg in Breslau seit 1940
stufenweise an um sich im Jahr 1944 zu verdoppeln. Am meisten haben den Selb-
stmord Polen (11), Tschechen (6) und Ukrainer (5) ausgeübt.

Vor allem sind das junge Männer (der Durchschnittsalter für Männer – 36,6)
voller schöpferischer Kräfte gewesen, die jedoch unter Gefangenschaftsumständen
und durch die Isollierung von der Familie in den Depressionzustand geraten sind,
der sich in offene Selbstmordtaten umgewandelt hat.
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Ewa Baum
(Poznañ)

Symbolika wolnomularska w powieœci Andrzeja
Struga – Wyspa zapomnienia.

Gdy noc ju¿ zapada
I ciemnoœæ wszystko przys³oni
Wtedy wychodz¹ masoni
I s³ychaæ kielni stuk.
Ciche wiod¹ narady
Jak poobsadzaæ posady
I mówi¹, ¿e nie ma Boga
Jest tylko Andrzej Strug.

(M. Hemar, J. Lechoñ,
J. Tuwim, A S³onimski:
Szopka polityczna.
Warszawa. 1930.)

Andrzej Strug by³ masonem. W roku 1920 zosta³ cz³onkiem Wielkiej Lo¿y Na-
rodowej w Warszawie. Uzyska³ 33o (trzydziesty trzeci stopieñ wtajemniczenia) –
najwy¿szy z mo¿liwych. W latach 1923-1925 piastowa³ urz¹d wielkiego mistrza
Wielkiej Lo¿y Narodowej. W roku 1929 zosta³ „uœpiony” – wyst¹pi³ z lo¿y, i nigdy
nie zosta³ „obudzony” – nie powróci³ do czynnego uczestnictwa w wolnomular-
stwie. Powy¿sze fakty sk³aniaj¹ do przyjrzenia siê twórczoœci Andrzeja Struga
przez pryzmat jego wolnomularskiej dzia³alnoœci. Przypuszczenia, i¿ w¹tki masoñ-
skie mog¹ wystêpowaæ w prozie pisarza znajduj¹ swoje potwierdzenie przede
wszystkim w powieœci „Wyspa zapomnienia”. Wydaje siê, ¿e Andrzej Strug jaw-
nie i œwiadomie przywo³uje symbolikê i idea³y ars regii, jak czêsto synonimicznie
okreœla siê wolnomularstwo. Co wiêcej, nie s¹ to nawi¹zania epizodyczne, b¹dŸ
zdawkowe jak u Marii D¹browskiej czy Stefana ̄ eromskiego. U obu znakomitych
pisarzy idee masoñskie nie osi¹gnê³y nigdy tego znaczenia i rangi, co u Struga,
u którego w „Wyspie zapomnienia” wolnomularstwo jest motywem wiod¹cym.
Symbole, znaki i liczne alegorie zawarte w powieœci umo¿liwiaj¹ odbiór dzie³a Struga
i sk³aniaj¹ do z³o¿onej interpretacji utworu.

Od momentu swojego powstania masoneria budzi³a liczne kontrowersje. Nale-
¿y przyznaæ, i¿ niewielka liczba osób ustosunkowana jest ca³kowicie neutralnie do
samego stowarzyszenia, natomiast wiêkszoœæ przychyla siê do „bia³ej”, b¹dŸ „czar-
nej” legendy zwi¹zku. Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e obie s¹ przyk³adem mito-
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logizacji œwiadomoœci spo³ecznej. Ta ostatnia szczególnie uwidoczni³a siê przed II
wojn¹ œwiatow¹, kiedy to szeroko pojête krêgi endecko – klerykalne propagowa³y
antymasoñsk¹ kampaniê. Polega³a ona na rozpowszechnianiu opinii o œwiatowym
spisku masonów, którzy zagra¿aj¹ suwerennoœci ka¿dego kraju. Ponadto g³oszono,
¿e wolnomularze posi³kuj¹ siê kapita³em ¿ydowskim, a wp³ywy ich na arenie miê-
dzynarodowej s¹ trudne do przecenienia. Ta d³ugoletnia i tendencyjna kampania
wyda³a zamierzone owoce, w wielu krêgach spo³ecznych, tak¿e inteligenckich,
zaczêto podzielaæ powy¿sze opinie. ”W Polsce masonem albo farmazonem na-
zywano nie tylko bezbo¿nika, niedowiarka, socjalistê, ludowca, rewolucjo-
nistê – okreœlenia mason u¿ywano w sensie pejoratywnym, w przekleñstwach,
oznacza³o ono nihilistê narodowego, rozpustnika, intryganta, anarchistê,
zdrajcê itp. Jak¿e czêsto dla pokonania w sporze przeciwnika zastêpowano
rzeczowe argumenty krótkim stwierdzeniem: ‘bo to mason’1.  Nic wiêc dziwne-
go, ¿e w skutek tak nieprzychylnych okolicznoœci Wielka Lo¿a Narodowa Polski,
w 1938 roku, og³osi³a samorozwi¹zanie. Natomiast „bia³a” legenda stanowi przeci-
wieñstwo „czarnej”, przy czym podkreœla ona heroiczn¹ historiê zwi¹zku oraz jego
ogólnoludzkie przes³ania.

„OSOB¥ OGNISKUJ¥C¥ NA SOBIE WSZYSTKIE SPRAWY DOTYCZ¥CE
WOLNOMULARSTWA POLSKIEGO OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIÊ-
DZYWOJENNEGO BY£ ANDRZEJ STRUG”2.  Andrzej Strug by³ cz³owiekiem
czynu. Jego przywi¹zanie do sprawy spo³ecznej i autentyczna troska o ni¹ czyni³a
z niego intelektualistê jak na XX wiek wyj¹tkowego. Edukacjê polityczn¹ rozpocz¹³
bardzo wczeœnie – od zsy³ki na Syberiê za dzia³alnoœæ oœwiatow¹ na terenie zabo-
ru rosyjskiego. Nastêpnie wzi¹³ udzia³ w rewolucji 1905 roku, po czym zaj¹³ siê
redagowaniem prasy PPS. Zaostrzenie represji wobec dzia³aczy politycznych zmusi³o
go do udania siê na emigracjê do Pary¿a. Wybuch I wojny œwiatowej zrodzi³ nowe
mo¿liwoœci, które autor „Dziejów jednego pocisku” bardzo szybko wykorzysta³
– wst¹pi³ do Legionów Pi³sudskiego i bra³ udzia³ w walkach o odzyskanie niepod-
leg³oœci. Po 1918 roku nadal pozostawa³ silnie zwi¹zany z PPS-em. Przewrót ma-
jowy 1926 roku odmieni³ spojrzenie Struga na politykê wewn¹trzpañstwow¹,
a szczególnie na postacie bior¹ce w niej udzia³. Od tej pory mamy do czynienia
z radykaln¹ i otwart¹ walk¹ pisarza przeciw ³amaniu zasady praworz¹dnoœci i ogra-
niczaniem praw cz³owieka. Zwieñczeniem zmagañ Struga sta³o siê wybranie go
w 1934 roku prezesem Ligi Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela. „¯ycie An-
drzeja Struga wype³nione by³o zawsze najszczytniej pojêt¹ s³u¿b¹ idei wy-
zwolenia cz³owieka. By³ wiecznym rewolucjonist¹. Jego rewolucyjnoœæ nie
wygas³aby zapewne równie¿ po zwyciêstwie rewolucji. By³ jednym z tych
wolnych i buntowniczych umys³ów, które rozumiej¹, ¿e tam, gdzie zaczyna siê

1 L. Chajn, Polskie wolnomularstwo 1920-1938. Warszawa 1984, s. 7.
2 T. Nasierowski, ¯eromski – Strug – D¹browska a psychiatrzy wolnomularze. Warszawa 1997,

s. 69.
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zadowolenie z osi¹gniêcia celów, tam tak¿e rodzi siê wiara w dogmaty i wo-
dzów, tam zaczyna siê lekcewa¿enie i gnêbienie ludzi”3 .

Je¿eli chodzi o masoñsk¹ dzia³alnoœæ Stanis³awa Borszowskiego4 , to anga¿o-
wa³ siê on w ni¹ równie intensywnie, jak w ¿ycie polityczne. Pisarz nale¿a³ do
postêpowego skrzyd³a wolnomularstwa, które sprzymierzy³o siê z Konfederacj¹
Rad Najwy¿szych. Na obraduj¹c¹ w Pary¿u (w dniach 29 IV – 4 V 1929 r.)
konferencjê przybyli reprezentanci 26 Rad, w tym Rada Najwy¿sza Polski repre-
zentowana przez Andrzeja Struga. Wymowa wielu uchwa³ mia³a bezkompromiso-
wy i jednoznaczny charakter: „Konferencja [...] proklamuje, ¿e zadaniem
Wolnomularstwa jest broniæ w ramach instytucji pañstwowych ka¿dego kra-
ju prawa ka¿dego cz³owieka do wolnoœci myœli i dzia³ania praktycznego na
rzecz triumfu swoich idei”5.  Tak jasne sformu³owania wymaga³y odwagi i auto-
rytetu moralnego, którym cieszyli siê prelegenci. Tego ostatniego z pewnoœci¹ nie
brakowa³o Andrzejowi Strugowi, który czêsto bywa³ porównywany do „sumienia
narodu” jak nazywano Stefana ¯eromskiego6.

W œcis³ym zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ polityczno – spo³eczn¹ T. Ga³eckiego pozo-
staj¹ jego dokonania literackie. Autor takich dzie³, jak: „Ludzie podziemni”, „Dzieje
jednego pocisku”, „Pieni¹dz”, „Pokolenie Marka Œwidy”, czy trylogii „¯ó³ty
krzy¿” obraca³ siê w doœæ szczególnym krêgu tematycznym. Przede wszystkim
interesowa³y go problemy: wojen miêdzynarodowych, œwiatowych kryzysów eko-
nomicznych, system kapitalistyczny, rola pieni¹dza we wspó³czesnym œwiecie, a tak-
¿e rewolucje spo³eczne.

„Wyspa zapomnienia”, która zajmuje nas szczególnie, jest zgodna z tematycz-
nym krêgiem zainteresowañ pisarza, a mimo to omawiany utwór jest doœæ nietypo-
wy, a przy tym stosunkowo ma³o znany. Z pewnoœci¹ zwi¹zane jest to z faktem, i¿
tylko raz zosta³a powieœæ wydana7 . Wczeœniejsza, czêœciowa publikacja nast¹pi³a,
fragmentarycznie, w lewicowym tygodniku Œwiat³o – w 1920 roku, jednak z po-
wodu braku funduszy wstrzymano cykl. W ca³oœci prezentowano czytelnikom po-
wieœæ – w 1921 roku, tak¿e metod¹ odcinkow¹, za spraw¹ dziennika – Kuriera
Lwowskiego, a jednak „... wolno te¿ na podstawie wszystkich sprawdzalnych
danych stwierdziæ, ¿e powieœæ posz³a w zupe³ne zapomnienie. Nie odnotowa³

3 H. Michalski, Andrzej Strug. Warszawa 1986, s. 5.
4 Takie imiê zakonne przyj¹³ Tadeusz Ga³ecki po wst¹pieniu do masonerii. Jest to znamienne dla

ideologii zwi¹zku, a bezpoœrednio wi¹¿e siê z rozpoczêciem nowego, kolejnego etapu ¿ycia dla
adepta sztuki królewskiej, jest to tak¿e symbol samooczyszczenia. Godny uwagi jest fakt, i¿
takie samo nazwisko nosi g³ówny bohater Chimery, co mo¿na interpretowaæ jako próbê zespo-
lenia autora z wykreowan¹ przez siebie postaci¹ fikcyjn¹.

