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Wstęp

XVIII tom Poznańskich Zeszytów Humanistycznych jest z dwóch powodów 
wyjątkowy. Oto w roku 2012 artykuły publikowane w PZH otrzymują przyznane 
przez MNiSW punkty. Każdy artykuł otrzymuje 3 punkty. Wzrasta zatem naukowa 
ranga tego czasopisma, które posiada już swoją dość długą tradycję. Można żywić 
nadzieję, że przyciągnie to kolejnych autorów z różnych naukowych środowisk. 
Kolejny powód do uznania tego tomu PZH za wyjątkowy, to fakt ubogacenia 
szaty graficznej owego czasopisma. Strona tytułowa wyraźnie nawiązuje do tych 
z tomów I-XVII. 

Pragnę wyrazić swoją nadzieję, że poziom naukowy Poznańskich Zeszytów 
Humanistycznych będzie nieustannie wzrastał. Utrzymany też zostanie interdy-
scyplinarny charakter tego naukowego czasopisma.

Zachęcam do lektury artykułów zawartych w bieżącym XVIII tomie Poznań-
skich Zeszytów Humanistycznych.

I tym razem tematy podejmowane przez autorów są interesujące, nierzadko po 
raz pierwszy podejmowane w polskiej literaturze naukowej. Tematyka powinna 
zainteresować szerokie grono Czytelników i pobudzić do szerokiej humanistycz-
nej refleksji.

Adam Czabański
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Henryk Lisiak 
(Poznań)

Polska a Rumunia w latach 1919-1920

Podane w tytule lata to okres przełomowy dla odradzającego się państwa pol-
skiego, to czas kiedy decydowały się nie tylko losy granic II Rzeczypospolitej ale 
także jej bytu. W tej krańcowo trudnej dobie dla państwowości polskiej, jedynym 
krajem będącym w najbliższym sąsiedztwie formujących się granic Polski,(od 
końca maja 1919 r. „bezpośrednim” sąsiadem), a jednocześnie nie pozostającym 
z nią w konflikcie lecz wspólnocie celów i interesów, była Rumunia. W poniżej 
skreślonym tekście autor stara się w dużym skrócie nakreślić przesłanki narodzin 
zbliżenia polsko –rumuńskiego i obraz kontaktów dwustronnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem polskich zabiegów dyplomatycznych nakierowanych na uzyska-
nie wsparcia państwa rumuńskiego najpierw w wojnie z Ukraińcami o Galicję 
Wschodnią (jednym z jej celów było uzyskanie granicy z Rumunią), a następnie 
z Rosją sowiecką, której marsz na zachód w lecie 1920 r. postawił pod znakiem 
zapytania istnienie niepodległej Rzeczypospolitej. 

Potężny wstrząs polityczny u progu XX wieku (przede wszystkim na kontynen-
cie europejskim) znany powszechnie jako I wojna światowa, otworzył Polakom 
drogę do niepodległości. Po ponad wiekowej niewoli i zaborowych podziałach, 
z końcem 1918 r. na nową polityczna mapę Europy powracało państwo polskie. 
Powrót ten nie odbywał się bez przeszkód. Już u zarania wolności. Polacy sta-
nęli przed licznymi i bardzo trudnymi wyzwaniami, tak wewnętrznymi jak i ze-
wnętrznymi. Najwięcej wysiłku i krwi kosztowały te ostatnie, wiążące się nade 
wszystko z ciężkimi bojami o granice i bezpieczeństwo rodzącego się państwa. 
Dramatycznym zrządzeniem historii, przyszło Polakom zbrojnie się ścierać się 
ze wszystkimi sąsiadami1.

Po rozpadzie trzech wielkich imperiów, które z górą sto lat wcześniej 
położyły kres Rzeczypospolitej Obojga Narodów, spadkobiercy Zamoyskich 
i Żółkiewskich, budowniczowie „nowej” Polski nie zamierzali przystawać 
na projekty próbującej tworzyć nowy europejski ład ententy i zamknąć swe 
państwo w granicach etnograficznych. Przeciwnie, kierując się względami 
bezpieczeństwa, ale także ambicjami odgrywania kreacyjnej i podmiotowej 
roli politycznej, którym towarzyszyła pamięć wielkiej przeszłości I Rzeczy-
pospolitej, Polacy z największą determinacją dążyli do powiększenia swego 
państwa, głównie w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Ledwie 
więc umilkły działa we Flandrii i Szampanii, odezwały się w Wielkopolsce na 
Ukrainie i Białorusi.
1 M. Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej, Warszawa 1992
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Pierwszą przeszkodą ku realizacji polskich planów terytorialnych na wschodzie 
byli Ukraińcy galicyjscy, próbujący po rozpadzie cesarstwa Franciszka Józefa 
budować między Sanem a Zbruczem zalążek państwa pod nazwą Zachodnio-ukra-
ińskiej Republiki Ludowej (ZURL). Polsko-ukraińska batalia o Galicję Wschodnią 
rozpoczęła się na przełomie października i listopada 1918 r., po opanowaniu przez 
siły ukraińskie Lwowa2. Zważając, że niemal równolegle toczyły się walki na 
kresach zachodnich (Powstanie Wielkopolskie), a w lutym 1919 „otwarty” został 
front polsko-bolszewicki, nie tylko plany terytorialne ale także bezpieczeństwo 
państwa stanęły pod znakiem zapytania. Najtrudniejsza sytuacja wytworzyła się 
na froncie galicyjskim. Ewentualna utrata Galicji byłaby nie tylko ciosem moral-
nym dla Polaków ale przede wszystkim wielką klęska polityczną. Terytorium to 
miało dla Polski kapitalne znaczenie strategiczne: jej posiadanie nie tylko dawało 
szerokie pole manewru w perspektywie konfrontacji z Rosją, ale także otwierała 
drogę do Rumunii (również obawiającej się konfrontacji z sąsiadem z za Prutu), 
a tym samym dostęp do portów czarnomorskich. Wobec wrogości wszystkich 
sąsiadów oraz niepewności możliwości korzystania z portu gdańskiego w per-
spektywie konfrontacji z Rosją Lenina (przede wszystkim), Galicja stanowiła 
wielkiej wagi czynnik bezpieczeństwa odradzającego się państwa. Zaznaczmy, 
że po ewentualnym zajęciu Galicji przez siły bolszewickie, co byłoby tylko kwe-
stia czasu(armia ukraińska nie była siłą zdolną przeciwstawić się bolszewikom), 
nieprzyjaciel stanąłby u granic rdzennych ziem polskich. Wobec tak ponurych 
perspektyw władze polskie bardzo szybko skierowały swą uwagę na Rumunię. 
Państwo to miało bardzo skomplikowane stosunki z sąsiadami w tym z Rosją 
sowiecką, ze strony której groziło jej największe niebezpieczeństwo. Pretekstem 
do ataku mogła stać się zagarnięta w 1918 r. przez Rumunię Besarabia, wcześniej 
wchodząca w skład imperium rosyjskiego. Napięte stosunki miała też Rumunia 
z Węgrami, które utraciły na jej rzecz Siedmiogród, Bukowinę i Banat (tereny te, 
należące wcześniej do monarchii austro-węgierskiej, Rumunia włączyła w swe 
granice za zgodą ententy w końcu 1918 r.)3. 

Czynnikiem sprzyjającym dla pozyskania Rumunii jako ważnego sojusznika 
były też ścisłe powiązania Bukaresztu z Paryżem, patrzącym życzliwym okiem 
na linię polskiej polityki wschodniej. Ewentualny sojusz polsko rumuński stano-
wiłby znacznie wzmocnienie kordonu sanitarnego wymierzonego w bolszewizm, 
który Francja wówczas montowała i któremu patronowała. W Polsce zdawano 
sobie doskonale sprawę z doniosłości współpracy polsko rumuńskiej nie tylko 
w kontekście wojny polsko-ukraińskiej lecz w świetle ewentualnych zagrożeń 
wynikających ze zwycięstwa bolszewizmu w Rosji. Zawarcie sojuszu, najpierw 

2 M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Warszawa 2000.
3 W. Balcerak, Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 

1974, s. 357-358; S. Sierpowski, Między wojnami 1919-1939 Dzieje Powszechne XX wieku, 
Poznań, t. I, s. 116-117; Z. Sladek, Pozycja międzynarodowa, koncepcje polityki zagranicznej 
i dyplomacja państw Europy Środkowej i południowo-wschodniej w okresie międzywojennym, 
Warszawa 1981, s. 21.
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militarnego i zbudowanie fundamentów trwałego przymierza między państwami 
uważano w Warszawie za krok naturalny4. Już 11 listopada 1918 r., Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski notyfikował rządowi rumuńskiemu powstanie niepod-
ległego państwa polskiego, wyrażając pragnienie ułożenia dobrych stosunków 
z Rumunią5. Kilka dni później podobne oświadczenie przesłał na ręce ministra 
spraw zagranicznych Rumunii Iona Bratianu premier Ignacy Jan Paderewski(który 
podejmował także starania, by skłonić Rumunię do zajęcia opanowanego przez 
Ukraińców Pokucia, widząc w takim działaniu istotny krok ku przyspieszeniu 
zakończenia wojny polsko-ukraińskiej)6. Inicjatywy te spotkały się z pozytywną 
odpowiedzią strony rumuńskiej. Dnia 17 stycznia 1919 r., Michael Pheredyke, 
przewodniczący senatu i premier ad interim, złożył deklaracje o woli podjęcia 
przez Polskę i Rumunię „szlachetnej misji w obliczu niebezpieczeństwa anarchii 
grożącego ze wszystkich stron” 7. 

W tym okresie, strona polska obok starań o wprowadzenie wojsk rumuńskich 
na teren ZURL, oczekiwała także współdziałania w innych formach. W pierwszej 
kolejności spodziewano się zamknięcia terytorium państwa rumuńskiego dla 
transportów wojskowych z terenu innego państwa ukraińskiego na wschód od 
Zbrucza, Ukraińskiej Republiki Ludowej (której wojska ustępowały pod naporem 
sił rosyjskich – „białych” a następnie „czerwonych”) oraz zgody na przetrans-
portowanie pozostających wówczas w Odessie jednostek 4 Dywizji Strzelców 
gen. Lucjana Żeligowskiego na front galicyjski8. Te oczekiwania, szczególnie na 
początku 1919 r., były jednak mało realne, gdyż wtedy jeszcze Rumunia nie była 
przekonana do likwidacji ZURL. Próbujące się wybić na niepodległość państwo 
ukraińskie, choć stało na drodze do wspólnej granicy polsko-rumuńskiej, było 
podobnie jak Polska naturalnym sprzymierzeń Rumunii w powstrzymywaniu 
marszu bolszewizmu na zachód by obalić tworzony przez aliantów powojenny 
porządek, którego Rumunia była beneficjentem. 

Trzeba podkreślić, że w rumuńskich sferach politycznych również dostrzegano 
potrzebę współpracy z Polską. W największej mierze zainteresowanie to prze-
jawiało stronnictwo liberalne (reprezentujące sfery przemysłowe i obszarnicze) 

4 Zob. m.in. Memoriał Czesława Pruszczyńskiego w sprawie stosunków polsko-rumuńskich 
z 14 kwietnia 1919, [w:] Archiwum Polityczne Ignacego Jana Paderewskiego (APIP), s.106.