5 Cyt. za L. Hass, Zasady w godzinie próby. Wolnomularstwo w Europie Œrodkowo – Wschodniej
1926 – 1941. Warszawa 1987, s. 18.

6 Porównañ dostarcza³ nie tylko autorytet moralny, jakim cieszyli siê pisarze, lecz przede wszyst-
kim ich sposób pisania i postrzegania œwiata. By³ on na tyle podobny, ¿e B. Prus myœla³, i¿
nazwisko Strug to pseudonim ¯eromskiego.

7 Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem Czytelnika w 1962 roku.

Symbolika wolnomularska w powieœci Andrzeja Struga...
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jej ¿aden krytyk, ¿aden z nielicznych badaczy twórczoœci autora ‘Dziejów
jednego pocisku’”8.  Mo¿na siê wiêc zastanawiaæ, co zadecydowa³o o tak zniko-
mym zainteresowaniu utworem Struga. Przyczyn jest z pewnoœci¹ kilka, jedna
z nich to nieskomplikowana fabu³a, która z pozoru wydaje siê ma³o atrakcyjna, ot
taka typowa robinsonada XX wieku. Niewiele te¿ osób zada³o sobie trud odczyta-
nia ukrytych intencji autora.

Oto, jedna z wielu mo¿liwych, próba interpretacji powieœci: „W 1920 r. Radzi-
wi³³owicz i Strug stanêli wspólnie na czele odrodzonej Wielkiej Lo¿y Narodo-
wej Polski – Radziwi³owicz jako Wielki Mistrz, zaœ Strug jako Wielki Komandor
Rady Najwy¿szej Polski. W tym¿e 1920 r. Strug zaczyna drukowaæ powieœæ.
Mo¿na w niej odnaleŸæ najwiêcej odniesieñ do idei wolnomularskich, [pod-
kreœlenie moje – E.B.] oraz odnaleŸæ wszystkie dotychczas podejmowane przez
niego problemy”9.  Kreœl¹c powy¿ej cytowany fragment Nasierowski mia³ na
uwadze w³aœnie „Wyspê zapomnienia”. Ten klucz interpretacyjny pos³u¿y do analizy
powieœci Struga.

Aby dok³adnie przyjrzeæ siê symbolice wolnomularskiej w powieœci, nale¿y, choæ
szkicowo nakreœliæ jej fabu³ê. G³ównym, i tak naprawdê jedynym w pe³ni przedsta-
wionym, bohaterem „Wyspy zapomnienia” jest dojrza³y mê¿czyzna o nietypo-
wym imieniu – Jorg. Do momentu burzy p³ywa on po wodach Oceanu Spokojnego
na starym i wys³u¿onym szkunerze wielorybniczym – Treyanniku. Jednak wichura
ostatecznie niszczy statek, a za³oga ma œwiadomoœæ, ¿e lada moment pójdzie na
dno wraz ze starym wrakiem. Przeró¿ne s¹ reakcje ludzi na wieœæ o zbli¿aj¹cej siê
œmierci. Dominuj¹ uczucia ¿alu i panicznego lêku. Jedyn¹ osob¹, która zachowuje
zimn¹ krew, a wrêcz z pogard¹ odnosi siê do przejawów zbiorowej histerii, jest
wspomniany Jorg. Czytelnik odnosi wra¿enie, ¿e ¿ycie jest mu ca³kowicie obojêt-
ne, a wrêcz przygniata go zbytecznym ciê¿arem. Ironia losu sprawia, ¿e tylko
Jorgowi udaje siê prze¿yæ i niemal cudem trafia na tytu³ow¹ wyspê. Od tej pory
jest jej jedynym mieszkañcem. W tym momencie nasuwa siê, wrêcz niemo¿liwa
do odparcia, analogia z Robinsonem Defoe’a. Istotnie, Strug stworzy³ modelow¹
robinsonadê XX wieku, która jest replik¹ tej osiemnastowiecznej, jednak ró¿nice
s¹ znaczne i widoczne. Defoeowska opowieœæ jest pe³na harmonii, wiary w Opatrz-
noœæ, a przede wszystkim wiary w drugiego cz³owieka, natomiast ¿ycie Jorga jest
nieustann¹ ucieczk¹ ku samotnoœci. „Jorg znalaz³szy siê samotnikiem na bujnej
podzwrotnikowej wyspie, której nie ma na ¿adnej mapie, upewniwszy siê, ¿e
samotnoœci jego nie zagra¿a ¿adna ludzka istota – znajduje w tym najwiêksz¹
szansê swojego losu”10.  W obsesyjnej wrêcz frenezji samotniczej Jorga ukazuj¹
siê pierwiastki ob³¹kañcze, a czytelnik poprzez krótkie nawi¹zania do wczeœniej-
szego ¿ycia bohatera mo¿e do pewnego stopnia zrozumieæ zaistnia³y stan rzeczy.

8 S. Sandler, Pos³owie...,s. 136.
9 T. Nasierowski, op. cit., s. 90.
10 S. Sandler, op. cit., s. 139.
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Prawdziwe imiê i nazwisko Jorga nie zosta³y ujawnione, a jego pochodzenie zazna-
czono tylko aluzyjnie „zrodzony na szarej, zimnej pó³nocy”11 , a jego naród zosta³
podbity przez s¹siednie kraje. Jorg anga¿owa³ siê w walkê narodowowyzwoleñcz¹
i zosta³ uwiêziony. Poddawano go licznym torturom, ale z ka¿dej próby nacisku
wychodzi³ zwyciêsko, nie zdradzi³ ¿adnej z powierzonych tajemnic. Po licznych
przes³uchaniach wypuszczono jeñca, który z utêsknieniem oczekiwa³ wolnoœci.
Jednak upragniona chwila sta³a siê przeklêt¹, gdy¿ wszyscy dotychczasowi przyja-
ciele i ukochana dziewczyna odtr¹cili Jorga. Uwierzyli oni w zdradê by³ego wiêŸ-
nia i ca³kowicie ignorowali jego obecnoœæ. Upokorzony, g³êboko nieszczêœliwy
i ca³kowicie pozbawiony nadziei na jak¹kolwiek rehabilitacjê postanawia wyemi-
growaæ, zmienia to¿samoœæ oraz narodowoœæ. Jednak têsknota za ojczyzn¹ potê-
guje rozgoryczenie wygnañca i powoli przekszta³ca w zdeklarowanego cynika,
pozbawionego skrupu³ów drania. Faktycznie zdradza on swoich nowych przyjació³
i uwodzi cudz¹ ¿onê, któr¹ nastêpnie okrada. Nigdzie nie mo¿e osi¹œæ na sta³e,
a jego psychika powoli stan psychiczny znamionuje chorobê. Ostatni raz próbuje
„normalnoœci” i zak³ada rodzinê, ale instynkt samozag³ady okazuje siê silniejszy.
Jorg wybiera Treyannik i p³ywanie po bezkresach oceanu, co w rezultacie oznacza
ow¹ samotn¹ wyspê. Tutaj nareszcie czuje siê wolny, ale te¿ obsesyjnie szuka
œladu ¿ycia ludzkiego, gdy znajduje tylko ruiny i pozosta³oœci po dawno wymar³ej
cywilizacji, to oddycha z g³êbok¹ ulg¹. ̄ ycie zbiorowe kojarzy mu siê ze œwiado-
moœci¹ krzywdy i niesprawiedliwoœci spo³ecznej, a walka o dobro jednostki z nie-
chybn¹ zgub¹.

Strug postrzega cz³owieka jako istotê spo³eczn¹, która ¿yj¹c w samotnoœci po-
pada w ob³êd. Powoli zaciera siê granica pomiêdzy œwiatem realnym, a fikcj¹
w ¿yciu rozbitka. Czytelnik stopniowo traci orientacjê, co wydarzy³o siê faktycz-
nie, a co jest ju¿ tylko wytworem wyobraŸni Jorga. Nie wiemy nawet, czy hipote-
tyczne spotkanie Jorga z koleg¹ z za³ogi mia³o miejsce: „Jorg przebada³ wyspê,
znalaz³ nawet rozbitka ze szkuneru ‘Treyannik’, który ¿y³ tu równie¿ parê lat
w op³akanych warunkach, pozbawiony ca³kowicie œrodków do ¿ycia cywili-
zowanego. Ów rozbitek, reprezentuj¹cy ju¿ niemal piêtaszkowe stadium ‘cz³o-
wieka naturalnego’, pojawia siê niby to w rzeczywistoœci, ale w³aœciwie
w ob³¹kanych halucynacjach Jorga.”12  Niezale¿nie od interpretacji stanu œwia-
domoœci g³ównego bohatera, wa¿ne jest jego postanowienie, aby rozbiæ kamieniem
g³owê Cio³ka ( taki pseudonim nosi³ kolega ze statku).

Momentem kulminacyjnym powieœci jest odnalezienie przez Jorga olbrzymich
pok³adów z³ota, które znajduj¹ siê na dnie strumyka. W jednej chwili stosunek do
¿ycia ulega zasadniczej zmianie. „By³ posiadaczem skarbów, jakich nie zna³y
jeszcze dzieje. M¹ci³o mu siê w g³owie, gdy próbowa³ obliczyæ to, co posia-
da³, bodaj w miliardach... By³ panem z³otej krainy, a zatem panem œwiata

11 A. Strug, Wyspa zapomnienia. Warszawa 1962, s. 34.
12 S. Sandler, op. cit., s. 142.
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i wszelkich spraw jego. Wszystko móg³. Wszystko mia³”13.  Ten krótki fragment
ukazuje pewien uproszczony i istniej¹cy w œwiadomoœci potocznej skrót myœlowy,
ten kto posiada pieni¹dze, posiada tak¿e nieograniczon¹ w³adzê.

Od momentu cudownego odkrycia Jorg snuje niesamowite plany na przysz³oœæ.
Wierzy, ¿e mo¿e zmieniæ bieg wydarzeñ, pomóc tym, którzy od dawna upominaj¹
siê o wolnoœæ, zorganizowaæ rewolucjê. „Nowy ³ad zapanuje na œwiecie, z³oty
wiek ludzkoœci – szczêœcie!”14.  Rozbitek marzy o utworzeniu ponadnarodowego
i wszechmocnego Zwi¹zku Naprawy Œwiata, który przejmie w³adzê, a bêdzie
rz¹dzi³ rozwa¿nie i sprawiedliwie. „Jorg, ob³¹kany samotnik, odkrywaj¹cy na
bezludnej wyspie skarby, staje siê w³aœcicielem ogromnej fortuny. Œwiado-
moœæ bogactwa wywo³uje w tym bohaterze upojne, nietzscheañskie ‘sny o po-
têdze’, równoznaczne z ide¹ ‘naprawy œwiata’, jako rekompensata za
poniesione niegdyœ krzywdy”15 .

Problem symboli i nawi¹zañ wolnomularskich zwi¹zany jest ju¿ z wyborem
tytu³u powieœci. Andrzej Strug kilkakrotnie zmienia³ wersjê i oscylowa³ pomiêdzy
„wysp¹ wyzwolenia” a „wysp¹ zapomnienia”. „Dokonanie wyboru nie by³o
proste, zwa¿ywszy na fakt, ¿e Zwi¹zek Naprawy Œwiata u wielu móg³ budziæ
skojarzenia z masoneri¹, zaœ nazwa wyspa wyzwolenia wprost nawi¹zywaæ
do powsta³ej w 1910 r. w Warszawie lo¿y Wyzwolenie16.  Ostatecznie Strug
wybra³ „bezpieczniejszy” tytu³, który dla niewtajemniczonych czytelników by³ neu-
tralny, natomiast osoby zainteresowane, bez trudu, mog³y po³¹czyæ obie nazwy.

Marzenia snute przez Jorga o Zwi¹zku Naprawy Œwiata, który zbawia ludz-
koœæ s¹ ju¿ ostentacyjnym nawi¹zaniem do wolnomularstwa, a zw³aszcza do ide-
ologii zwi¹zku. Znamienne s¹ plany rozbitka: „[...] rozga³êzi siê po œwiecie
przepotê¿ny, wszechmocny Zwi¹zek Naprawy Œwiata. O tajemnicy Z³otej
Wyspy nie bêdzie wiedzia³ nikt poza gronem najbardziej zaufanym i poza
za³og¹ parowca Z³oty Potok. Zwi¹zani przysiêg¹ i tajemnic¹ bêd¹ w nim
mêdrcy, finansiœci, dzia³acze polityczni, organizatorzy, wojskowi, powo³ani
ze wszystkich narodów œwiata. Sztab najmêdrszych, najuczciwszych, najmê¿-
niejszych bêdzie kierowa³ olbrzymimi pracami. Rych³o wicher nowego ¿ycia
przeleci przez stary œwiat [podkreœlenie moje – E.B.]”17.  Za³o¿enia Jorga brzmi¹
podobnie do przes³ania sztuki królewskiej. Prezentowana w „Wyspie zapomnie-
nia” idea braterstwa, ponadnarodowy i ezoteryczny charakter, a tak¿e szeroko
pojêta dzia³alnoœæ filantropijna, której zadaniem jest zmiana istniej¹cych stosunków
spo³ecznych to elementy etyki masoñskiej.

Bezpoœrednio przed dotarciem na wyspê, Jorg toczy wewnêtrzn¹ walkê „ Jak
przez sen snu³a siê melodia jakiegoœ bliskiego szczêœcia [...] roztwiera³a siê

13 A. Strug, op. cit., s. 122.
14 Ibidem.
15 B. Piêczka, Proza narracyjna Andrzeja Struga. Wroc³aw 1987, s. 242.
16 T. Nasierowski, op. cit., s. 9
17 A. Strug, op. cit., s. 129.
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w duszy g³êbia nieznanego spokoju [...]. Nadchodzi³o wyzwolenie”18.  Strug
kreœl¹c sylwetkê bohatera przedstawia cz³owieka dostêpuj¹cego inicjacji, co sta-
nowi nawi¹zanie do tradycji wolnomularskiej. Kolejnym etapom ¿ycia Jorga na
wyspie towarzysz¹ rozwa¿ania i prze¿ycia, które s¹ charakterystyczne dla adepta
wolnomularskiego w Izbie Rozmyœlañ19.  Snuje on rozwa¿ania natury filozoficzno
– moralnej, zastanawia siê nad mechanizmami rz¹dz¹cymi œwiatem, ale wszystko
to z du¿ym dystansem, jakby rozumiej¹c, ¿e pewien etap ¿ycia jest ju¿ zakoñczony,
a odleg³oœæ zmusza do obiektywizmu. „Wœród bezgranicznej swobody nowego
¿ycia, otoczony dziwami natury, gdzie wci¹¿ jeszcze odkrywa³ coraz to nowe
cudy i tajemnice, zatraci³ siebie, zapomnia³ o wszystkim, co zosta³o hen dale-
ko za szumi¹cym oceanem [...] olbrzymie, przepaœciste tajemnice zawiera
w sobie œwiat. Nie wszystko jeszcze ujê³a i spisa³a mizerna ludzka wiedza.
W pomiarach kuli ziemskiej, w dogmatach matematyki, w grubych narzêdziach
astronomii mog¹ tkwiæ b³êdy, które zaku³y cz³owieka w ciasne granice, ode-
bra³y mu nadziejê na wszystko, co nies³ychane”20 .

Wybór imienia g³ównego bohatera wydaje siê byæ œwiadomym zamys³em au-
torskim. Obco brzmi¹cy – Jorg, jest spokrewniony ze staropolskim Jerzym, co
oznacza cz³owieka walki21 . Natomiast sama zmiana to¿samoœci jest symbolem
samooczyszczenia w terminologii masoñskiej. Zwi¹zane jest to z rozpoczêciem
nowego etapu ¿ycia.

Andrzej Strug tworzy w „Wyspie zapomnienia” alegoriê ludzkiego ¿ycia. Przed-
stawia tak¿e wyk³adniê w³asnego rozumienia sensu naszej egzystencji. Najwa¿-
niejszym przes³aniem utworu jest wspó³brzmienie, albo raczej jednoœæ planu myœlenia
autorskiego i planu prezentuj¹cego idee ontologiczne masonów. Okazuje siê, ¿e to,
co na temat sensu i przeznaczenia ludzkiej egzystencji myœli Strug, jest zbie¿ne
z pogl¹dami wolnomularzy. Zatem, wracaj¹c do punktu wyjœcia, historia o rozbitku
stanowi alegoriê cz³owieczego bytu – jesteœmy stworzeniami b³¹dz¹cymi (raczej
bez celu) po „oceanie” ¿ycia. Wa¿ne wydarzenie, moment prze³omowy – „kata-
strofa”, wprowadza nas w now¹ rzeczywistoœæ, jest ona tym, co niekiedy nazywa-
my „zburzeniem dotychczasowego porz¹dku wewnêtrznego”, „zachwianiem
poczucia wartoœci”, „moraln¹ i intelektualn¹ apati¹”. Taki stan sprzyja, a raczej
wymusza proces odnajdowania sensu ¿ycia, sensu wszystkiego. Najczêstszy po-
wrót do równowagi psychicznej i moralnej odbywa siê poprzez zwrócenie siê w kie-
runku Boga, Absolutu. „Odkrywa” siê wtedy i przyjmuje na wiarê bo¿y porz¹dek
œwiata, gwarantuj¹cy m.in. wewnêtrzn¹ równowagê duchow¹.

18 Ibidem, s. 10.
19 Izba Rozmyœlañ – pomieszczenie, w którym przebywa kandydat przed inicjacj¹, i w którym

spisuje swój filozoficzny testament. Snuje tam rozwa¿ania nad sensem ¿ycia, a tak¿e ostatecz-
nie formu³uje swój œwiatopogl¹d. Miejsce to jest pomalowane czarn¹ farb¹ lub obite kirem,
symbolizuje ¿ywio³ ziemi oraz œwiat ciemnoœci, który œwiatowy powinien porzuciæ.

20 A. Strug, op. cit., s. 29.
21 Zob. T. Nasierowski, op. cit., s. 94.
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Taki jest w³aœnie Jorg – bohater powieœci Struga. Rzeczywisty i symboliczny
rozbitek zostaje postawiony w sytuacji egzystencjalnej, dotychczas nie prze¿ywa-
nej. Nieznana wyspa, na któr¹ dociera bohater to tak¿e, a raczej przede wszystkim
duchowa terra incognita, nowa rzeczywistoœæ, w której bohater musi odnaleŸæ
sens istnienia. Zatem wyspa, nieznany l¹d pe³ni istotn¹ rolê w kszta³towaniu siê
cz³owieka, jest przy tym jedyn¹ tak wa¿n¹ granic¹ dziel¹c¹ czas „przed” i czas
„po”. Oczyszczenie, niebagatelne dla wolnomularskiego rytua³u, dzieli ¿ycie ludz-
kie na owe dwie czêœci. Pojawiaj¹ca siê tutaj inicjacja rozpisana zostaje na planie
metaforycznej podró¿y – najg³êbszego sensu ludzkiego istnienia wed³ug masonów.
Dotarcie do celu oznacza rozpoczêcie kolejnej wêdrówki – trudniejszej, prowadza-
j¹cej w nastêpny kr¹g wtajemniczenia. Samodoskonalenie siê, najwy¿szy nakaz
„kodeksu” wolnomularskiego, jest zatem to¿samy z podró¿¹. Dlatego wszystkie
dzia³ania bohatera nale¿y rozumieæ jako czêœci sk³adowe wêdrówek, które odby-
wa. Do tego motywu wrócimy jeszcze niebawem.

Niezwykle wa¿na w symbolice wolnomularskiej, ale tak¿e w ca³ej kulturze
œwiatowej jest liczba „3”. Oznacza bowiem doskona³oœæ, boskoœæ i zarazem trans-
cendencjê, coœ przekraczaj¹cego zdolnoœci percepcyjne cz³owieka. W „Wyspie
zapomnienia” symboliczna liczba umieszczona zostaje w samym semantycznym
centrum i dodatkowo wzbogacona jest pokrewnymi znaczeniami. Na nowej, nie-
znanej ziemi rozbitek odkrywa trzy(!) wzgórza. Powracaj¹c do planu ukrytego
alegorii, jest to ten moment w ¿yciu cz³owieka, kiedy w nowej i tajemniczej rzeczy-
wistoœci istota ludzka kieruje siê w stronê Absolutu, szukaj¹c Harmonii i £adu,
innymi s³owy mówi¹c: Transcendent staje siê perspektyw¹, przez któr¹ próbuje siê
ogl¹daæ œwiat. Trzy wzgórza tworz¹ krajobraz wyspy, a ich nazwy wprowadzaj¹
jednoznacznie symbolikê wolnomularsk¹. „Ten, który widzi wszystko”, „Matka”
oraz „Brat i Siostra” s¹ terminami zaczerpniêtymi z nomenklatury masoñskiej.
Pierwszy i najwiêkszy szczyt to oczywiœcie Najwy¿szy Budowniczy Œwiata –
Demiurg, drugi znajduj¹cy siê po lewicy – „Brat i Siostra” to regulaminowe nazwy
cz³onków ló¿ podkreœlaj¹ce zasadê równoœci. Problemem do rozwik³ania dla bada-
cza pozostaje „Matka”, która w terminologii wolnomularskiej jest niespotykana,
lecz przypisane jej cechy wrêcz genotypowe – opieka, ochrona, oddanie siê, bezin-
teresownoœæ, wspó³brzmi¹ z zasadami funkcjonowania zwi¹zku. Zatem intensyfi-
kacja znaczeñ zawarta w obrazie trzech wzgórz czyni je centrum semantycznym
powieœci, wpisuj¹c siê przy tym w metaforê podró¿y. Zdobycie szczytów, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem najwy¿szego, oznacza zbli¿enie siê do Wiedzy, zbli¿enie
siê do Absolutu. To w³aœnie staje siê zamiarem – idee fix Jorga, obrazuj¹c kolejn¹
podró¿, wêdrówkê w ¿yciu cz³owieka, jak¿e wa¿n¹, bo prowadz¹c¹ do zrozumie-
nia œwiata i siebie. Zdobycie „Tego, który wszystko widzi” jest koñcem jednej
podró¿y i rozpoczêciem kolejnej, stanowi etap w samodoskonaleniu siê.