5 H. Bułhak, Polska a Rumunia 1918-1939, [w:] Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski 
z państwami sąsiednimi w latach 1918-1939, Wtrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 307,

6 F. Angel, Plany organizacji nowej Europy: Ustanowienie stosunków dyplomatycznych i granic 
pomiędzy Rumunia a Polską (1918-1919), [w:] Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa 
do europejskiego partnerstwa, Suczawa 2009, s. 42. Warto zaznaczyć, że pierwsze kontakty 
z Rumunia, jeszcze przed zawieszeniem broni nawiązała Rada Regencyjna powierzając funk-
cje przedstawicielskie Mariuszowi Linde. Po 11 listopada zastąpił go reprezentujący Komitet 
Narodowy Polski w Paryżu, Stanisław Koźminski.

7 Cyt. Za H. Walczak, Sprawa ustanowienia oficjalnych stosunków dyplomatycznych między 
Polska a Rumunia w latach 1918-1919, [w:] Polska i Rumunia od historycznego sąsiedztwa 
do europejskiego partnerstwa, Suczawa 2009, s. 21.

8 M. Klimecki, Rumunia wobec polsko-ukraińskiej wojny, [w:] Ku wspólnocie narodów i kultur. 
W kręgu relacji polsko-rumuńskich, materiały z sympozjum, Suczawa 2008, s. 132.



10

na czele którego stał Ion Bratianu, późniejszy premier. Rumuni nie postrzegali 
potrzeby bliższej współpracy z Polską wyłącznie w kontekście zagrożeniu ze stro-
ny Rosji (i w pewnej mierze także Niemiec), ale także przez pryzmat stosunków 
handlowych9. Szczególnie wspomniane już stronnictwo liberalne było wyrazi-
cielem dążeń do wspólnej granicy i przeciwstawiało się istnieniu oddzielającego 
oba kraje „jakiegoś państwa ruskiego”. Kręgi te uważały ZURL za naturalnego 
sprzymierzeńca tak Rosji jak i Niemiec10. Niemniej jednak, w kwestii państwa 
ukraińskiego, inne ugrupowania, a także koła wojskowe, nie podzielały poglądu 
liberałów, widząc w przyszłym państwie ukraińskim swego rodzaju bufor oddzie-
lający Rumunię od Rosji11. Najwidoczniej nie zdawano sobie sprawy z kruchości 
struktur państewek ukraińskich, a z drugiej strony z siły i ekspansywności bol-
szewickiej Moskwy

Jednakże nie brak jednolitego stanowiska w Bukareszcie w kwestii ściślejszej 
współpracy z Polską, co wizja Rzeczypospolitej bez Galicji Wschodniej (przy-
najmniej w najbliższym czasie) sprawiły, że zdecydowanie większą aktywność 
w stosunkach dwustronnych wykazywała strona polska. Początek aktywnych 
działań w celu skłonienie Rumuni do podjęcia wspólnej akcji obliczonej na 
likwidację republiki ukraińskiej wiąże się z misją Stanisława Głąbinskiego do 
Bukaresztu, w lutym 1919r. Najważniejsze postulaty jakie zgłaszała Warszawa 
to zamknięcie rumuńskiego terytorium dla tranzytu oddziałów armii URL na 
teren Galicji Wschodniej, zgoda na wprowadzenie na front galicyjski 4. Dywizji 
Strzelców oraz wsparcie sił polskich operujących przeciwko siłom ZURL12. Polski 
polityk wystąpił także z propozycją zawarcia konwencji wojskowej. Głąbinski 
nie osiągnął jednak zamierzonego celu; Rumuni uchylili się od podjęcia rozmów 
wokół tych kwestii13. Przyczyną takiej powściągliwości, jak można sądzić, była 
nie tylko nieustabilizowana sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski, ale 
przede wszystkim priorytety polityki rumuńskiej. Państwo rumuńskie, z powodów 
jakie już wyżej sygnalizowano, nie było zainteresowane w tym okresie likwida-
cją ZURL. Nie można także pomijać sytuacji wewnętrznej w Rumunii. Przede 
wszystkim obawiano się destabilizujących działań odśrodkowych, na obszarach 
zamieszkałych w większej mierze przez ludność nie rumuńską. W tym okresie 
władze Rumunii z trudem utrzymywały ład wewnętrzny14.

9 J. Kukułka, Francja Polska po traktacie wersalskim 1919-1922, Warszawa 1970., s. 140.
10 Ibidem
11 H. Bułhak, Wydarzenia polityczne i militarne na południowym teatrze działań wojennych, [w:] 

Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walk i tło międzynarodowe, pod red. A. Koryna. 
Warszawa 1991, s. 61.

12 M. Klimecki, Rumunia wobec polsko-ukraińskiej wojny w Galicji (Małopolsce) Wschodniej 
w latach 1918-1919, [w:] We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich, 
Suczawa 2008, s. 132.

13 H. Walczak, op. cit., s. 22
14 J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław- Warszawa- Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 356-357; Archiwum 

Polityczne Ignacego Jana Paderewskiego, t.VI, pod red. A. G Dąbrowskiego, M. M. Drozdow-
skiego, M. Perkowskiej-Waszek i Xymeny Pilch, Warszawa 2007, s.107.

Henryk Lisiak
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Nie bez wpływu na fiasko bliższej współpracy polsko- rumuńskiej w kwestii 
Galicji Wschodniej była polityka Francji. Paryż, co prawda chętnie widziałby 
współpracę polsko-rumuńska wymierzoną w Rosję sowiecką, jednak wykazywał 
mało zdecydowania w tej kwestii zapalając na przemian czerwone i zielone światło. 
W początkowej fazie konfliktu Francja, a przynajmniej niektóre koła politycz-
no-wojskowe z szefem francuskiej Misji Wojskowej w Bukareszcie gen. Henri 
Berthetotem, nie ukrywały sympatii pro ukraińskich. Wymieniony wyżej generał, 
(mający duży wpływ na poczynania naczelnego dowództwa armii rumuńskiej) 
zdając sobie niewątpliwie sprawę z definitywnego końca „białej Rosji”, Ukraińską 
Republikę Ludową (naddnieprzańską) oraz ZURL postrzegał jako ważny element 
koalicji anty bolszewickiej15. Najpewniej takie właśnie (instrumentalne) lokowa-
nie podnoszących się do życia po obu stronach Dniepru ukraińskich organizmów 
państwowych, legło u źródeł sprzeciwu generała na przetransportowanie wspo-
mnianej już 4. Dywizji Strzelców gen. Żeligowskiego. Ewentualną zgodę w tej 
sprawie Berthelot uzależniał od zawarcia rozejmu na froncie polsko-ukraińskim, 
do którego klucz leżał wówczas po stronie polskiej. Dla porządku podkreślmy 
również, że „galicyjską” linę polityki Francji określało wówczas wiele innych 
czynników; obok układającej obraz powojennej Europy paryskiej konferencji 
pokojowej, nie można pomijać także mocnej obecności kapitału francuskiego 
w galicyjskim przemyśle naftowym.

 Mimo, że próby pokojowego zakończenia konfliktu nie powiodły się, obraz 
wydarzeń wojennych w Galicji zasadniczo się zmienił: Rumuni zdecydowali 
stanąć po stronie Polski. Dnia 24 maja na zajmowane przez wojska ukraińskie 
Pokucie wkroczyła stacjonująca na Bukowinie 8 dywizja piechoty gen. Iacoba 
Zadika. 

Za pierwszoplanowe czynniki sprawcze takiego ruchu należy uznać przeko-
nujące zwycięstwa bolszewików w toczącej się w Rosji wojnie domowej oraz 
zaburzenia rewolucyjne na Węgrzech i proklamowanie Węgierskiej Republiki 
Rad 21 marca 1919r. Ewentualna obecność bolszewizmu także na obszarze 
ZURL mogłoby być w tym czasie dla państwa rumuńskiego zbyt niebezpieczne. 
Czynnikiem niemniej ważnym, jak można sądzić, była także rosnąca przewaga 
wojsk polskich na froncie galicyjskim. Chociaż zajęcie przez wojska rumuńskie 
południowego skrawka terytorium ZURL stało się faktem, niemniej jednak na-
leży zauważyć, że oficjalnie Rumuni nie występowali w charakterze sojusznika 
Polski: rumuński Sztab Generalny przedstawił akcję na Pokuciu jako konieczny 
krok w walce z siłami rewolucyjnymi na Węgrzech, mający zapewnić ochronę 
ludności cywilnej bez względu na jej narodowość i wyznanie, przed możliwą 
ofensywą sił zbrojnych Węgierskiej Republiki Rad16.

15 H. Bułhak, Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję wojskowa 
latach 1919-1921, [w:] „Dzieje Najnowsze” 1973, z. 3, s. 22-23.

16 H. Bułhak, Wydarzenia polityczne i militarne na południowo-wschodnim teatrze działań wojen-
nych, [w:] Wojna polsko-sowiecka 1920 roku, przebieg walk i tło międzynarodowe, Warszawa 
1991, s. 61.
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Miejscowe polskie społeczeństwo przyjęło wojska rumuńskie z entuzjazmem, 
witając jak wyzwolicieli spod okupacji ukraińskiej. Jednak, wbrew oczekiwaniom 
strony polskiej, Rumuni starali się występować jako czynnik neutralny w konflik-
cie polsko-ukraińskim, nie kryjąc jednak sympatii do słabszych w tym konflikcie 
Ukraińców. Ku zaskoczeniu, jak i oburzeniu Polaków, dowództwo rumuńskie na-
kazywało zdejmowanie flag polskich oraz złożenie broni przez członków polskich 
organizacji konspiracyjnych, którzy zjawili się z zamiarem wspierania jednostek 
rumuńskich. W poszukiwaniu broni Rumuni dokonywali także rewizji w szkołach, 
siedzibach towarzystw, na plebaniach, a także kościołach rzymsko -katolickich. 
Czynności takich nie przeprowadzano wśród społeczności ukraińskiej. Gen. Zadik 
pozostawił w we wsiach ukraińskich uzbrojoną milicję ukraińską, wywołując 
tym samym obawy o bezpieczeństwo ludności polskiej17. Dochodziło także do 
drobnych incydentów miedzy dowództwem polskimi i rumuńskim18. To poczucie 
bezpieczeństwa wróciło z początkiem czerwca, kiedy rumuński sztab generalny 
nakazał gen. Zadikowi rozbroić milicję ukraińską19.

Polityka rumuńskich wojskowych wywołała zaskoczenie, a jednocześnie za-
niepokojenie w Warszawie, która podjęła natychmiastową interwencję. Wszelkie 
napięcia starał się rozwiązywać poseł RP w Bukareszcie Aleksander Skrzyński. 
Kilkudniowe rozmowy przyniosły korzystny dla Polski efekt. Rumunia zade-
klarowała sojuszniczy charakter swej obecności na Pokuciu. Ponadto Budapeszt 
uznał prawa polskie do tego obszaru, a także zgodził się na mianowanie polskiego 
komisarza cywilnego przy dowództwie rumuńskim20. 