Rozumienie ¿ycia jako ci¹g³ej pracy nad sob¹, nieustannego d¹¿enia do czegoœ
wymaga okreœlenia tak¿e zagro¿eñ czyhaj¹cych na adeptów szko³y ¿ycia. Andrzej
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Strug dostrzega je w naturze ludzkiej i jej s³aboœciach. Jorg dokonuje, byæ mo¿e
jedynie wyimaginowanego, mordu na by³ym cz³onku za³ogi – Cio³ku. Przelanie
niewinnej krwi zajmuje w symbolice masoñskiej bardzo wa¿ne miejsce, odsy³aj¹c
do historii Hirama, mistrza murarskiego zg³adzonego przez trzech czeladników.
Tak jak w rozumieniu wolnomularzy, tak te¿ i w powieœci mord jest grzechem
przeciw idei samodoskonalenia siê, panowania nad ¿¹dzami i z³ymi uczuciami. Tu
czyha najwiêksze zagro¿enie dla masona, jak i ka¿dego cz³owieka – dla jego „pod-
ró¿y” przez ¿ycie.

Wa¿nym elementem œwiata przedstawionego, odwo³uj¹cym siê do symboliki
wolnomularskiej jest dzika, nieokie³znana przyroda. Jej naturalne, pierwotne piêk-
no obrazuje równoczeœnie duszê bohatera skomplikowanego i nieodgadnionego.
Pojawia siê ona jako zaprzeczenie uporz¹dkowanego i zadbanego parku krajobra-
zowego pe³nego harmonii i wewnêtrznego ³adu. Umys³ i dusza Jorga jest jak nie
uprawiany ogród – dziki i niesk³adny, ale zarazem piêkny i bogaty, nale¿y go tylko
ukszta³towaæ.

Andrzej Strug wyraŸnie nakreœli³ œwiatopogl¹d wolnomularski, który kszta³to-
wa³ jego spojrzenie na œwiat i cz³owieka. Rozumienie sensu ludzkiej egzystencji
jako nieustannej, kszta³c¹cej podró¿y tworzy filozofiê ontologiczn¹ autora. Pos³ugi-
wanie siê metaforyk¹ i symbolik¹ wolnomularsk¹ w taki sposób, i¿ jest ona odczy-
tywalna przez wtajemniczonych i, z drugiej strony, zabezpieczaj¹ca przed intruzami,
czyni „Wyspê zapomnienia” powieœci¹ z kluczem. Odkrycie znaków, motywów
i nawi¹zañ pozwala na pe³niejsz¹ interpretacjê utworu.

Wielce zastanawiaj¹cy staje siê fakt, i¿ w 1929 roku, czyli oko³o 10 lat po napi-
saniu „Wyspy zapomnienia”, autor przesta³ byæ czynnym cz³onkiem lo¿y wolno-
mularskiej. Przekonany o s³usznoœci idei masoñskich, wprowadzi³ je do literatury,
a nastêpnie wycofa³ siê z ruchu. Byæ mo¿e Andrzej Strug zrozumia³, i¿ zarówno
idee g³oszone w „Wyspie zapomnienia”, jak i przes³anie wolnomularskie s¹ rodza-
jem utopii, niemo¿liwej do realizacji.

Abstract

The aim of the article is to present Polish writer and politician – Andrzej Strug,
who was also well known of his freemason’s activities. The author presents one of
Andrzej Strug’s novels „Wyspa zapomnienia”, which is an example of his literary
output, as well as his connections with the idea of freemasonry.

The article does not focus on the ideology of freemasonry itself, but on its role
and the influence it had on the book.
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Recenzje i sprawozdania

Ciemna strona cz³owieka. W poszukiwaniu Ÿróde³ mêskiej agresji,

Michael P. Ghiglieri, Wydawnictwo CiS, Wydawnictwo WAB,

Warszawa 2001, ss. 398, Prze³. Anna Tanalska-Dulêba

(recenzja Jan Domaradzki)

Mimo ¿e recenzowana ksi¹¿ka ukaza³a siê na polskim rynku wydawniczym
cztery lata temu, warto j¹ przypomnieæ, gdy¿ problem w niej poruszany w niczym
nie straci³ na aktualnoœci. Autor stara siê w niej odpowiedzieæ na podstawowe dla
naszej ludzkiej kondycji pytanie o Ÿród³a mêskiej agresji i przemocy. Pytanie to
wydaje siê zaœ szczególnie zasadne dziœ, gdy prê¿nie rozwijaj¹ca siê genetyka
i biomedycyna zdaj¹ siê podwa¿aæ powszechnie akceptowane pogl¹dy na temat
ludzkiej natury i jej spo³eczno-kulturowych uwarunkowañ.

Kim jest Autor, który otwarcie przyznaje siê do czerpania inspiracji z teorii
ewolucji, a sam¹ ksi¹¿kê dedykuje Darwinowi, nazywaj¹c go „intelektualnym oj-
cem wspó³czesnej biologii”? Otó¿ to kolejny powód, dla którego warto siêgn¹æ po
tê ksi¹¿kê. Michael P. Ghiglieri zdaje siê byæ osob¹ nader kompetentn¹, do tego, by
z naukowej perspektywy zajmowaæ siê ludzk¹ (a zw³aszcza mêsk¹) agresj¹. W m³o-
doœci bowiem walczy³ jako podoficer w Wietnamie, a póŸniej by³ naukowcem ba-
daj¹cym w terenie ma³py afrykañskie, trenerem sztuk walki i sztuki przetrwania
oraz przewodnikiem wycieczek po terytoriach zamieszkiwanych przez pierwotne
plemiona afrykañskie. Obecnie zaœ, jest profesorem antropologii na University of
Nothern Arizona. Jest autorem trzech ksi¹¿ek: East of the Mountains of the Moon:
Chimpanzee Society in African Rain Forest, The Chimpanzees of Kibale Forest:
A Field Study of Ecology and Social Structure i Canyon.

Inspiracj¹ do napisania tej ksi¹¿ki  by³y, dla Autora, zaobserwowane wœród
dzikich szympansów, w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych konflikty, „przy-
pominaj¹ce do z³udzenia mordercze wojny toczone przez ludzi” (s. 9). Prowadz¹c
badania pod okiem wybitnej badaczki Jane Goodall, Ghiglieri doszed³ do wniosku,
¿e „nasi najbli¿si ewolucyjni kuzyni na wolnoœci rutynowo uciekaj¹ siê do aktów
przemocy”, co zdaje siê zaprzeczaæ teoriom „tych wszystkich specjalistów od nauk
spo³ecznych, którzy konsekwentnie utrzymuj¹, ¿e monopol na gwa³t, morderstwo
i wojnê maj¹ ludzie” (s. 10). Tym samym zaœ podwa¿a teorie g³osz¹ce, ¿e o podjê-
ciu takich zachowañ decyduje przede wszystkim wychowanie i tzw. negatywna
socjalizacja.
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Ksi¹¿ka sk³ada siê z oœmiu rozdzia³ów, z których trzy pierwsze dotycz¹ ró¿nic
pomiêdzy mê¿czyznami i kobietami, ludzkich emocji oraz ewolucji ludzkiego za-
chowania. Dalsze cztery to, jak okreœla sam Ghiglieri, „j¹dro ksi¹¿ki”. Mowa w nich
o gwa³tach, wojnie i ludobójstwie. Na poparcie swej tezy, ¿e przemoc i agresja s¹
g³êboko zakorzenionymi w naszej naturze mechanizmami, zaprogramowanymi
w materiale DNA Autor odwo³uje siê do danych statystycznych, przyk³adów oraz
interpretacji ewolucjonistycznych. Ciekawie przedstawiaj¹ siê równie¿ zaprezen-
towane w ka¿dym z rozdzia³ów opisy podobnych przypadków przemocy wœród
ró¿nych gatunków ma³p cz³ekokszta³tnych. Ostatni z rozdzia³ów – ósmy, ma stano-
wiæ antidotum i zawiera odpowiedŸ Autora, jak mo¿na rozwi¹zaæ problem mêskiej
przemocy.

Rozdzia³ pierwszy – Ró¿nice miêdzy ch³opcami a dziewczynkami – zawiera
syntetyczny wyk³ad na temat ludzkiej natury, nie tylko w wymiarze mê¿czyŸni-
kobiety, ale, co znaczenie wa¿niejsze natura (biologia) – kultura (spo³eczeñstwo).
Autor zgadza siê, ¿e ró¿nice p³ciowe s¹ zdeterminowane biologicznie i wzmacnia-
ne przez wp³ywy œrodowiska spo³ecznego. Podkreœla przy tym, ¿e sami ch³opcy
i dziewczynki maj¹ sk³onnoœæ do naœladowania przedstawicieli w³asnej p³ci (co
wzmacniaj¹ jeszcze sami rodzice i spo³eczeñstwo), a co, jego zdaniem zdaje siê
przygotowywaæ ch³opców do u¿ywania przemocy. Te spo³eczno-kulturowe uwa-
runkowania s¹, dla Autora, niezmiernie wa¿ne, jednak, jak stwierdza, to „przede
wszystkim samoistne ró¿nice p³ci decyduj¹ o mêskiej predyspozycji do agresji”
(s. 24). Wszystko to ma zaœ wykazaæ, ¿e badacze i filozofowie g³osz¹cy pogl¹dy
o ludzkiej naturze jako swoistej tabula rasa, któr¹ zapisuje siê dopiero w trakcie
socjalizacji i spo³ecznego tworzenia rzeczywistoœci, ¿e nasze „umys³owe opro-
gramowanie” powstaje dopiero za spraw¹ spo³eczeñstwa, które determinuje i kie-
ruje ludzkim zachowaniem, to „sabota¿ badañ nad ludzk¹ natur¹” (s. 25). Ghiglieri
piêtnuje wypieranie siê przez faktu, ¿e odziedziczyliœmy po naszych biologicznych
przodkach, instynkty. Przecz¹ temu, jego zdaniem, wyniki badañ DNA nad gene-
tycznymi uwarunkowaniami ludzkich zachowañ. Twierdzi, ¿e „choæ prawd¹ jest,
¿e p³eæ biologiczna to zjawisko przyrodnicze, a p³eæ spo³eczna to g³ównie zacho-
wania wyuczone w dzieciñstwie, p³eæ spo³eczna jest jednak wynikiem zarówno
socjalizacji, jak i w³aœciwych dla danej p³ci biologicznej instynktów” (s. 35).

Powo³uj¹c siê na dawinowsk¹ teoriê doboru naturalnego, i rozwiniêt¹ w cza-
sach póŸniejszych teoriê doboru p³ciowego Autor, prezentuj¹c ró¿ne strategie
walki z przeciwnikami seksualnymi (u samców strategie „mi³ego faceta” i „ma-
cho”, u samic „strategia „supermamy”) g³osi pogl¹d, ¿e „dobór p³ciowy faworyzu-
je geny tych samców, które – wszystko jedno jakimi metodami – p³odz¹ wiêcej
potomstwa” (s. 32). Jest tak zaœ z tej przyczyny, ¿e zgodnie z zasad¹ inwestycji
rodzicielskiej, która g³osi, ¿e dowolna inwestycja któregoœ z rodziców (najczê-
œciej matki) w jedno z dzieci, zwiêksza szanse tego dziecka na przetrwanie (a za-
tem i sukces reprodukcyjny) kosztem zdolnoœci rodzica do inwestowania w inne
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potomstwo (i dalsz¹ reprodukcjê) (s. 30). Tak wiêc p³cie biologiczne to najwa¿niej-
sze elementy naszej natury, kszta³tuj¹ce nasz¹ psychikê i poczucie to¿samoœci.
A g³ównym celem wszelkich ludzkich dzia³añ jest „nauka w³aœciwych i rywaliza-
cyjnych ról spo³ecznych w ramach przystosowania siê do zwyciêstwa we wszel-
kich formach reprodukcyjnego wspó³zawodnictwa z innymi ludŸmi tej samej p³ci.
Agresja mê¿czyzn rodzi siê jako strategia reprodukcyjna, ukszta³towana przez ka¿dy
z aspektów tego procesu: naturê, p³eæ, wychowanie i spo³eczne role seksualne”
(s. 60).

W rozdziale drugim, zatytu³owanym W³adca marionetek, Ghiglieri wyjaœnia
hormonalne uwarunkowania ludzkich emocji, a zw³aszcza tych, które s¹ odpowie-
dzialne za nasze zachowania agresywne (wœciek³oœæ, zazdroœæ i strach), a które
powoduj¹ zupe³nie inne reakcje u mê¿czyzn i kobiet. Autor przedstawia tak¿e „uczu-
cia pozytywne” (radoœæ, ¿¹dzê, mi³oœæ i ¿al), uznaj¹c je za „strategie wspó³¿ycia
p³ciowego” (s. 72). Podkreœla jednoczeœnie, ¿e w swojej strategii zdobywania part-
nerek mê¿czyŸni i kobiety ró¿ni¹ siê znacznie, a ci pierwsi koncentruj¹ siê na trzech
priorytetach: by zostaæ jedynym partnerem jednej lub wiêcej kobiet (co zwiêksza
szansê na sp³odzenie wiêkszej iloœci potomstwa i pozostawienie po sobie du¿ej
iloœci materia³u genetycznego), ustrzec je przed innymi (rywale w wyœcigu o prze-
kazanie w³asnego genomu), próbowaæ zdobyæ jeszcze wiêcej kobiet (maksymali-
zacja szans) (s. 75). Dla kobiet z kolei naturaln¹ strategi¹ jest, jak najwczeœniejsze
wyjœcie za jednego mê¿czyznê i przekonanie go, by inwestowa³ jak najwiêcej (a naj-
lepiej wy³¹cznie) w jej dzieci (s. 77). St¹d inne u tych p³ci podejœcie – podwójne
standardy – do wiernoœci i zdrady, czystoœci, k³amstwa i wreszcie mi³oœci.

Rozdzia³ trzeci – Có¿ to za stworzenie? – poœwiêcony jest ewolucji naszego
gatunku. Autor streszcza j¹ w sposób niezmiernie ciekawy, ale tak¿e prosty i zro-
zumia³y dla czytelnika, która to cecha jest w ogóle jednym z atutów recenzowanej
pozycji, czyni¹c j¹ dostêpn¹ dla szerokiego grona czytelników. Cofaj¹c siê do pre-
historycznych czasów katastrofy póŸnokredowej1  wyjaœnia, jak dosz³o do poja-
wienia siê na Ziemi ssaków, w jaki sposób ewoluowa³ cz³owiek, od³¹czaj¹c siê
stopniowo od innych naczelnych, staj¹c siê wspó³czesnym Homo. Zdaniem Auto-
ra, kluczowe by³y dla tego procesu cztery, stopniowo siê uwidaczniaj¹ce, a ró¿ni-
cuj¹ce nas coraz bardziej od ma³p, czynniki: strategia reprodukcyjna, przystosowanie
do chodzenia na dwóch nogach, rozwój mózgu i inteligencji i wreszcie jêzyk sym-
boliczny. Wszystkie one odegra³y kluczow¹ rolê nie tylko w powstaniu samego
gatunku, w postaci jak¹ dziœ jesteœmy, ale tak¿e opanowaniu œrodowiska, wytwo-
rzeniu kultury i wszechstronnego rozwoju form ludzkiego zachowania siê i do zmie-
niaj¹cych siê potrzeb adaptacyjnych, co z kolei sprawi³o, ¿e „krok po kroku
redukowa³ [cz³owiek –J. D.] liczbê i liczebnoœæ najwa¿niejszych graczy, a¿ w koñ-

1 65 milionów lat temu, kiedy to mia³o miejsce uderzenie asteroidy Chicxulub, które spowodowa³o
nastanie na Ziemi „zimy nuklearnej”, wymarcie ostatnich dinozaurów i 65% pozosta³ych form
¿ycia.
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cu sam dla siebie zosta³ jedyn¹ licz¹c¹ siê wrog¹ si³¹ przyrody” (s. 130). „Po-
siad³szy kulturê – pisze dalej Ghiglieri – ludzie stali siê najniebezpieczniejszymi
stworzeniami we Wszechœwiecie” (s. 131).

Drug¹ czêœæ ksi¹¿ki otwiera rozdzia³ (czwarty) poœwiêcony gwa³tom. Autor
charakteryzuje w nim ofiary jako m³ode kobiety – miêdzy 16 a 24 rokiem ¿ycia
i choæ, jest to, jego zdaniem, zaledwie jedna dziesi¹ta czêœæ populacji kobiet, to
jednak „najbardziej p³odna i najatrakcyjniejsza seksualnie”. Gwa³ciciele z kolei to
przewa¿nie m³odzi, samotni, niewykszta³ceni, bezrobotni lub bez sta³ego zatrudnie-
nia, a wiêc tacy, którzy „wczeœnie przegrali – b¹dŸ jeszcze nic nie osi¹gnêli – na
arenie spo³eczno-gospodarczej” (s. 142), co znacznie zmniejsza ich szanse na przy-
ci¹gniêcie potencjalnych partnerek seksualnych, sp³odzenie potomstwa i pozosta-
wienie po sobie materia³u genetycznego. Poza tym, Ghiglieri obala mity na temat
gwa³tu: ¿e winna jest kobieta, ¿e sama ofiara jest chêtna, ¿e motywem gwa³tu jest
d¹¿enie do w³adzy i kontroli, a nie seksu. Uznaje on gwa³t za podstawow¹, stan-
dardow¹ (obok uczciwoœci i oszustwa) strategiê reprodukcyjn¹ samców w spo³e-
czeñstwie, w którym mê¿czyŸni zdobywaj¹ ¿ony dziêki kontroli zasobów.
Uwarunkowaniem, które prowadzi do gwa³tu, jest „pora¿ka mê¿czyzny w walce
o zasoby i status, które przyci¹gnê³yby kobietê” (s. 169) i wiêksza ni¿ u mê¿czyzn
wybrednoœæ kobiet w wyborze partnera seksualnego. Dodatkowo, w ciekawy spo-
sób argumentuje, jakie konsekwencje ma gwa³t dla obu p³ci (wiêksza podejrzli-
woœæ mê¿atek wobec mê¿czyzn ni¿ kobiet samotnych, ich agresywniejsza obrona
przed gwa³tem, mniejsza trauma, jeœli gwa³t zostanie dokonany z u¿yciem si³y, sil-
niejsze reakcje mê¿czyzn i wiêksze kary dla gwa³cicieli mê¿atek).

Rozdzia³ pi¹ty traktuje o morderstwach. Statystyczna ofiara, to, wed³ug przy-
taczanych badañ, przede wszystkim m³odzi czarnoskurzy (mowa o Stanach Zjed-
noczonych) – 1 na 21, w stosunku do 1 na 133 bia³ych – osoby z morderc¹
niespokrewnione. Z kolei mordercy, to g³ównie mê¿czyŸni (9 na 10), s¹ m³odzi,
najczêœciej nale¿¹cy do mniejszoœci etnicznych, rasowych i religijnych (s. 187).
Analizuj¹c teorie socjologiczne (kulturowo-subkulturowe, strukturalne, interakcyj-
ne), Ghiglieri uznaje je „p³ytkie lub przybli¿one”, twierdzi, ¿e „nie wyjaœniaj¹ pier-
wotnych korzeni zabójstwa” i „opisuj¹ jedynie lokalne mechanizmy wyzwalaj¹ce
dane zachowanie” (s. 192). Zaœ za szczególnie b³êdne uznaje teorie socjalizacji,
w myœl których „kultury ewoluuj¹ niezale¿nie od biologii cz³owieka”. Autor przyta-
czaj¹c przyk³ady Szwajcarii, Japonii i Anglii oraz statystyki, krytykuje równie¿ tezy
o powszechnej dostêpnoœci broni, jako czynniku decyduj¹cym o wzrastaj¹cej licz-
bie morderstw. Twierdzi, ¿e ludzki „umys³ jest znacznie bardziej œmiercionoœny”
(s. 195), a legalizacja posiadania broni przyczynia siê do obni¿enia skali i liczby
morderstw. Co jest w takim razie czynnikiem suicydogennym? Ghiglieri twierdzi,
¿e przede wszystkim niskie osi¹gniêcia jednostek, zarówno spo³eczne, materialne,
jak i inne. Warunkuj¹ one morderstwo, poniewa¿ s¹ dla kobiet „czysto biologicz-
nym sygna³em”, i¿ nie warto wi¹zaæ siê z takim partnerem, gdy¿ nie zapewni im,
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ale i ich potomstwu w³aœciwych warunków do egzystencji. By, to zmieniæ, s¹ wiêc
oni „zmuszeni”, by kraœæ i mordowaæ. Jak twierdzi: „w tym procesie przemoc jest
narzêdziem, a morderstwo – czystym skutkiem” (s. 202). Autor poddaje analizie
takie przypadki, jak: zabijanie dzieci, zabijanie doros³ych, morderstwa na tle rabun-
kowym i z zazdroœci. Opisuje równie¿ wp³yw mediów, w tym zw³aszcza telewizji
na pojawienie siê wzrost skali morderstw w spo³eczeñstwach nowoczesnych. Pod-
sumowuj¹c stwierdza, ¿e zabijanie jest instynktem zakodowanym w mêskiej psy-
chice w toku doboru p³ciowego, maj¹cym u³atwiæ osi¹gniêcie osobistych zdobyczy
prowadz¹cych do przewagi reprodukcyjnej lub jej utrzymania. U kobiet natomiast
wynika raczej z obrony w³asnego bezpieczeñstwa lub „przysz³oœci reprodukcyj-
nej” (s. 244).