Wkroczenie wojsk rumuńskich na Pokucie było bardzo istotnym wsparciem 
dla Polski. Postrzegać je należy nie tylko w aspekcie militarnym ale także poli-
tycznym. Jeśli chodzi o ten pierwszy, akcja rumuńska przyczyniła się do szybkich 
zwycięstw polskich w ofensywie majowej (co umożliwiło naczelnemu dowództwu 
polskiemu przerzucenie części oddziałów z Galicji na front wschodni przeciw 
bolszewikom). Do 27 maja jednostki polskie opanowały Halicz i Stanisławów, 
nawiązując bezpośredni kontakt z oddziałami rumuńskimi. W rękach ukraińskich 
pozostały już tylko południowa część przyszłego województwa tarnopolskiego21. 
Obecność Rumunów na głębokich tyłach armii ukraińskiej i niepewność co do 
dalszych ich zachowań z pewnością bardzo negatywnie wpłynęła na morale wojsk 
Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, urzędników i polityków ZURL, a także ludności 
ukraińskiej22. Jeśli chodzi o stronę polityczną, współdziałanie Rumunami bardzo 
pozytywnie rzutowało na korzystne dla Polski uregulowanie sprawy Galicji 
Wschodniej na konferencji pokojowej. Przypuszczalnie, zwycięstwa polskie nie 

17 T. Klimecki, op. cit., 135.
18 Cz. Jarmuszkiewicz, Wspomnienia gen. Czesława Jarmuszkiewicza. Od Sybiru do Łubianki, 

Warszawa 1996, s. 87-88.
19 H. Bułhak, Wydarzenia polityczne.., s. 61;M. Klimecki, op. cit., s.137.
20 Ibidem
21 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia Polski, t. II, 1914-1939, Gdańsk 1990, s. 335.
22 M. Klimecki, op. cit., s. 136.
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były bez wpływu na skruszenie oporu Wielkiej Brytanii (a raczej pierwszego 
ministra Albionu, Davida Lloyda George’a) w kwestii tymczasowego zajęcia 
przez Polskę tego obszaru23. Zważając na obraz sytuacji na wschodzie, a ściślej 
dogorywanie „białej” Rosji, takiej decyzji można było się spodziewać, lecz bez 
udziału „faktów dokonanych” na froncie polsko-ukraińskim jej podjęcie z pew-
nością nie nastąpiłoby tak szybko. A czas dla Polski, przede wszystkim w kon-
tekście toczącej się wojnie z Rosją, stanowił wówczas kapitał zasadniczej wagi. 
Decyzja „porządkująca” obecność Polski w Galicji pozwalała na większy rozmach 
w kluczowej dla bezpieczeństwa państwa konfrontacji z bolszewikami, a także 
umacniała jej pozycję na forum międzynarodowym, przede wszystkim w Europie 
Środowej. Wydawało się też, że stała się mocną podwaliną do szybkiego nawią-
zania ścisłych, a jednocześnie zamkniętych w formalne ramy stosunków między 
Warszawą a Bukaresztem, tym bardziej, że naturalnym spoiwem obu państw (obok 
bezpośredniego sąsiedztwa), stawało się zagrożenie ekspansją bolszewickiej Mo-
skwy. Jak się wkrótce miało okazać, przesłanka ta nie okazała na tyle mocna by 
skutkować podpisaniem odpowiednich traktatów, przede wszystkim o charakterze 
wojskowym, o co władze polskie szczególnie zabiegały. Rumunia, wobec braku 
bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji nie wykazywała aktywności w tym 
kierunku zawarcia dwustronnego układu. Zdaniem Henryka Bułhaka – wybitnego 
znawcy problematyki stosunków polsko rumuńskich tego okresu- państwo ru-
muńskie po zdobyciu opanowanego przez komunistów węgierskich Budapesztu 
(3 sierpnia), przyczyniając się tym samym walnie do obalenia rewolucji komuni-
stycznej na Węgrzech, nie manifestowała większego zainteresowania zawarciem 
sojuszu z sąsiadem na północ od Prutu i Dniestru24. Ale nie był to jedyny powód.
Nie należy m.in. marginalizować postrzegania Polski przez południowego sąsiada 
jako państwa nie dostatecznie jeszcze okrzepłego, a nade wszystko uwikłanego 
w wiele konfliktów sąsiedzkich, a więc obciążonego dużym ryzykiem dla każde-
go wiążącego się z nim ściślej partnera25. W ocenie generała Stanisława Hallera, 
pełniącego wówczas obowiązki szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
stosunek Rumuni do Polski nacechowany był wówczas rezerwą i nieufnością26. Ta 
opinia generała (dobrze zorientowanego w toczących się pertraktacjach) nie jest 
bezpodstawna, by tylko wskazać aktywność dyplomacji polskiej dla pozyskania 
wsparcia politycznego ze strony zdecydowanie nieprzyjaźnie nastawionych do 
Rumunii Węgier, a także zabiegi nad Sekwaną o odpowiedni na Cisk Paryża na 
Rumunię w kwestii sojuszu (Warszawie chodziło o to by Bukareszt wystąpił z taka 

23 Dnia 25 czerwca 1919 Rada Ministrów Spraw Zagranicznych ententy upoważniła rząd polski 
do tymczasowego zajęcia Galicji Wschodniej po Zbrucz. Londyn decyzje motywował przesłan-
kami wojskowymi, uznając państwo polskie za jedyną siłę zdolną przeciwstawić się „inwazji 
bolszewickiej w Galicji”,. cyt. za J. Kukułka, op. cit., s. 115.

24 H. Bułhak, Wydarzenia polityczne.., s. 63.
25 H. Bułhak, Polska a Rumunia.., s. 308.
26 Raport Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

w Warszawie w sprawie projektowanej konwencji wojskowej z Rumunia z 26 lutego 1920, [w:] 
J. Cisek, Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku., Materiały i dokumenty, Londyn 1990, s. 270.
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inicjatywą a ni odwrotnie27. Odnotujmy także brak spójnego stanowiska w Polsce 
wokół konwencji. W przeciwieństwie bowiem do dość aktywnie działającego 
MSZ, pewną wstrzemięźliwość w 1919 roku wykazywały przede wszystkim koła 
wojskowe, obawiające się penetracji niemieckiej w Rumunii28. 

Ta dynamika działań po obu stronach uległa zmianie z początkiem 1920 r. 
Na ożywienie aktywności rumuńskiej wpłynęła obecność nad Dniestrem „czer-
wonych” armii ścigających siły gen. Denikina. Rumunia nie mogła ignorować 
obecności bolszewików zagrażających Besarabii, której przynależność do pań-
stwa rumuńskiego nie była jeszcze przez aliantów usankcjonowana. Poczucie 
zagrożenia potęgował fakt, że bolszewicy nie zaoferowali Rumunii propozycji 
rozmów pokojowych (co uczynili w stosunku do Polski)29. W perspektywie 
bliskiego i decydującego starcia z Rosją, (mającego zadecydować o kształcie 
polskich granic wschodnich) niebezpieczeństwo przed jakim stanęła Rumunia, 
starało się niezwłocznie zdyskontować polskie Naczelne Dowództwo i dopro-
wadzić do szybkiego zawarcia porozumienia polityczno-wojskowego30. Gen. 
S. Haller w piśmie do min. spraw zagranicznych wysunął dwa argumenty za taka 
konwencją: rozbieżne i niezdecydowane stanowisko aliantów w sprawie Rosji 
oraz zabezpieczenie skrzydła południowego wojsk polskich (przygotowujących 
się do ofensywy na Ukrainę). Według generała, zasadnicze kwestie uwzględnione 
w tej konwencji powinny być następujące:
1) Konwencja wojskowa o charakterze obronnym przeciw każdej Rosji
2) Specjalne zagwarantowanie sobie pomocy wojskowej w razie zagrożenia 

Polsce Galicji Wschodniej lub Rumunom od Bukowiny.
3) Przeciwdziałanie połączeniu się Rosji z Czechosłowacją, które dążyłyby 

z pewnością do oderwania z jednej strony Besarabii od Rumunii, z drugiej 
Galicji Wschodniej od Polski.

4) Wspólna ewentualna akcja mająca na celu stworzenie buforowego państwa 
ukraińskiego.

5) Wspólne zawarcie pokoju z Rosją bolszewicką i wzajemne popieranie się31.
Do podpisania konwencji dążyły także władze cywilne, te jednak nie wy-

kazywały pospiechu. Jak można sądzić z treści niektórych raportów polskich 
dyplomatów, zwłokę Warszawa traktowała jako instrument nacisku na Rumunię 
(zważając na zagrożenie jej granic wschodnich), by skłonić ją do wykonania ruchu 
otwierającego finalizację konwencji, a tym samym umożliwić sobie korzystniejszą 
pozycję wyjściową do rozmów. Wbrew polskim oczekiwaniom, Rumuni wcale nie 
wykazywali oczekiwanej inicjatywy. W ocenie Aleksandra Skrzyńskiego, drogę 
ku ściślejszemu współdziałaniu Rumunii z Polską blokowały przede wszystkim 
dwa czynniki. Pierwszym, odnoszącym się do roku 1919, była „słabość” rządów 

27 J, Kukułka, op. cit., s.144-145; J. Cisek, op. cit., s. 267.
28 H. Bułhak, Polska a Rumunia, s. 308.
29 J. Cisek, op. cit., s. 269.
30 Ibidem.
31 Ibidem, s.270. 

Henryk Lisiak



15

rumuńskich, a także „niewyrobienie” młodego parlamentu, drugim złożona Rumu-
nii przez Moskwę propozycja wszczęcia rozmów pokojowych (24 lutego 1920)32. 
Według Skrzyńskiego, właśnie propozycje pokojowe najbardziej osłabiły „zapał 
do pracy z Polską” 33. Poseł polski nie tylko nie ukrywał zawodu z postawy władz 
rumuńskich ale również nie znajdował żadnego zrozumienia dla racji stanowi-
ska partnera; wskazywanie na rzekomą małoduszność czy bizantyjską chytrość 
i dwulicowość tamtejszych polityków34, nie miało nic wspólnego z rzetelną analizą 
linii polityki rumuńskiej.

Mimo tych przeszkód Polska nie zamierzała rezygnować osiągnięcia celu. 
W perspektywie przygotowywanego „marszu na Kijów” i planów tworzenia 
państwa ukraińskiego, czyniono starania do przełamania wahań rumuńskich 
i podpisania odpowiedniej konwencji35. Taki cel dyplomacja polska zamierzała 
osiągnąć na polsko-rumuńskiej konferencji Warszawie, toczącej się od 13 do 
24 marca 1920 r. Rumunia, choć wykazała gotowość do współpracy z Polską w re-
alizacji jej planów na wschodzie, na formalny sojusz się nie zdecydowała. Innego 
zakończenia warszawskiego spotkania trudno było się w spodziewać. Rumunia 
nie była pod presją bezpośredniego zagrożenia i nie chciała takiego ryzykować, 
co mogłoby mieć miejsce w przypadku wspólnej akcji przeciwko Rosji. Według 
jednego z rumuńskich rozmówców gen. Rozwadowskiego, rumuńskie koła rzą-
dzące w przeważającej części były przeciwne czynnemu udziałowi państwa we 
wszelkich przedsięwzięciach wojskowo-politycznych mogących spowodować 
pogorszenie stosunków z Moskwą36. Nie oznaczało to jednak wcale braku zgody 
na popieranie polityki polskiej nakierowanej na rozczłonkowanie Rosji. Jednak 
politycy rumuńscy (inaczej niż Piłsudski) nie dążyli do tworzenia „wału ochron-
nego” na wschód od Kijowa drogą forsowania realizacji idei „wielkiej” Ukrainy, 
opowiadali się raczej za państwem ukraińskim ograniczonym linią Dniepru. 
Chociaż Rumuni nie zamierzali uczestniczyć w akcji wojskowej, deklarowali 
przychylność i wsparcie. W trakcie przygotowań do ofensywy kijowskiej strona 
rumuńska dała zapewnienie zabezpieczenia polskiego prawego skrzydła przez 
stacjonowanie sześciu dywizji nad Dniestrem37. Rząd rumuński, pod pewnymi 
warunkami, gotów był również udzielić bezpośredniej pomocy lub ofensywy 
dywersyjnej w przypadku ataku wojsk sowieckich na Polskę. Zapewnienia te 
pozostawały w całkowitym w zawieszeniu gdyż w rzeczywistości ich adresatem 
była nie Polska lecz ententa(głównie Francja). Decyzję o swej pomocy dla Polski 

32 Ibidem, s.271.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 H. Bułhak, Polska a Rumunia, s. 30.
36 Podsumowując kilkudniowe rozmowy polsko-rumuńskie generał konstatował także m.in.: 

„Sytuacja wojskowa i ogólna Rumunii nie pozwala jej na ryzykowanie przedsięwzięć poza linią 
Dniestru(granica rumuńsko-rosyjska – H.L.). Obsadę tej granicy utrzymuje ona jeszcze w stanie 
wyższego pogotowia, lecz hasłem ogólnym w kraju jest demobilizacja, a więc i zakończenie 
wojny”. J. Cisek, op. cit., s. 276.