Wojna, to szósty z kolei rozdzia³ recenzowanej ksi¹¿ki. Autor stwierdza przede
wszystkim, ¿e od wieków s³u¿y³y one nie tylko kszta³towaniu granic geopolitycz-
nych i szerzeniu ideologii narodowych, ale tak¿e decydowa³y o rozprzestrzenianiu
siê religii, kultur, chorób, technologii, a nawet populacji genetycznych, gdy¿ ju¿
„usuniêcie 10% populacji mo¿e skutecznie zmodyfikowaæ populacyjn¹ pulê ge-
now¹” (s. 257). Ghiglieri odwo³uje siê tu do teorii doboru krewniaczego2  i ukute-
go przez Hamiltona terminu dostosowanie ³¹czne, które okreœla „jaki udzia³
genetyczny ma jeden z krewnych w rozmna¿aniu drugiego” (s. 265). Chodzi mu o
panuj¹cy niepodzielnie na scenie przyrody nepotyzm, o to, ¿e krewni i  inni
„pomocnicy” wspomagaj¹ sukces reprodukcyjny w³asnych rodziców i w ten spo-
sób zwiêkszaj¹ w³asne dostosowanie ³¹czne (s. 267). Autora dziwi¹ pogl¹dy g³o-
sz¹ce, ¿e cz³owiek nie mo¿e posiadaæ instynktu zabijania, gdy¿ by³oby to
niekorzystne dla ludzkiego gatunku. S¹ one, zdaniem Autora,  przejawem nieznajo-
moœci biologii, b¹dŸ  ignorancji. W jego mniemaniu bowiem, ka¿de zachowanie
s³u¿y „maksymalnemu sukcesowi w dziedzinie przetrwania i reprodukcji genów
jednostki i)lub najbli¿szych krewnych (gatunku)” (s. 282), zgodnie z zasad¹ altru-
izmu odwzajemnionego3 , który sprawia, ¿e mê¿czyŸni wi¹¿¹ siê ze sob¹, by zwiêk-
szyæ swe szanse na sukces wojenny, a tym samym reprodukcyjny. Wojna zaœ, to
po prostu „typowo mêska hazardowa gra reprodukcyjna”, a obiektem (obiektami)
tego hazardu s¹ „kobiety, lub zasoby atrakcyjne dla kobiet, albo takie, które mog¹
utrzymaæ wiêcej kobiet i ich dzieci” (s. 307). Dlaczego jest to jednak „mêska gra”?
Otó¿ mê¿czyzna mo¿e w czasie wojny zdobyæ wiêcej kobiet, a tym samym zwiêk-
szyæ swój sukces reprodukcyjny, podczas gdy kobiety, nawet, gdy odnios³yby naj-

2 Dobór krewniaczy to proces, w ramach którego cz³onkowie rodziny poprawiaj¹ perspektywy
w³asnych genów, pomagaj¹c któremuœ z krewnych, b¹dŸ wiêkszej ich liczbie, wydaæ na œwiat
liczniejsze potomstwo, ni¿ zdo³aliby to uczyniæ pozostawieni samym sobie.

3 Altruizmu odwzajemniony zak³ada wspó³dzia³anie, poœwiêcenie i w³aœnie altruizm, jednak za-
wsze liczy na odwzajemnienie. Dzia³a jedynie wówczas, gdy osobnik podejmuj¹cy ryzyko,
mo¿e liczyæ, ¿e beneficjent tego dzia³ania, albo ktoœ inny, odwdziêczy mu siê za to. Ghiglieri
twierdzi, ¿e g³oszony przez wielu badaczy altruizm (bezinteresowny), jest z ewolucyjnego
punktu widzenia, skazany na niepowodzenie (s. 292).
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bardziej spektakularne zwyciêstwo, to i tak zawsze s¹ ograniczone przez w³asne
cia³o (s. 307). Konkluzja: kobiety u¿ywaj¹ przemocy, by broniæ swych „interesów
reprodukcyjnych”, podczas gdy mê¿czyŸni walcz¹ o to, by „rozszerzyæ zakres swych
mo¿liwoœci reprodukcyjnych”.

W ostatnim, przed prób¹ znalezienia antidotum, rozdziale, Ghiglieri pisze o eks-
terminacji. Zauwa¿a, ¿e poniewa¿ umys³ mê¿czyzn jest „skazany” na postrzega-
nie œwiata w kategoriach „my” – „oni” (ma genetycznie zakodowany etnocentryzm
i ksenofobiê), dziêki czemu czerpie wiedzê o tym, z kim siê wi¹zaæ, a przeciw
komu walczyæ. Jedn¹ ze strategii w tej walce s¹ dokonywane w czasie wojen
masowe gwa³ty, które stanowi¹ formê eksterminacji, a dla podbijaj¹cych s¹ „wiel-
kim reprodukcyjnym zwyciêstwem”, gdy¿ eliminuj¹ odmiennych genetycznie ry-
wali, ale równie¿ dlatego, ¿e „umo¿liwiaj¹” wykorzystanie dodatkowych, podbitych
kobiet jako „nadliczbowych maszyn reprodukcyjnych dla w³asnych genów” (s.
330). Pobudki do toczenia wojen, jak mo¿na siê domyœlaæ, tkwi¹ w naszej kondycji
biologicznej. Za wszystko odpowiada dobór krewniaczy i altruizm odwzajemniony.
Inn¹ form¹ ludobójstwa, o której pisze Ghiglieri, jest broñ atomowa, której niszczy-
cielskiej sile Autor – by³y ¿o³nierz – poœwiêca sporo uwagi i szacuje, ¿e w latach
osiemdziesi¹tych XX wieku, jej potencja³ mia³ moc 10 000 megaton4 , co, jak twier-
dzi, wystarczy³oby na dwudziestokrotne zabicie wszystkich ¿yj¹cych na Ziemi lu-
dzi (s. 350). Autor wspomina wreszcie o terroryzmie, uznaj¹c go równie¿ za
sposobów eksterminacji.

OdpowiedŸ na pytanie o antidotum znajdujemy w ostatnim, ósmym rozdziale
ksi¹¿ki. Podsumowuj¹c wczeœniejsze rozwa¿ania Ghiglier stwierdza, ¿e „wiêkszoœæ
mê¿czyzn zosta³a zaprogramowana tak, by w specyficznych okolicznoœciach sto-
sowaæ przemoc jako rozwi¹zanie swoich problemów – zw³aszcza tych, które mog¹
mieæ wp³yw na ich sukces reprodukcyjny” (s. 364). Do rozwi¹zañ tych nale¿¹
wspomniane: gwa³t, rabunek, morderstwo, wojna, ludobójstwo oraz terroryzm (sic!).
Analizuj¹c ró¿ne strategie wspó³dzia³ania („wet-za-wet”, „stanowczy-ale-sprawie-
dliwy” [firm-but-fair], „unikanie”, strategia „moralisty”), Autor stwierdza, ¿e wspó³-
praca, zawsze by³a, i bêdzie najlepsz¹ form¹ organizacji spo³ecznej (co widaæ tak¿e
w przypadkach masowych gwa³tów, wojen i ludobójstwa). Ale czy mo¿na coœ
zrobiæ w sprawie ciemnej strony cz³owieka (mê¿czyzny)? OdpowiedŸ brzmi: tak!
Uznaj¹c, ¿e przemoc jest efektem niepowodzenia wspó³pracy, Ghiglieri postuluje,
by „wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ i wspó³pracowaæ” (s. 389). By jednak do
tego dosz³o musimy sobie najpierw zdaæ sprawê, ¿e „bycie cz³owiekiem to kwestia
stopnia – przekroczenia pewnej granicy pomiêdzy miêdzy poleganiem na instynk-
cie a poleganiem na kulturze” (s. 107), a naturê, biologiczn¹ stronê naszego cz³o-
wieczeñstwa mo¿emy opanowaæ, tylko wówczas, gdy bêdziemy jej pos³uszni, gdy
j¹ zrozumiemy i zaakceptujemy. Jak pisze na pocz¹tku ksi¹¿ki: „do wiêkszoœci

4 Dla porównania, „Little Boy” – bomba atomowa zrzucona na Hiroszimê – mia³ moc 0,0125
megatony i przyniós³ œmieræ oko³o 150 tysi¹com Japoñczyków.

Jan Domaradzki



89

ataków przemocy dochodzi dlatego, ¿e mê¿czyŸni nie rozumiej¹ samych siebie”
(s. 92).

Ze wszystkiego, co napisano wy¿ej nale¿y recenzowan¹ publikacjê oceniæ bar-
dzo pozytywnie. Niezale¿nie od œwiatopogl¹du i wyznawanych pogl¹dów na natu-
rê ludzk¹, ksi¹¿kê tê powinien przeczytaæ ka¿dy kogo (nie-) interesuj¹ fundamentalne
zagadnienia naszego jestestwa, tym bardziej dziœ, gdy ponownie rozgorza³a dysku-
sja nad czynnikami j¹ determinuj¹cymi, a zw³aszcza w dobie rozwoju biomedycyny
i zwiastowanej przez niektórych filozofów epoki (bêd¹cej nastêpstwem w³aœnie
rozwoju bimedycyny i manipulacji genetycznych) post human.

Michael P. Ghiglieri, Ciemna strona cz³owieka...



90



91

Zdrowie, choroba, spo³eczeñstwo. Studia z socjologii medycyny,

red. W³odzimierz Pi¹tkowski, Wydawnictwo UMCS Lublin 2004, ss. 288

(recenzja Jan Domaradzki)

Recenzowana praca, to kolejna pozycja lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-
Sk³odowskiej, poœwiêcona problemom socjologii medycyny, zdrowia i choroby1 .
Jak poprzednia zawiera studia i analizy socjologiczne sytuuj¹ce siê w trójk¹cie
zdrowie-choroba-spo³eczeñstwo (medycyna). Jej lektura dostarcza szerokiej i bo-
gatej wiedzy z zakresu wielu aspektów socjologii medycyny, zdrowia, choroby i pro-
mocji zdrowia (co oddaje ju¿ sam tytu³ pracy, a zarazem wydaje siê trafniejszym
przedsiêwziêciem, ni¿ poprzednia pozycja, która pod has³em socjologia zdrowia
przemyca³a tak¿e zagadnienia zarezerwowane tradycyjnie dla socjologii medycy-
ny), a co przy prê¿nym rozwoju tych subduscyplin socjologicznych i jednoczesnym
braku, a z pewnoœci¹ niedoborze, publikacji na temat w³asnych badañ ma nie lada
znaczenie dla dalszego rozwoju tak samych nauk medycznych, jak i zwi¹zanych
z nimi nauk o ludzkim zachowaniu.

Lektura recenzowanej pracy mo¿e przynieœæ wiele po¿ytku dla obu stron tego
stosunku (medycyna-nauki spo³eczne) zw³aszcza dziœ, gdy obserwuje siê rosn¹ce
zapotrzebowanie, a tak¿e oczekiwania, wobec nauk spo³ecznych dzia³aj¹cych na
polu zdrowia, w tym tak¿e socjologii medycyny i zdrowia. Jak bowiem napisze
Antonina Ostrowska: „mamy dziœ do czynienia z sytuacj¹, w której socjologii me-
dycyny potrzebuje nauka, praktyka kliniczna i polityka spo³eczna” (s. 35).

Niew¹tpliwym walorem omawianej pracy jest fakt, ¿e do wspó³pracy przy jej
tworzeniu zaproszeni zostali autorzy nie tylko z lubelskiego oœrodka naukowego
i nie tylko pracownicy uczelni medycznych. Swe artyku³y prezentuj¹ nie tylko zna-
ni i powszechnie uznani socjologowie medycyny, ale tak¿e m³odsi, mniej znani,
którzy wnosz¹ wiele nowych i ciekawych punktów widzenia. Niestety jednak,
w ksi¹¿ce znaleŸæ mo¿na tak¿e artyku³y (nota bene niezmiernie interesuj¹ce), któ-
re w niewielkim tylko stopniu odbiegaj¹ od tych prezentowanych w poprzedniej
publikacji, lub co najwy¿ej stanowi¹ tylko ich rozwiniêcie.

Ca³oœæ pracy podzielona jest na piêæ czêœci i obejmuje swym zasiêgiem zarów-
no tematykê z zakresu tradycyjnej socjologii medycyny, jak i bardziej charaktery-
stycznej dla socjologii zdrowia zagadnienia z zakresu socjoetiologii, zachowañ
zdrowotnych czy promocji zdrowia, co powinno sprawiæ, ¿e praca znajdzie swych
zwolenników nie tylko wœród socjologów, ale tak¿e w œrodowisku lekarskim, za-
równo wœród samych badaczy, ale i studentów.

1 Por. W³. Pi¹tkowski, A. Titkow (red.) W stronê socjologii zdrowia, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2002; por. Poznañskie Zeszyty Humanistyczne 2004/I (II), gdzie znajduje siê recenzja tej
pracy autorstwa A. Czabañskiego (str. 197-200).
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W rozdziale pierwszym, zatytu³owanym Studia z „socjologii socjologii me-
dycyny”, który ma charakter wprowadzenia, znaleŸæ mo¿na dwa artyku³y o roz-
woju rzeczonych subdyscyplin socjologicznych. Redaktor ksi¹¿ki, W³odzimierz
Pi¹tkowski, w artykule Socjologia zdrowia, choroby i medycyny u progu XXI
wieku. To¿samoœæ i próba diagnozy w niezmiernie ciekawy sposób uzasadnia
rozwój i ekspansjê nauk spo³ecznych, w tym socjologii, na grunt nauk medycznych.
W pe³ni doceniaj¹c rozwój nauk przyrodniczych, w tym medycznych, Autor postu-
luje jednak, by nie ulegaæ pêdowi do ca³kowitej akceptacji osi¹gniêæ biomedycyny
i by przyznaæ czynnikom spo³ecznym, w tym zw³aszcza stylowi ¿ycia, roli determi-
nanty zasadniczej, jeœli chodzi o kszta³towanie ludzkiego zdrowia /s. 28/. Jest to
dlañ jednoczeœnie uzasadnieniem dla rozwoju socjologii medycyny, zdrowia i cho-
roby i ich ekspansji na grunt nauk medycznych. Argumentem za tym przemawiaj¹-
cym jest zaœ, zdaniem Autora, rozwój biomedycyny, który „zwiastuje nastanie ery
postmedycznyej, upadek cywilizacji i stworzenie œwiata okreœlanego mianem post
human” 2  (s. 27-28), a co wymusza jej ucz³owieczenie, poprzez wiêksze zaanga-
¿owanie nauk spo³ecznych.

Co wa¿ne, Autor w pe³ni zdaje sobie sprawê z ograniczeñ i zaniedbañ, jakich
polska socjologia medycyny siê dopuœci³a (dopuszcza), a co przejawia siê zw³asz-
cza w niedostrzeganiu i niedocenianiu pewnych grup problemowych, np. zagro¿eñ
p³yn¹cych z kapitalistycznego, nastawionego na zyski systemu biomedycyny, czy
nieobecnego w Polsce opisu udzia³u instytucji Koœcio³a, rozmaitych zgromadzeñ
oraz stowarzyszeñ religijnych zaanga¿owanych w profilaktykê, procesy leczenia
i rehabilitacjê /s. 23-24/, a co mo¿e, jego zdaniem, wynikaæ z „naszego naukowego
konformizmu, ulegania wzorom politycznej poprawnoœci oraz instytucjonalnego i fi-
nansowego uzale¿nienia od systemu medycznego” (s. 24). Do postulowanych ob-
szarów badañ nale¿¹, zdaniem Autora:
– skutki zdrowotne pauperyzacji,
– wp³yw demedykalizacji i deprofesjonalizacji na zachowania w zdrowiu i w cho-

robie, œwiadomoœæ zdrowotna i zachowania zdrowotne,
– prognoza zmian w korzystaniu z us³ug medycznych,
– „globalizacja zdrowia”,
– multikulturowoœæ i relatywizm kulturowy w zakresie zdrowia i choroby.

Antonina Ostrowska z kolei porównuje rozwój i osi¹gniêcia polskiej socjologii
medycyny z tym, jak wygl¹da ona w krajach zachodnich. Autorka w sposób zwiê-
z³y, aczkolwiek precyzyjny i rzeczowy przedstawia socjologiê medycyny w Sta-
nach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie wiêkszy ni¿ w naszym kraju k³adzie
siê nacisk na rosn¹c¹ skalê procesu medykalizacji oraz potrzebê „uhumanistycz-
nienia” medycyny i uczynienie jej nauk¹ bardziej holistyczn¹, w³aœnie poprzez wiêk-
szy udzia³ nauk medycznych, w tym socjologii medycyny (s. 35). Zdaniem autorki

2 Autor powo³uje siê tu na ksi¹¿kê Francisa Fukuyamy Koniec cz³owieka. Konsekwencje rewolu-
cji technologicznej, Znak, Kraków 2004.
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œwiadcz¹ o tym nie tylko rozwój socjologii medycyny, zdrowia i promocji zdrowia
(co dziesi¹ty socjolog w Stanach Zjednoczonych jest dziœ socjologiem medycyny),
ale tak¿e takich subdyscyplin socjologicznych, jak socjologia cia³a, seksualnoœci
czy p³ci – gender studies3 . Po porównaniu polskiej socjologii medycyny i jej za-
chodnich wersji, Autorka stwierdza, ¿e nie realizuje ona wiêkszoœci z funkcji, które
pe³ni³a na zachodzie:
– nie s³u¿y budowaniu i rozwijaniu teorii socjologicznych,
– nie jest nale¿ycie wykorzystana do weryfikowania za³o¿eñ polityki spo³ecznej

i zdrowotnej,
– opiera siê raczej na dorobku socjologii ogólnej, ni¿ na koncepcjach wypracowa-

nych na w³asny u¿ytek,
– nie s³u¿y jako Ÿród³o krytyki procesów medykalizacyjnych,
– jest nienale¿ycie wykorzystania do wdra¿ania programów promocji zdrowia,

w czym prym nadal wiedzie medycyna (s. 39-42).
Rozdziale drugi – Studia nad socjoetilogi¹ – sk³ada siê z trzech artyku³ów.

W³odzimierz Adam Brodniak przedstawia syntetyczne zestawienie badañ nad so-
cjoetiologi¹ zaburzeñ psychicznych (vide: Spo³eczno-kulturowe uwarunkowa-
nia zaburzeñ psychicznych. Próba syntezy). Analizuj¹c koncepcje bilogiczne
i psychologiczne, szczególny nacisk kadzie na czynniki kulturowe, czy szerzej spo-
³eczno-kulturowe. Autor dokonuje przegl¹du socjologicznych teorii wyjaœniaj¹cych
powstawanie i rozwój zaburzeñ psychicznych (nurt makrospo³eczny – teorie funk-
cjonalne, strukturalno-funkcjonalne, teorie konfliktu i konstruktywizmu spo³eczne-
go, oraz mikrospo³eczny – interakcjonizm spo³eczny i etnometodologii oraz teoriê
spo³ecznego uczenia siê). Teoretyczny i empiryczny dorobek badañ socjologicz-
nych nad zaburzeniami psychicznymi ocenia autor pozytywnie, podkreœlaj¹c ich
rolê dla rozwoju psychiatrii spo³ecznej, kulturowej i œrodowiskowej, ale tak¿e w roz-
woju pomocy, leczeniu i rehabilitacji oraz, co byæ mo¿e najwa¿niejsze, humanizacji
psychiatrii, powstania ruchów samopomocowych i rozwoju ruchów i organizacji
na rzecz ochrony praw obywatelskich pacjentów psychiatrycznych (s. 64).

Kolejny z autorów – Micha³ Skrzypek opisuje wp³yw statusu socjoekonomicznego
(SES) na powstawanie i rozwój chorób wieñcowych, uznaj¹c go, za podstawowy
czynnik warunkuj¹cy „chorobowoœæ, zachorowalnoœæ, ciê¿koœæ przebiegu choroby,
leczenie, prognozê i œmiertelnoœæ, a tak¿e zwiêkszaj¹cy ryzyko wyst¹pienia wiêkszoœci
konwencjonalnych czynników ryzyka choroby wieñcowej” (s. 93). Autor stwierdza,
¿e „wspó³czynniki zachorowalnoœci i œmiertelnoœci z powodu choroby wieñcowej s¹
odwrotnie skorelowane z pozycj¹ socjoekonomiczn¹” (s. 77). Za jego najwa¿niejszy
wskaŸnik uznaje zaœ wykszta³cenie, gdy¿ to ono okreœla i determinuje styl ¿ycia jedno-
stek (s. 75). Dlatego tez postuluje, by wskaŸniki SES (wykszta³cenie, dochód, zawód)
by³y uwzglêdniane we wszystkich badaniach obejmuj¹cych choroby uk³adu kr¹¿enia.