37 J. Kukułka, op. cit., s. 164.
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Rumuni uzależniali od alianckiej pomocy finansowej i materiałowej, ponadto Za-
chód miał także zaakceptować aneksję Besarabii oraz doprowadzić do utworzenia 
buforowego państwa ukraińskiego38. Ponieważ Polska nie miała siły sprawczej by 
te warunki przełożyć na fakty, pozostaje zatem odnotować manifestacje dobrych 
intencji sąsiada.

Po zakończonej konferencji warszawskiej można było odnieść wrażenie, że 
starania polskie na rzecz zawarcia sojuszu straciły nieco impet. Niepokoju z tego 
powodu nie krył sekretarz poselstwa polskiego w Bukareszcie Stanisław Hempel. 
Autor rozgrzesza kierownictwo wojskowe, które jego zdaniem nie było zaintere-
sowane czynnym udziałem wojsk rumuńskich w kampanii ukraińskiej, lecz nie 
jest już tak wyrozumiały dla MSZ, pisząc m.in.: „(…) dyplomatycznie możemy 
w dzisiejszym momencie zyskać bardzo dużo, wciągając Rumunię w sferę swoich 
wpływów i zyskując w polityce wschodniej poważnego sojusznika i to wszystko 
w tej chwili zapewne bardzo tanim kosztem”39. Mówiąc o „dzisiejszym momen-
cie” autor miał na myśli sukcesy militarne Polski na froncie bolszewickim, co 
(zdaniem autora) zrobiło bardzo duże wrażenie i wpłynęło korzystnie na wizeru-
nek Polski nad Prutem i Seretem. Hempel domagał się zdecydowanych działań 
w tym kierunku ze strony polskiej dyplomacji przekonując, że na inicjatywę ze 
strony partnera nie ma co liczyć: „Nie ma możności stosowania w stosunku do 
Rumunów polityki czekania na to aż przyjdą do wozu. Charakterystyką ich dyplo-
macji jest to, że przychodzą do wozu za późno, a często jest i za późno dla drugiej 
strony”40. Postulowanej aktywności doczekał się Hempel wraz z rozpoczęciem 
przez armię polską „projektu ukraińskiego” (25 kwietnia). Na początku maja do 
Bukaresztu przybył, pozostający w dobrych stosunkach z przedstawicielami dworu 
królewskiego jak i kołami politycznymi gen. Tadeusz Rozwadowski. W świetle 
korespondencji Rozwadowskiego możemy wnioskować, że nie przybył on tam by 
skłonić Rumunię do włączenia się do kampanii przeciw Rosji, ale by zdyskonto-
wać politycznie zwycięstwa polskie dla zawarcia sojuszu, mającego owocować 
w najbliższej przyszłości – przede wszystkim w odniesieniu do wspólnej polityki 
wobec Rosji. „Na gorąco” natomiast, z całą pewnością zadanie Rozwadowskiego 
polegało na pozyskaniu możliwie największej życzliwości państwa rumuńskiego 
w perspektywie dalszych zmagań polsko-rosyjskich. Głównym rozmówcami ge-
nerała byli premier gen. Alekxandru Avarescu i król Ferdynandem I. Gospodarze 
nie ukrywali potrzeby współpracy i sojuszu miedzy oboma państwami. Niektórzy 
politycy powiadali się nawet za przystąpieniem Rumunii do wojny. Jednak ofi-
cjalne stanowisko Bukaresztu nacechowane było wstrzemięźliwością; ewentualny 
sojusz pozostawał na dalszym planie41. Takie stanowisko władz rumuńskich, 

38 Ibidem.
39 J. Cisek, op. cit., s. 278.
40 Ibidem.
41 Komunikaty Informacyjne o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej- Naczelne Dowództwo Wojska 

Polskiego, Sztab Generalny Oddział II 1919-1920, pod red. T. Paluszyńskiego i R. Galuby, 
Poznań 2003, s. 131. 
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a więc wstrzymywanie się z zawarciem sojuszu z pozostającą w stanie (czynnej) 
wojny Polską premier Avarescu tłumaczył zbyt silnym uzależnieniem od enten-
ty. Według szefa rządu, alianci trzymali w szachu Rumunie sprawą niepewnych 
granic i kosztów okupacji Węgier, stąd też decyzja w kwestii sojuszu, podkreślał 
rozmówca Rozwadowskiego, nie może wejść w życie bez sankcji aliantów42. Mimo 
braku doraźnych efektów misji Rozwadowskiego, najbliższą przyszłość miedzy 
państwami Warszawa oceniła „rozwojowo”, a przede wszystkim optymistycznie, 
czego może dowodzić opracowany przez polski Sztab Generalny projekt przyszłej 
konwencji wojskowej43. Rozmowy toczyły się dalej choć nie brakowało także 
zgrzytów. Z pewnością dużym rozczarowaniem dla Polski był sprzeciw Rumunów 
na wydanie broni rosyjskiej walczącym po polskiej stronie oddziałom ukraińskim. 
Nieco mniejszym rozczarowaniem (bo jak się wydaje, w Polsce spodziewano 
się takiej decyzji) była odmowa Bukaresztu wzięcia udziału w tworzeniu bloku 
polsko-rumuńsko-węgierskiego o ostrzu głównie antysowieckim. Z perspektywy 
czekających Rumunię pertraktacji z tak niebezpiecznym partnerem jak Moskwa ta 
ostrożność była zupełnie uzasadniona. Ponadto odnotujmy rozbieżność interesów 
rumuńsko-węgierskich dla powodzenia takiej kombinacji44. 

Stanowisko Bukaresztu w sprawie sojuszu nie uległo zmianie także w okresie 
odwrotu wojsk polskich i szybkiego marszu bolszewików na Warszawę. Chwianie 
się posad niepodległego bytu Polski, ale także realne zagrożenie terytorium Ru-
munii, stały się czynnikami, które zdezaktualizowały sprawę konwencji. Można 
zrozumieć stanowisko większości polityków rumuńskich, którzy zdając sobie 
sprawę z następstw zupełnej izolacji państwa w przypadku klęski Polski starali 
się eliminować działania mogące stać się pretekstem ataku sił bolszewickich. 
Trzymając się takiej linii Rumuni nie angażowali się wojskowo po stronie Polski. 
W tym miejscu jednak nie można pominąć istotnego faktu, że począwszy od końca 
kwietnia 1920 r. (początek „wyprawy ukraińskiej”) Warszawa nie czyniła żadnych 
formalnych kroków w tym kierunku. Zdaniem Bułhaka, Polsce przez dłuższy czas 
nie zależało na udziale Rumunii w batalii z Rosją sowiecką45. Nawet w obliczu bez-
pośredniego zagrożenia niepodległości, gdy nieprzyjaciel zbliżał się do Bugu szef 
Sztabu Generalnego gen. Rozwadowski odrzucał ewentualność udziału Rumunii 
w wojnie, wytaczając argument jej rzekomo niskiej wartości militarnej. Generał 
zmienił zdanie kilkanaście dni później, kiedy wojska Tuchaczewskiego docierały 
do linii Wisły. W raporcie skierowanym do Adiutantury Generalnej Naczelnego 
Wodza generał pisał m.in.: „W obecnej chwili gdy przygotowujemy decydujące 
uderzenie byłoby rzeczą pierwszej wagi podjąć energiczne kroki, które by mogły 
spowodować wystąpienie Rumuni przeciw bolszewikom”46. Zważając na realia 

42 J. Cisek, op. cit., s. 281.
43 H. Bułhak, Wydarzenia polityczne.., s.68.
44 J. Kukułka, op. cit., s. 316
45 H. Bułhak, Stosunki Polski z Rumunia w latach 1918-1921, [w :] Odrodzona Polska wśród 

sąsiadów 1918-1921, pod red. A. Koryna, Warszawa 1999, s. 118.
46 H. Bułhak, Wydarzenia polityczne.., s. 43.
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(tak na froncie dyplomatycznym i militarnym)desperackie wołanie Rozwadow-
skiego trudno było uwzględnić. Władze polskie miały z pewnością świadomość 
niechęci zdecydowanej większości polityków rumuńskich jak i społeczeństwa 
tego kraju do angażowania się w wojnę. Mówił o tym premier W. Grabski już 
13 lipca na 3. Posiedzeniu Rady Obrony Państwa (ROP)47. Sformułowanie Roz-
wadowskiego „energiczne kroki” daje się odczytywać wieloznacznie. Można 
przypuszczać, że w sytuacji „gardłowej” dla Polski generał dążył do bardzo zdecy-
dowanej próby skłonienia Francji, a może i Wielkiej Brytanii, przez Piłsudskiego 
i ROP, by poprzez naciski, a jednocześnie odpowiednie gwarancje spowodowały 
jakąś, choćby ograniczoną, akcję militarną Rumunii ułatwiającą przygotowanie 
i przeprowadzenie kontrofensywy. Mówiąc o Francji trzeba zaznaczyć, jej dyplo-
macja już wcześniej dość intensywnie pracowała nad włączeniem się Rumunii 
do wojny przeciw Rosji. Bezskutecznie jednak. Dnia 21 czerwca, obradująca w 
Bukareszcie Rada Koronna Rumunii podjęła decyzję o zachowaniu przychylnej 
neutralności48 (oficjalne rząd rumuński ogłosił neutralność 19 lipca 1920r.). Ta 
decyzja w największej mierze podyktowana była niemożliwością realizacji żądań 
wysuniętych przez Rumunię pod adresem aliantów, w pierwszym rzędzie zapew-
nienia pomocy w przypadku ataku Węgier oraz dostarczenia odpowiedniej ilości 
materiałów wojennych i surowców przemysłowych49.