3 Por. A. Giddens, Socjologia, prze³. A. Szul¿ycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2004 (rozdzia³y 5 i 6).
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Beata Tobiasz-Adamczyk z kolei, analizuje wp³yw interakcji spo³ecznych na
jakoœæ ¿ycia osób w wieku podesz³ym. Odwo³uj¹c siê do koncepcji wsparcia spo-
³ecznego podkreœla jego funkcje emocjonalne i us³ugowe, nie tylko w obni¿eniu
ryzyka zgonu, ale tak¿e w zwiêkszeniu samooceny stanu zdrowia osób starszych
oraz w poprawie ich stanu psychicznego i wreszcie w zapewnieniu lepszego stanu
ich funkcjonowania. Poza tym, jest ono, jej zdaniem, „buforem os³abiaj¹cym stresy
spo³eczne i wzmacnia zachowania os³aniaj¹ce zdrowie” (s. 98). Autorka zauwa¿a,
¿e w zwi¹zku ze wzrastaj¹c¹ liczb¹ osób starszych konieczne jest budowanie sil-
nych wiêzi miêdzygeneracyjnych” (s. 103).

Rozdzia³ trzeci – Studia nad zachowaniami zwi¹zanymi ze zdrowiem i chorob¹
– to rozdzia³, który zdaje siê w sposób najbardziej œcis³y nawi¹zywaæ do socjologii
zdrowia. W zawartych w nim artyku³ach Autorzy w niezmiernie ciekawy sposób ana-
lizuj¹ relacje miêdzy zdrowiem – wartoœci¹ deklarowan¹ a zdrowiem (zachowaniami
zdrowotnymi) – wartoœci¹ realizowan¹. Krzysztof Puchalski i El¿bieta Korzeniowska
staraj¹c siê odpowiedzieæ na pytanie „Dlaczego nie dbamy o zdrowie” wskazuj¹ na
szereg „potocznych racjonalizacji”, którymi kieruj¹ siê jednostki, które uznaj¹c zdrowie
za wa¿n¹ wartoœæ, nie realizuj¹ jednak dzia³añ maj¹cych mu s³u¿yæ, a czêsto nawet
podejmuj¹ takie, które mu szkodz¹. Do najczêstszych autorzy zaliczaj¹: „subiektywne
pomniejszanie znaczenia zachowañ prozdrowotnych (wiara w odpornoœæ w³asnego
organizmu, jego ma³¹ podatnoœæ na styl ¿ycia, przekonanie o wiêkszym wp³ywie na
zdrowie opieki medycznej ni¿ w³asnych zachowañ, uznanie przemo¿nego stanu zatru-
tego œrodowiska, b¹dŸ kondycji immanentnie zwi¹zanej z wiekiem jako g³ównych de-
terminant zdrowia), niedostateczne wsparcie w systemie spo³ecznym (s³aboœæ
infrastruktury w realizacji zdrowego stylu ¿ycia, brak psychologicznego wsparcia ze
strony najbli¿szych lub osób z dalszego otoczenia) i wreszcie traktowanie wiedzy proz-
drowotnej jako rodzaju fa³szywej œwiadomoœci (coœ, co ma odwracaæ uwagê od na-
prawdê istotnych problemów, chwilowa moda, której nie warto ulegaæ) /s. 118/. Jest to
zaœ tym bardziej interesuj¹ce, ¿e jak zauwa¿aj¹ na samym pocz¹tku „w ostatniej deka-
dzie ubieg³ego stulecia odnotowano w Polsce wyraŸn¹ i dynamiczn¹ poprawê stanu
zdrowia spo³eczeñstwa” (s. 107).

Natomiast Renata Bogusz podkreœlaj¹c aksjologiczny wymiar zdrowia stwier-
dza, ¿e funkcjonuj¹ce w spo³ecznej œwiadomoœci pojêcie zdrowia „nie jest okreœla-
ne w sposób obiektywny, jednoznaczny i jednakowy”, przeciwnie „nale¿y je
postrzegaæ w wymiarze subiektywny” (s. 132). Zauwa¿aj¹c „relatywizm zdro-
wotny” w deklaracjach jednostkowych, podkreœla równie¿, ¿e dla wiêkszoœci jest
ono wartoœci¹ instrumentaln¹, a nie autoteliczn¹, co przejawia siê tym, ¿e mimo i¿
zdrowie jest wartoœci¹ bardzo wysoko cenion¹ w naszym spo³eczeñstwie, to jed-
nak czêsto przegrywa z innymi, konkurencyjnymi wartoœciami. Poza tym, choæ
dostrzega siê du¿¹ œwiadomoœæ zdrowotn¹ w sferze mo¿liwoœci wp³ywu na stan
swego zdrowia, to jednoczeœnie wielu ludzi prezentuje ambiwalentne zachowania
zdrowotne (s.. 139).

Jan Domaradzki
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Rozdzia³ czwarty poœwiêcony jest Studiom nad dydaktyk¹. W pierwszym
zawartym tam artykule, Andrzej Krawañski postuluje koniecznoœæ i po¿ytki z za-
cieœnienia wspó³pracy pomiêdzy socjologi¹ i pedagogik¹ zdrowia. Autor podkreœla,
¿e „w procesie tworzenia zdrowia spo³ecznego i jednostkowego musi nast¹piæ do-
datnie sprzê¿enie zwrotne pomiêdzy kompetencjami socjologa i pedagoga”, gdy¿
„socjolog bez polityka i pedagoga jest bezradny, pozostaje sam ze swoj¹ wiedz¹
o spo³ecznych i œrodowiskowych determinantach zachowañ ludzi... Pedagog z ko-
lei jest œlepy bez socjologa... Nie potrafi zastosowaæ swojej wiedzy o zdrowiu
i determinantach zagro¿eñ zdrowotnych do potrzeb konkretnego œrodowiska spo-
³ecznego, czy grupy zawodowej” (s. 151).

W kolejnych artyku³ach Maciej Wszêdyrówny przedstawia pogl¹dy studentów
Lubelskiej Akademii Medycznej na nauczanie socjologii zdrowia, choroby i medy-
cyny4 , a Joanna Wronka sposoby realizacji programu prozdrowotnego w prywat-
nym liceum ogólnokszta³c¹cym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie.

Pi¹ty i zarazem ostatni z rozdzia³ów recenzowanej publikacji nosi tytu³ Studia
z nieklasycznej socjologii medycyny. Jak w poprzedniej publikacji znaleŸæ w niej
mo¿na ciekawe ujêcia problemów medycznych i zdrowotnych, tym razem z innej –
nieklasycznej – perspektywy. Lech J. Koœcielak przedstawia socjologiczno-hi-
storyczn¹ analizê ewolucji systemu instytucji spo³ecznych, odpowiedzialnych za
realizacje potrzeb zdrowotnych spo³eczeñstwa polskiego, na przyk³adzie ewolucji
kas chorych. Wies³aw Kranz przedstawia rozwiniêt¹ wersjê spojrzenia na relacje
zdrowi-chorzy z punktu widzenia klasycznych teorii wymiany Georga Homansa
i Petera Blau5 . Mirona Ogryzko-Wiewiórowska w artykule zatytu³owanym „My”
– o zdrowiu w relacjach rodzinnych ³¹czy perspektywê socjologii medycyny
i zdrowia z socjologi¹ rodziny i analizuje modelowe wzory relacji rodzinnych anali-
zuj¹c ich wp³yw na funkcjonaloœæ i dysfynkcjonalnoœæ rodziny. Uznaj¹c j¹ za sta³y
i elementarny sk³adnik spo³eczeñstwa (s. 217) opisuje optymalne (ze zdrowotnego
punktu widzenia – tak psychicznego jak i fizycznego), dla jednostek i spo³eczeñ-
stwa wzory relacji wewn¹trzrodzinnych. Autorka podkreœla jednoczeœnie zagro¿e-
nia tej podstawowej komórki spo³ecznej, na jakie jest ona nara¿ona we wspó³czesnym
spo³eczeñstwie. W zamykaj¹cym ksi¹¿kê artykule Anny Wieczorkiewicz, znaleŸæ
mo¿na rozwa¿ania Autorki o „¯yciu i œmierci, zdrowiu i chorobie w dyskursie mu-
zealnym”, choæ i ten artyku³ (choæ ciekawy) w niewielkim tylko stopniu stanowi
rozwiniêcie myœli zawartych w poprzedniej publikacji6 .

Wa¿ne s³owa padaj¹ tak¿e w Pos³owiu, autorstwa W³odzimierza Pi¹tkowskie-
go, gdzie Autor pisze, ¿e aczkolwiek rozwój nauk spo³ecznych zwi¹zanych ze zdro-

4 Por. artyku³ Autora Socjologia zdrowia, choroby i medycyny w opiniach studentów Wydzia³u
Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie w: Pi¹tkowski W³. Titkow A., op. cit., str. 59-74.

5 Por. Kranz W., Zdrowi chorym, chorzy zdrowym; rzecz o wymianie dóbr, w: Pi¹tkowski W³.
Titkow A., op. cit., str. 195-207.

6 Por. Wieczorkiewicz A. ¯ycie i œmieræ, zdrowie i choroba z perspektywy dyskursu muzealnego
w: Pi¹tkowski W³. Titkow A., op. cit., str. 167-180.
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wiem (w tym zw³aszcza socjologii medycyny, zdrowia i choroby) napawa optymi-
zmem, to jednak przestrzega, przed zrywaniem wiêzi z socjologi¹ ogóln¹. Mo¿e to
bowiem, jego zdaniem, groziæ „ewoluowaniem w kierunku w¹skiego utylitaryzmu”
i „dryfowaniem w kierunku gorszej wersji zdrowia publicznego” (s. 251-252).
Dlatego te¿ postuluje udzia³ w badaniach i projektach badawczych z zakresu so-
cjologii zdrowia i choroby „osób rozumiej¹cych i znaj¹cych socjomedyczny para-
dygmat, ale te¿ widz¹cych problemy zdrowia i choroby w szerszej, ogólnej
perspektywie” (s. 252).

Z tego, co wy¿ej napisano nale¿y recenzowan¹ publikacjê oceniæ pozytywnie,
nie tylko ze wzglêdu na jej interdyscyplinarne podejœcie do zagadnieñ zdrowia i cho-
roby, ale tak¿e dlatego, ¿e promuj¹c rozwój tych nowych subdyscyplin socjologicz-
nych, stanowi wa¿ny g³os w unowoczeœnianiu, „uhumanistycznianiu” klasycznego
podejœcia socjologii medycyny i w ogóle nauk medycznych. Poza tym poprzez
prezentowane wartoœci merytoryczne, ale etyczne potwierdza, ¿e pod¹¿anie w kie-
runku „socjologii zdrowia” jest jak najbardziej uzasadnione.