Podsumowując, ogłoszenie neutralności Rumunii w rozstrzygającej fazie wojny 
polsko-bolszewickiej (i, czego nie należy nie dostrzegać, realnych perspektyw 
zwycięstwa wojsk Lenina, a tym samym załamania się dotychczasowego kształtu 
państwowości polskiej) postrzegać należy jako oczywisty wymóg racji stanu tego 
państwa. Trzeba jednak przyznać, że neutralność Rumunii, w przeciwieństwie 
do innego południowego sąsiada, Czechosłowacji była życzliwą neutralnością. 
Przede wszystkim, podnieść należy zgodę państwa rumuńskiego na przepusz-
czanie przez swe terytorium transportów ze sprzętem wojennym dla zagrożonej 
Polski. Rumuni wyrazili także zgodę na prowadzenie przez Polskę wywiadu na 
swym terytorium oraz gotowość na tranzyt rannych czy przepuszczania oddzia-
łów wojskowych w przypadku gdyby takie wyparte zostały na jej terytorium. 
Na podkreślenie zasługuje także popieranie przez sąsiada polskich interesów na 
forum międzynarodowym m.in. poprzez nie wchodzenie w porozumienia mogące 
osłabić międzynarodową pozycje Polski50. I jeszcze istotny aspekt. Mimo neu-
tralności Rumunii w toczącym się starciu polsko-rosyjskim dowództwo rosyjskie 
nie potraktowało takiego stanu rzeczy jako sprawy przesądzonej; w Moskwie 
brano pod uwagę dynamikę wydarzeń. Jak podkreśla uczestnik, a także historyk 
tej wojny Adam Przybylski: „(…) Ewentualność czynnego wystąpienia Rumunii 

47 Protokóły z posiedzeń Rady Obrony Państwa, protokół nr 3,z 13 lipca 1920, [w:] Dokumenty 
i materiały do stosunków polsko-radzieckich, t. III, Warszawa 1964, s. 182.

48 P. Rutkowski, Rola Rumunii w wojnie polsko-sowieckiej, [w:] We wspólnocie narodów i kultur.., 
s. 160.

49 W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach 1918-1926, Warszawa 1998, s. 91.
50 H. Bułhak, Wydarzenia polityczne.., s 75; J. Kukułka, op. cit., s. 318.
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nie pozostała bez wpływu na dalszy rozwój działań przeciwko Polakom. Znalazła 
wyraz we wzajemnym ustosunkowaniu się frontu północno-zachodniego i połu-
dniowo- zachodniego w kierunku północy„. Według autora, obawy dowództwa 
armii sowieckiej co do ostatecznego stanowiska Rumunii, zrodziły „dążność 
nieangażowania (rosyjskiego – H.L.) frontu południowo-zachodniego w kierunku 
północy, żeby nie oddalać jego sił od terytorium niepewnej Rumunii, natomiast 
dążyć do rozbicia prawego skrzydła polskiego, łącznie z zajęciem Lwowa, aby 
w ten sposób przerwać łączność pomiędzy Polską a Rumunią”51. Jak wiadomo, 
zaangażowanie się tego frontu na obszarze Galicji Wschodniej było czynnikiem 
kapitalnej wagi na drodze do ostatecznej wiktorii sił polskich nad Wisłą, Wkrą 
i Wieprzem. Nie ulega też wątpliwości, że przekonujące zwycięstwo Polski prze-
cięło wahania strony rumuńskiej, wpływając zdecydowanie na zintensyfikowanie 
rozmów wokół sojuszu wojskowego52. Układ polityczny i konwencję wojskową 
oba państwa ostatecznie podpisały 3 marca 1921, a więc jeszcze przed zawarciem 
traktatu Rydze (18 marca 1921) wieńczącego wojnę Polski z Rosja sowiecką.

Abstract

Romania and Poland in 1919-1920

The article presents the political and military relations between Poland and 
Romania after WWI (in the case of Poland it was the time of fighting for borders). 
In the first part of the article the author discusses the circumstances, which had an 
effect on the formation of cooperation between Poland and Romania and Romanian 
attitude toward Polish-Ukrainian war in the eastern Galicia. The second part of 
the article is devoted to the efforts of the polish diplomacy to form a military al-
liance with the southern neighbor and to reasons for which Romania maintained 
neutrality in the time of the soviet invasion on Poland In 1920.

51 Cyt. za H. Bułhak, Wydarzenia polityczne i militarne.., s. 71.
52 H. Bułhak, Stosunki Polski z Rumunia (1918-1921), [w:] Polska odrodzona wśród sąsiadów 

1918-1921, pod red. A. Koryna, Warszawa 1999, s. 121-123.
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Tadeusz Kotłowski
(Poznań)

Problemy unifikacji i integracji II Rzeczypospolitej

II Rzeczypospolita jako państwo, które zaistniało w 1918 roku, a terytorialnie 
zostało zniszczone jesienią 21 lat później, stanowiło swego rodzaju fenomen. 
Powstałe z gruzów trzech zaborczych mocarstw, potrafiło w ciągu swego krót-
kiego istnienia osiągnąć bardzo wiele i to zarówno w sprawach wewnętrznych, 
jak i w zakresie polityki zagranicznej. Nie oznacza to oczywiście, by w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego rozwiązano wszystkie problemy, które krę-
powały Polskę i nie dawały jej szerszych możliwości rozwoju. Wydaje się, że 
było wręcz przeciwnie. Trzeba jednak zapytać, czy w tak krótkim czasie, w tak 
skomplikowanej sytuacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, można było 
osiągnąć więcej, niż zostało dokonane w latach 1918-1939.

Start młodego państwa był niezwykle ciężki. Długoletnia polityka zaborców 
hamowała rozwój ziem polskich pod każdym względem i zrobiła wszystko, by naród 
polski i polskie terytorium zdezintegrować i wkomponować trwale do imperiów 
zaborczych. Kolosalne straty poniosła Polska w I wojnie światowej. Blisko 80% 
terytorium i ludności polskiej pozostawało bezpośrednio pod działaniami wojen-
nymi. Na 16 województw – potencjał 13 uległ zniszczeniu i stratom, 2 ucierpiały 
wskutek bliskości działań wojennych, a tylko 1 pozostało na uboczu wydarzeń. 
Stratom i zniszczeniom uległy (z wyjątkiem może śląskiego) wszystkie najważniej-
sze skupiska przemysłowo-handlowe. Poszkodowanych zostało około 1 675 tys. 
samodzielnych jednostek gospodarczych. Do tego trzeba dodać ponad 4 mln (pra-
wie 14%) ludzi zmuszonych do opuszczenia swych siedzib, bądź to w rezultacie 
deportacji i przesiedleń, bądź z powodu mobilizacji. Według spisu z 1921 r., Polskę 
zamieszkiwało 31% (8,5 mln) mniejszości narodowych, posiadających własne 
programy narodowe kolidujące z postawą lojalnościową wobec Polski1.

Ziemie polskie gnębiły epidemie, właściwie nieodnotowywane już na począt-
ku XX w. Szczególnie duże straty spowodowała rozwijająca się jesienią 1918 r. 
epidemia grypy (tzw. hiszpanka), ale i inne choroby zakaźne: ospa, dur brzuszny, 
czerwonka i in. Kraj był zdewastowany, wyeksploatowany, życie społeczne i często 
rodzinne uległo dezorganizacji. Wszystko to w sumie złożyło się na bardzo niski 
próg wyjścia ku nowej przyszłości w niepodległej ojczyźnie, na domiar mocno 
zróżnicowany w poszczególnych zaborach.

A jednak w listopadzie 1918 r. entuzjazm ogarnął cały naród, radość z odzy-
skanej wolności po latach niewoli przysłaniała trudności. Wśród społeczeństwa 

1 L. Wasilewski, Skład narodowościowy państw europejskich, Warszawa 1933, s. 75; J. Toma-
szewski: Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939, 
Warszawa 1985.
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zapanowało przekonanie i jednomyślność, że niepodległe państwo polskie jest 
jego prawem i pragnieniem. dość powszechnie wyobrażano sobie, że sam fakt 
zaistnienia państwa spowoduje rozwiązanie jak nie wszystkich to przynajmniej 
wielu nabrzmiałych problemów społecznych i gospodarczych. Wszystkie rządo-
we osobistości życia politycznego, od socjalistów po narodowych demokratów, 
prześcigały się wzajemnie w zapowiedziach reform i formułowaniu programów 
demokratyzacji stosunków. Socjalista, Jędrzej Moraczewski wspomina: „Kto 
tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym 
narodem, ten nie doznał w swym życiu najwyższej radości. Cztery pokolenia 
nadaremnie na tę chwilę czekały, piąte doczekało. Od rana do wieczora gromadziły 
się tłumy na rynkach miast: robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał 
role i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko 
polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba 
– na widok polskich policjantów i żandarmów2.

Ludowiec Stanisław Thugutt pisał: Budowano państwo „w szczerym polu 
[…] bez skarbu, bez wojska, z administracją w znacznej mierze amatorską, ze 
straszliwym brzemieniem zniszczenia wojennego, ciemnoty i braku umiejętno-
ści. Nie brakowało tylko radości i entuzjazmu”3. Komentował endecki „Kurier 
Warszawski”: „W sposób nieprawdopodobnie szybki przeszedł nasz naród dzisiaj 
szkołę demokratyczną. Postulaty, które jeszcze wczoraj wydawały się odległe 
i zawieszone w powietrzu, teraz znalazły aprobatę ogólną. Nie budzi wątpliwości 
oddanie władzy w ręce ludu drogą zwołania Konstytuanty na zasadach najszerzej 
demokratycznych”4.

2 J. Moraczewski, (E. K.), Przewrót w Polsce, Kraków 1919, s. 17; cyt. wg P. Wróbel, Listopadowe 
dni – 1918. Kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej, Warszawa 1988, s. 23-24

3 St. Thugutt, Wybór pism i autobiografia, Warszawa 1939, s. 190.
4 „Kurier Warszawski” z 11 X 1918 r.

Tabela 1. Ludność Polski (w tys.) mieszkająca w granicach z 1938 r. w latach 
1914-1919.

Obszar Lata

1914 1919

województwa centralne 12 563 10 948

województwa wschodnie 5 377 3 852

województwa zachodnie 4 152 3 987

województwa południowe 8 218 7 495

Polska 30 310 26 282
Źródło: Historia Polski w liczbach. Państwo i społeczeństwo, t. 1, Warszawa 2003, tab. 42 (194), 
s. 185.
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Kilka tygodni później Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, 
otwierając obrady Sejmu Ustawodawczego (10 II 1919), oraz charakteryzując cele 
i zadania stojące przed posłami mówił: „Obdarzeni dziś zaufaniem narodu, dać mu 
macie podstawy dla jego niepodległego życia w postaci prawa konstytucyjnego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Na tej podstawie utworzycie rząd oparty o prawa, przez 
wybrańców narodu ustanowione. Prawa, przez was uchwalone, będą początkiem 
nowego życia wolnej i zjednoczonej Ojczyzny”5. Wybitny działacz ruchu ludo-
wego Maciej Rataj, przypominając otwarcie Sejmu Ustawodawczego, podkreślał 
podniosłe uczucia, jakie przeżywali posłowie. „Nie zapomniana chwila” – pisał 
Rataj – jest Polska, jest Sejm – jej przedstawicielstwo. Wtłoczony w masę, czułem 
się jednak dumny i szczęśliwy, iż jestem jednym z tych, którzy mają budować 
odrodzone państwo”6. Były to piękne idee i jeszcze większe, związane z nimi 
oczekiwania. Znajdowały one zrozumienie i poparcie większości Polaków. Rze-
czywistość miała okazać się jednak bardziej trudna i złożona.

Podstawowym problemem było przede wszystkim zatarcie różnic dzielnicowych 
powstałych w okresie rozbiorów i doprowadzenie do pełnej integracji narodowej 
w obrębie własnej wspólnej państwowości. Nierówności te oraz wynikające z nich 
dla budownictwa państwa zadania można by ująć – za A. Jezierskim – w następują-
cych punktach: a) odmienność struktur społecznych; b) odmienne systemy prawne; 
c) nierówny, ale ogólnie niski poziom oświaty i nauczania; d) ostry niedobór kadr 
administracji państwowej i terenowej; e) znikomy stopień wzajemnych powiązań 
gospodarczych między poszczególnymi dzielnicami kraju (byłymi zaborami); 
f) odmienny układ rynków zbytu i źródeł surowców; g) nieprzystosowany do po-
trzeb państwa układ komunikacyjny – kolejowy, drogowy, morski; h) odmienny 
system kredytowo-pieniężny, z wyraźnie zróżnicowaną strukturą cen; i) całkowity 
brak, bądź wyraźny niedorozwój niektórych gałęzi przemysłu; j) niski poziom in-
frastruktury gospodarczej i społecznej7. Był to więc w sumie balast bardzo ciężki, 
a zadania do wykonania ogromne. Trzeba było się z nim uporać zdecydowanie 
i jak najszybciej. Do konsekwencji, nie mających bezpośredniego związku z gospo-
darką trzeba dodać silnie zróżnicowany poziom kultury i cywilizacji, odmienność 
obyczajów, a nawet cech psychicznych ludności.

Symbolem procesów integracyjnych stały się godło, barwy narodowe i hymn, 
stanowiąc zarazem ważny czynnik w procesie budowy zjednoczonego i suwe-
rennego państwa. Przyjęta w dniu 1 VIII 1919 przez sejm ustawa stanowiła, że 
herbem państwa jest biały orzeł w koronie z krzyżem, wzorując się na symbolice 
z czasów panowania ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Ostateczną wersję graficzną godła przyjęto jednak dopiero po długich dyskusjach 
w 1927 r. Zaakceptowano projekt polskiego grafika i malarza Zygmunta Kamiń-

5 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. V, Warszawa 1937, s. 57.
6 M. Rataj, Pamiętniki 1918-1927, Warszawa 1965, s. 37.
7 A. Jezierski, Niepodległość a rozwój gospodarczy Polski, [w:] Droga przez półwiecze. O Polsce 

lat 1918-1968, Warszawa 1969, s. 241; por. także: Polska w czasie wielkiej wojny 1918-1918, 
Warszawa 1938, t. III, s. 1.
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skiego. Usunięto wtedy krzyż znad korony i dodano dwie pięcioramienne gwiazdy 
na przepasce8. Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznano kolory biały i czerwony 
w podłużnych „pasach równoległych”, z których górny był biały. Wprowadzono 
też „pieczęć Rzeczypospolitej”, a w 1921 roku ustanowiono Order Odrodzenia 
Polski (Polonia Restituta). Za święto narodowe przyjęto już w kwietniu 1919 r. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tradycja narodowa znajdowała silne 
odbicie w pieśniach pretendujących do rangi pieśni ogólnonarodowych, jak np. 
„Jeszcze Polska nie zginęła”; „Z dymem pożarów”; „Boże coś Polskę”; „Nie 
rzucim ziemi skąd nasz ród” (Rota); „Warszawianka”; „My, Pierwsza Brygada”; 
itp. Pieśni te spełniały wielką rolę; wyrażały one przywiązanie do tradycji i wiarę 
ludu polskiego w pomyślną przyszłość. Z pieśni tych wyłoniono ostatecznie hymn 
narodowy, nastąpiło to jednak dopiero w 1927 r.9 Podobną rolę integrującą speł-
niała Warszawa jako stolica kraju, niezależnie od tego, że każdy region posiadał 
swoje centrum polityczne i kulturalne (Poznań, Kraków, Lwów, Wilno).

Państwo polskie powstawało wśród walk o poszczególne części swego tery-
torium, o pełne zjednoczenie ziem polskich, o utrzymanie ich w suwerennym 
bycie. Jest pozornym paradoksem historii, że pierwsze dwa lata niepodległości 
Polski, której trzeba było bronić, wzmocniły te wartości psychiczne, które stano-
wiły o pełni świadomości narodowej i o woli samodzielnego bytu państwowego. 
W toku walk o Wielkopolskę (27 XII 1918 – 16 II 1919) mieszkańcy tej dzielnicy 
dali liczne dowody patriotyzmu, poświęcenia i ofiarności na cele ogólne, ale też 
zmysłu organizacyjnego i poczucia odpowiedzialności. W czasie trzech powstań 
śląskich (1919-1921), śląscy Polacy wykazywali również swój patriotyzm i twardy 
upór. Powstania śląskie dały okazję do ogólnopolskiej dyskusji, na temat granicy 
zachodniej i koncepcji polityki zagranicznej; powstańcom udzielono znacznej 
pomocy materialnej i kadrowej. Akcje w obronie Górnego Śląska i pomoc dla 
powstań śląskich stanowiły ważny element w rozwoju poczucia i przynależności 
do jednego narodu i państwa10.

Specyficzną rolę odegrała w tym zakresie prowadzona przez J. Piłsudskiego 
wojna o wschodnie granice Polski. Początkowo walki na wschodzie (za wyjątkiem 
bojów o Lwów, czy epizodu wileńskiego), nie koncentrowały na stałe uwagi ogółu 
społeczeństwa. Wynikało to stąd, iż toczyła się ona daleko od obszarów etnicznie 
polskich, a społeczeństwo nie rozumiało jej sensu i potrzeby z punktu widzenia 
interesu ogółu. Wojna była krytykowana nie tylko przez lewicę, ale również przez 
przedstawicieli innych opcji politycznych (endecję)11. Dopiero kontrofensywa 

8 R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010, s. 127.
9 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Mazurek Dąbrowskiego. Dzieje polskiego hymnu narodo-

wego, Warszawa 1974, s. 423.
10 A. Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza, charakter, znaczenie, Poznań 1978; 

tenże, Rola Wielkopolski i Poznania w kształtowaniu zachodnich i północnych granic odrodzo-
nego państwa polskiego (1918-1926),[ w:] Polska myśl zachodnia w Poznaniu i Wielkopolsce: 
Jej rozwój i realizacja w wiekach XIX i XX, Warszawa-Poznań 1980, s. 64-127.

11 H. Lisiak, Społeczeństwo odradzającej się Rzeczypospolitej wobec wojny z Rosją Sowiecką 
w latach 1919-1920, Poznań 1998; J. Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem 
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Armii Czerwonej i zagrożenie stolicy, a zwłaszcza suwerenności spowodowała, 
że odległa dotąd wojna stała się bliską i realną. Rozpoczął się okres mobilizacji 
narodowej, która objęła cały naród, wszystkie dzielnice kraju i wszystkie warstwy 
społeczne. Rozbudzono ruch patriotyczny i ochotniczy. Do wojska zgłosiło się 
ochotniczo 105 tys. młodych ludzi. Armia w całości liczyła już przeszło 1 mln 
żołnierzy. Wokół Rządu Obrony Narodowej dokonała się pełna konsolidacja 
opinii publicznej. Sytuacja kryzysowa została opanowana, a co więcej przekuta 
w sukces wojenny. Pozostało po nim poczucie powszechnej solidarności i bra-
terstwa. Zwycięstwo zaś zaszczepiło w umysłach Polaków konieczny także dla 
dalszej pokojowej pracy ładunek optymizmu i wiary we własne siły. Dla ogrom-
nej większości społeczeństwa polskiego wojsko stanowiło symbol tradycji walk 
o niepodległość, walk o ustalenie bezpiecznych i sprawiedliwych granic oraz 
wyraz niezależnego bytu państwowego. Dlatego też naród darzył to wojsko dużą 
sympatią, by nie rzecz – miłością. Struktura i liczebność armii polskiej w okresie 
międzywojennym uwarunkowana była potrzebami obronnymi, możliwościami 
ekonomicznymi i zobowiązaniami sojuszniczymi. Armia ta liczyła około 300 
tys. żołnierzy, w tym ponad 17 tys. oficerów. Podlegała ona Ministerstwu Spraw 
Wojskowych, posiadała też własne centralne organa jak: Sztab Generalny Wojska 
Polskiego, przejściowo Radę Wojenną, czy po 1926 r. Generalny Inspektorat Sił 
Zbrojnych. Organizacjami terytorialnymi były dowództwa dziesięciu okręgów 
korpusów, dowództwa garnizonów, komendy miast i placów. Armia dzieliła się 
na rodzaje broni: piechotę, kawalerię, artylerię, wojska saperskie, łączność, broń 
pancerną i liczne służby pomocnicze. Osobny rodzaj wojsk stanowiła marynar-
ka wojenna. Istotnym warunkiem wartości wojska było szkolenie podoficerów, 
a zwłaszcza oficerów. Szkolnictwo wojskowe było dość rozbudowane i stało na 
wysokim poziomie, że wymienię tylko: Wyższą Szkołę Wojenną i Wyższą Szkołę 
Intendentury, a także Centrum Wyższych Studiów Wojskowych oraz Oficerskie 
Szkoły Piechoty, Artylerii, Kawalerii, Lotnictwa i inne. Poważną siłę wojskową 
przedstawiał wreszcie Korpus Ochrony Pogranicza, obejmujący od 1926 r. 6 bry-
gad rozmieszczonych wzdłuż granicy wschodniej i północno-wschodniej.12

Służba wojskowa trwała od 18 miesięcy do 2 lat, w zależności od rodzaju 
broni. Stan liczebny szeregowców uzupełniano rokrocznie poborem rekruta. 
Ustalenie wysokości kontyngentu należało – w myśl konstytucji – do władz usta-
wodawczych. System uzupełniania poszczególnych formacji był eksterytorialny. 
Rekrutów ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej wcielano do oddziałów sta-
cjonujących na kresach zachodnich i odwrotnie: rekrutów z zachodu wysyłano 

bolszewickim 1920 roku, Warszawa-Pułtusk, 2000; A. Czubiński, Walka Józefa Piłsudskiego 
o nowy kształt politycznej Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921, Toruń 2002.

12 P. Sławecki, Kilka uwag o roli wojska w procesach integracyjnych i dezintegracyjnych II Rzeczy-
pospolitej, [w:] Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX i XX w., pod red. H. Zielińskiego, 
Wrocław 1976, s. 193-215; E. Kozłowski, M. Wrzosek, Historia Oręża polskiego 1795-1939, 
Warszawa 1984, s. 618-641; L. Wyszczelski, Wojsko polskie w latach 1918-1921, Warszawa 
2006; B. Kruszyński, Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, Poznań 2010; 
J. Odziemkowski, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996.
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na ziemie wschodnie. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwiła w tym, że pawie 
30% żołnierzy rekrutowała się spośród mniejszości narodowych. Praktyka eks-
terytorialnego wcielania miała być jedną z form integracji ludności terytorium 
państwa polskiego.

Wojsko polskie, pod względem liczebności do połowy lat trzydziestych zajmo-
wało po armii francuskiej i sowieckiej, trzecie miejsce w Europie. Mimo licznych 
braków strukturalnych w uzbrojeniu, w doktrynie wojennej, itd., stanowiło ono 
jedno z najbardziej widocznych osiągnięć II Rzeczypospolitej. Jego rola wycho-
wawcza społeczeństwa, tak w zakresie wojskowym, patriotycznym, jak i ogólnym 
była niezwykle istotna. Armia wywarła duży wpływ na świadomość narodu, 
a służba wojskowa przyczyniła się wydatnie do integracji społeczności z trzech 
byłych dzielnic zaborczych. Znalazło to wyraz w postawie narodu, wszystkich 
jego warstw w przededniu wojny 1939 r. i podczas jej trwania, w konsolidacji 
wewnętrznej sił zbrojnych, w niezwykłej ofiarności i bezprzykładnego wprost 
bohaterstwa polskiego żołnierza.

Podstawowym osiągnięciem II Rzeczypospolitej było oczywiście scalenie 
trzech części terytorium państwa polskiego, z których każda w okresie zaborów 
należała do innego państwa i wtłoczona była w inny organizm gospodarczy i ad-
ministracyjny. Nie było to zadanie łatwe, gdyż nie chodziło tylko o zjednoczenie 
terytorialne, lecz także o zintegrowanie społeczności polskiej, obciążonej w dużym 
stopniu starymi strukturami społecznymi oraz odrębnościami dzielnicowymi, 
tradycją i obcym prawodawstwem. Toteż procesy integracyjne w Polsce zależały 
od szybkiego, pomyślnego przezwyciężenia tendencji regionalnych i związanych 
z nimi dążeń separatystycznych odśrodkowych. Tendencje te najsilniej dawały 
o sobie znać na terenie Wielkopolski i Pomorza, Śląska Górnego i Cieszyńskie-
go, częściowo też w Galicji. Ukształtowanie historyczne i odrębności regionalne 
podsycane były przez różne siły polityczne rodzime lub z zewnątrz, głównie 
poprzez nacjonalistów niemieckich i ukraińskich, w celu sztucznego hamowania 
procesów umacniania państwa. Jak pisze A. Czubiński, „Zjednoczenie to stano-
wiło długi i złożony proces, który musiał dokonywać się w toku walki różnych 
grup społecznych i regionów o zabezpieczenie ich praw i interesów, a także w 
warunkach bardzo złożonej sytuacji na forum międzynarodowym”13.

Główną rolę w zakresie tej integracji odegrał rozwój instytucji społecznych 
wszelkiego typu. Były to więc oczywiście przede wszystkim instytucje związane 
z państwem, wynikające z porządku konstytucyjnego w ustroju: sejm i wybory, 
rząd, sądownictwo, siły zbrojne, administracja wszelkich rodzajów i szczebli. 
Powstała zatem ogromna machina, z który związane były setki tysięcy ludzi. 
Te instytucje w większości w ogóle nie istniały przed I wojną światową, a teraz 
wbudowane w organizm społeczny wzbogacały życie narodu.

W owym czasie przed Rzeczpospolitą stanęło zadanie pełnego zorganizowania 
swojej administracji, niezależnej już od woli zaborców, w myśl zawartych w kon-
13 A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2003, s. 128-196; Tenże, Studia ostatnie, 

Poznań 2009, s. 138-141
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stytucji jednolitych zasad, na cały terytorium państwa. Konstrukcję administracji 
polskiej oparto na zasadach charakterystycznych dla europejskich państw liberal-
nych z przełomu XIX/XX w.: 1) biurokratyzmu, 2) centralizacji, 3) decentralizacji, 
4) resortowości, 5) zespolenia, 6) hierarchicznego podporządkowania, 6) jedno-
osobowego kierownictwa, 7) kolegialności, 8) koncentracji, 9) dekoncentracji, 
10) samorządu terytorialnego, 11) sądownictwa administracyjnego. Jako rzecz 
poniekąd nowa, powstaje administracja gospodarcza, realizująca politykę eko-
nomiczną rządu. Podstawowe znaczenie miało zlikwidowanie zróżnicowanego 
ustawodawstwa na odcinku samorządu terytorialnego, a także zasad funkcjono-
wania najwyższych instytucji przedstawicielskich14.

W 1922 premier Julian Nowak tak charakteryzował budowę i unifikację admi-
nistracji: „Jedną z głównych trosk każdego rządu jest uproszczenie i doskonalenie 
administracji państwowej: ma ona u nas wiele, bardzo wiele niedomagań, niewąt-
pliwie, ale jednak istnieje i działa. Gdzież to i kiedy na świecie improwizowano 
w tak krótkim czasie nowoczesną, skomplikowaną administrację blisko trzydzie-
stomilionowego państwa i to w takich warunkach, na ziemiach zniszczonych 
wojną? Nie znamy takiego przykładu w historii i dlatego nie mamy powodu do 
pesymizmu odnośnie naszej administracji”15.

Poważnym krokiem ku integracji było unifikowanie ustawodawstwa pozabo-
rowego. Był to problem szczególnie trudny właśnie w Polsce. W naszym kraju 
proces unifikacji miał zastąpić cztery różne systemy prawa: poaustriacki, ponie-
miecki, popruski, porosyjski, a także skrawki z ustawodawstwem powęgierskim 
na Spiszu i Orawie. Większość aktów ustawodawczych, uchylających ustawy 
pozaborcze, unifikujących ustawodawstwo w Polsce, było rozporządzeniami pre-
zydenta Rzeczypospolitej. Sejm zawiódł w tym zakresie, głównie ze względu na 
brak jedności w jego łonie, walk frakcyjnych, a zwłaszcza działalności prawicy, 
zakłócającej unifikację.

Znaczenie integracyjne miała unifikacja przede wszystkim trzech działów 
prawa: organizacji aparatu władzy, prawa sądowego, prawa szkolnego. W pierw-
szym przypadku chodziło głównie o ujednolicenie struktury organów naczelnych, 
aparatu terenowego administracji rządowej i samorządowej oraz aparatu spra-
wiedliwości. W zakresie prawa sądowego zunifikowano prawo o postępowaniu 
cywilnym, o postępowaniu karnym. Ujednolicono główny zręb prawa karnego. 
Nie zunifikowano natomiast prawa prywatnego. Istotne dla procesu unifikacji 
były tylko przepisy o ochronie wynalazków, prawie autorskim, o kodeksie zo-
bowiązań.

W całości zunifikowano ustawodawstwo pracy, które dla pracowników najem-
nych stało się bardziej korzystne, aniżeli w dawnym zaborze rosyjskim, a nawet 

14 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999, 
s. 41; R. Hausner, Pierwsze dwudziestolecie spraw wewnętrznych, Warszawa 1939, s. 14-16; 
W. Kozyra, Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej polskiej 
w latach 1918-1939, Lublin 2009.

15 Sprawozdanie stenograficzne z 333 posiedzeń Sejmu Ustawodawczego z 3 VIII 1922,  p. 11
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austriackim i pruskim. Tak więc ujednolicono czas pracy zgodnie z dekretem 
z 1919 r. o 8-godzinnym dniu pracy, określono warunki pracy młodocianych 
i kobiet, wprowadzono przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ustalono 
zasady umowy o pracę. Na jednolitych zasadach oparto działalność gospodarczą 
przemysłu, rzemiosła i wolnych zawodów. Zunifikowano prawnie samorząd za-
wodowy rolnictwa, przemysłu i handlu, rzemiosła, adwokatury, notariatu16.

Odzyskanie niepodległości umożliwiło proliferację, zresztą naturalną, innych 
instytucji, takich jak partie i różne organizacje polityczne i zawodowe, reprezen-
towane już wcześniej w polskim życiu politycznym. Okres międzywojenny to 
czas jednoczenia się tych instytucji w skali kraju, w ramach jednego kierunku 
politycznego. Ostatnim większym akcentem tego procesu było zjednoczenie ruchu 
ludowego w 1931 r., co wskazuje, że unifikacja szła dość szybko i nasilenie zjawi-
ska jednoczenia przypadło na wcześniejszą część okresu międzywojennego17.

Szczególną rolę w państwie spełniał Kościół rzymskokatolicki. Był obok armii 
filarem stabilizującym sytuację. Już w okresie zaborów odegrał on bardzo poważną 
rolę w umacnianiu tradycji narodowych i samoobrony narodowej, w walce z rusy-
fikacją i germanizacją. Stosunek państwa do Kościoła katolickiego w okresie mię-
dzywojennym opierał się na współpracy w realizacji wspólnych celów. Podstawą 
związku kolejnych rządów z Kościołem, szczególnie do roku 1926, była jedność 
ideologiczna obu stron, przynosząca w praktyce uznanie doktryny katolickiej za 
ważny instrument unifikacji i kształtowania postaw społeczeństwa. Umożliwiał 
to system uprawnień przyznanych Kościołowi w sferze działalności religijne 
i pozakonfesyjnej (m. in. Konkordat z 1925 r.). Po objęciu władzy przez obóz 
sanacyjny w stosunkach z Kościołem na pierwszy plan wysunęły się nie względy 
religijne, ale środki taktyczne, podyktowane rozwagą polityczną. Dostrzegając 
znaczenie i wpływy katolicyzmu, upatrywano w Kościele silnego sprzymierzeńca 
w walce z lewicą i mniejszościami narodowymi18.

Nie należy zapominać, że procesy integracji i unifikacji rozpoczęły się jeszcze 
w okresie walki o ukształtowanie granic nowego organizmu, w czasie bardzo 
nieustabilizowanej sytuacji zewnętrznej. Działalność tę podejmowano już w wa-
runkach własnego państwa, które rekonstruowało lub tworzyło swoje podstawowe 
zasady we wszystkich dziedzinach życia. Zbudowanie własnego państwa było 
nie tylko organizacją aparatu władzy, lecz także stworzeniem nowych, lepszych 
niż poprzednio, warunków dla życia politycznego, kulturalnego, społecznego 
i gospodarczego, było wejściem tych faktów do świadomości społeczeństwa 

16 K. Grzybowski, Rola prawa w likwidacji podziałów zaborczych oraz instytucji państwa pol-
skiego, [w:] Droga przez półwiecze. O Polsce lat 1918-1968, Warszawa 1969, s. 61-78.

17 H. Zieliński (red.), Społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Tendencje integracyjne i dezintegracyjne 
w najnowszej historii Polski, Toruń 1974; R. Wapiński, Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, 
Wrocław 1991.

18 K. Krasowski, Episkopat katolicki w II Rzeczypospolitej. Myśl o ustroju państwa – postulaty 
– realizacja. Warszawa-Poznań 1992; J. Macała, Polska katolicka w myśli politycznej II RP, 
Głogów 2004; R. Modras, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, 
Kraków 2004.
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i ukształtowaniu się w ten sposób – rozmaitych i w różnym nasileniu – więzów 
między państwem a społeczeństwem. Była to także integracja terytorium państwo-
wego, w większości na drodze zbrojnej i w wyniku akcji dyplomatycznych. Wielu 
wybitnych Polaków, zwłaszcza ludzi nauki, wracało z zagranicy do kraju. Panował 
entuzjazm patriotyczny, łączący się jednakże z ostrymi konfliktami społecznymi, 
z walką o władzę, z radykalizowaniem się społeczeństwa19.

Natomiast wśród procesów, które wywarły szczególnie doniosły wpływ na 
rozwój II Rzeczypospolitej, należy wymienić dążenie Polaków do jedności, do 
zespolenia narodowego. W odrodzonym państwie nastąpił szybki wzrost świa-
domości narodowej, choć przebiegał on różnie w poszczególnych klasach i war-
stwach społecznych. W świadomości narodowej proletariatu zaszły duże zmiany 
w kierunku jej upowszechnienia na bardziej zacofane i marginalne dotąd pod tym 
względem grupy. W przekroju całej tej klasy świadomość narodowo-państwowa 
uzyskała zdecydowaną przewagę nad prądami absolutyzującymi internacjonalizm 
lub odrzucającymi w ogóle ówczesne państwo polskie jako obce klasowo.

Świadomość narodowo-państwowa, niezależnie od stosunku do aktualnej 
formy rządów itd., stała się powszechna wśród inteligencji, mieszczaństwa i zie-
miaństwa, a tam, gdzie była ona słabsza, to ugruntowała się, choć jeśli chodzi 
o ziemiaństwo, pozostały i relikty lokalnego patriotyzmu „krajowego”, o czym 
świadczą badania Piotra Łossowskiego dotyczące Wileńszczyzny20.

Największe jednak zmiany w zakresie świadomości narodowej zaszły wśród 
ludności chłopskiej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Wieś w swej większo-
ści przyzwyczaiła się do własnego państwa i co więcej zaakceptowała je. Choć 
zdarzało się, że chłop traktował państwo jak obce, bo kierowane przez społecznie 
obcych panów, czy urzędników. Ta ostatnia uwaga dotyczy ziem byłych zaborców: 
rosyjskiego i austriackiego, gdzie w niektórych regionach nawet po kilku latach 
niepodległości nie zdawano sobie z tego sprawy, nie posiadano też poczucia 
własnej państwowości. „Niejeden słyszał coś o narodowości w szkole, ale pew-
nie uważa, że to przymusowy dodatek szkolny, którego musiał się uczyć przy 
rachunkach i czytaniu” – takie opinie można znaleźć w opracowaniu ówczesnych 
socjologów21. Zupełnie inny obraz wsi roztacza się, gdy analizujemy osiągnięcia 
świadomego chłopskiego aktywu, osiągnięcia ruchu ludowego i młodzieżowe-
go, które oddziaływały na świadomość państwowo-narodową. A wpływy tych 
organizacji na wsi, zwłaszcza po zjednoczeniu ruchu ludowego w 1931 roku, 
były olbrzymie. Słowem, obraz tej ludności jest niejednolity i jeśli dodamy do 
tego zróżnicowanie dzielnicowe, bardzo trudny do jednoznacznej definicji. Nie-
mniej można stwierdzić, że błędem jest rozpowszechnione przekonanie, że okres 

19 J. Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Kraków 1995, s. 242-251; R. Wa-
piński, Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1989, s. 7-8.

20 P. Łossowski, Po tej i po tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1863-1939, Warszawa 
1985; tenże, Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1982; tenże, Stosunki polsko-litewskie 
1921-1939, Warszawa-Łowicz 1997.

21 Wiejscy działacze społeczni, t. I, Życiorysy włościan, Warszawa 1923, s. 14-16.
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międzywojenny zakończył się pozyskiwaniem wszystkich klas i warstw, w tym 
zwłaszcza chłopów, dla państwa polskiego. On ten proces rozpoczął, przyspie-
szył i głęboko posunął wprzód, ale całkowita integracja jeszcze nie nastąpiła22. 
Trudno jednoznacznie określić, jaką rolę w zahamowaniu tego procesu odegrały 
czynniki obiektywne, przede wszystkim słabość gospodarza, uniemożliwiające 
zaspokojenie oczekiwań społeczeństwa, a jaką czynniki subiektywne. Wymienić 
wśród tych ostatnich należy demagogiczne obietnice wyborcze, propagandę ma-
jącą na celu zmobilizowanie społeczeństwa do wysiłku wojennego, bezduszność 
urzędników, czasami egoizm kręgów ziemiańskich.

Polska odrodziła się jako państwo niejednolite narodowościowo, co poważnie 
ograniczało procesy integracyjne. Trafnie problem ten ujął Aleksander Skrzyński 
stwierdzając: „Trzeba wypracować takie ułożenie stosunków między mniejszościa-
mi a narodem państwowym, aby nie roniąc nic ze swojej istoty narodowościowej 
i kulturalnej, stały się one jednak częścią składową substancji państwowej, aby 
zżyły się z racją stanu państwa i przyjęły ją za suprema lex także dla siebie”23. 
Mniejszości narodowe rozsadzały spoistość wewnętrzną państwa i powodowały, 
że mimo formalnego zjednoczenia ziem polskich, praktycznie nadal były one 
podzielone. O skali problemu mówi duża ilość ludności zaliczanej do mniejszości 
i siła dzielących je nacjonalizmów. Według spisu ludności z 1931 r. uwzględnia-
jącego kryterium językowe Polskę zamieszkiwało ok. 22 mln Polaków (68,9%), 
4,4 mln Ukraińców (13,9%), 2,7 mln Żydów (8,6%), 1,7 mln Białorusinów (5,3%), 
740 tys. Niemców (2,3%) i in.24

Mniejszości narodowe: Ukraińcy, Białorusini i Niemcy zamieszkiwali zwarte 
tereny przygraniczne. Żądali autonomii terytorialnej, a w istocie pragnęli oderwać 
się od II Rzeczypospolitej i przyłączyć do państw ościennych. W związku z tym 
w całym okresie międzywojennym podejmowali różnego rodzaju działalność, 
nawet – jak w przypadku mniejszości niemieckiej i ukraińskiej – o charakterze 
irredentystycznym25. Mniejszość żydowska zaś, nie aspirująca do autonomii 
terytorialnej, skupiała się w dużych miastach i miasteczkach Polski centralnej 
i wschodniej, gdzie często stanowiła większość mieszkańców. Znaczna część 
tej ludności zajmowała postawę obojętną wobec państwa, koncentrując się na 

22 A. Wojtas, Kształtowanie się świadomości narodowej i państwowej chłopów, Warszawa 1988, 
s. 23-33; Ruch ludowy w najnowszych dziejach Polski, pod red. Z. Hemmerlinga, Warszawa 
1988, s. 8-27; por. P. Zaremba, Historia dwudziestolecia (1919-1939), t. II, Paryż 1981 s. 18-29; 
W. Sułkowska, Dyskusja nad kierunkiem przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918-1939), 
Kraków 1993.

23 A. Skrzyński, Polska a pokój, Warszawa (1924), s. 46; por. także: R. Rybarski, Naród, jednostka 
i klasa, Warszawa (1926), s. 240; S. Grabski, Naród a państwo, Warszawa 1922, s. 19-21.

24 Drugi powszechny spis ludności z 9 XII 1931, Warszawa 1933; szersza analiza por. P. Eberhardt, 
Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej 
w XX w., Warszawa 1996, s. 100-109.

25 L. Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich 
w Polsce w latach 1922-1939, Kraków 2009; P. Hauser, Mniejszość niemiecka na Pomorzu 
w okresie międzywojennym, Poznań 1998 r.
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pielęgnowaniu tradycji i religii, gotowa też podporządkować się każdej władzy, 
która zapewni jej swobody religijne i kulturalne26.

Tabela 2: Ludność polskojęzyczna oraz wierni Kościoła rzymskokatolickiego 
w Polsce w 1931 r. (wg województw)

Województwo
Ludność polskojęzyczna Ludność wyznania 

rzymskokatolickiego

w tys. w % w tys. w %

M. st. Warszawa 826,2 70,5 783,9 66,9

Białostockie 1 183,2 71,9 1 114,1 67,8

Kieleckie 2 618,3 89,2 2 593,2 88,3

Krakowskie 2 097,4 91,3 2 045,6 89,0

Lubelski 2 109,2 85,6 1 895,8 76,9

Lwowskie 1 805,0 57,7 1 448,8 46,3

Łódzkie 2 108,4 80,1 2 041,5 77,6

Nowogródzkie 553,9 52,4 424,6 40,2

Poleskie 164,1 14,5 124,9 11,0

Pomorskie 969,4 89,8 969,0 89,7

Poznańskie 1 096,4 90,5 1 886,8 89,6

Stanisławowskie 332,2 22,4 246,0 16,6

Śląskie 1 195,6 92,3 1 195,0 92,3

Tarnopolskie 789,1 49,3 586,6 36,7

Warszawskie 2 227,6 88,1 2 188,9 86,5

Wileńskie 761,7 59,7 797,5 62,5

Wołyńskie 346,6 16,6 327,9 15,7

Ogółem 21 993,4 68,9 20 670,1 64,8
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1937.

Polska podpisała tzw. traktat mniejszościowy, w którym zobowiązała się do 
równouprawnienia mniejszości, poszanowania ich języka, organizacji i kultury. 
Z kolei mniejszości narodowe wchodząc w skład odrodzonego państwa polskiego 
podejmowały również zobowiązania do zachowania lojalnej postawy wobec państwa, 

26 S. Rudnicki, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004; J. Tomaszewski, Zarys 
dziejów Żydów w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1990.
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szanowania obowiązujących w nim praw i zwyczajów. Obie strony nie były w stanie 
wywiązać się z tych zobowiązań. Społeczeństwo polskie było rozbite politycznie. 
Ugrupowania demokratyczne uznając prawa innych narodowości znajdowały się 
w Polsce w mniejszości; nie decydowały one o polityce państwa. Państwo polskie 
było słabe ekonomicznie i nie dysponowało środkami niezbędnymi do zrealizowa-
nia aspiracji kulturalno-oświatowych mniejszości. Dominującą pozycję zajmowały 
ugrupowania prawicowe, które w takiej czy innej formie ulegały dążeniom nacjo-
nalistycznym. Rządy polskie znajdowały się pod presją różnych sił i nie prowadziły 
jednolitej, konsekwentnej polityki wobec mniejszości narodowych. Przeważała 
polityka dyskryminacji i ucisku narodowego. Z kolei mniejszości posiadały własne 
programy narodowe kolidujące z postawą lojalności wobec Polski. Wielu publicy-
stów i historyków związanych z mniejszościowymi grupami narodowymi próbowało 
dowodzić, że mniejszości zachowały lojalną postawę wobec państwa polskiego, ale 
ze strony polskiej narażone były tylko na prześladowanie i ucisk narodowy. Powstała 
obszerna literatura na ten temat. Rzeczywistość była jednak bardziej złożona.

Generalnie więc mniejszości narodowe były nie czynnikiem siły, lecz słabości 
Polski Odrodzonej. W całym też okresie międzywojennym nie udało się wypra-
cować humanitarnych, demokratycznych i zgodnych z interesami państwa zasad 
polityki mniejszościowej. Dopiero pod koniec lat trzydziestych przystąpiono do 
badań naukowych nad tym zagadnieniem i do próby wcielenia w życie zasad tak 
zwanej asymilacji państwowej mniejszości, za którą kryły się jednak konsekwencje 
w postaci możliwości wynarodowienia wielu grup mniejszościowych27. Trzeba 
zgodzić się z twierdzeniem Henryka Zielińskiego, że „w warunkach międzywoj-
nia nie było szans na urzeczywistnienie na dłuższą metę i szerszą skalę nawet 
minimalnego wariantu konstruktywnej polityki mniejszościowej”28. Dotyczyło to 
nie tylko Polski, lecz także Rumunii, Czechosłowacji, Bułgarii, Grecji i innych 
państw. Podziały narodowościowe, a wraz z nimi i wyznaniowe w sposób istotny 
hamował procesy integracyjne wielu organizmów państwowych w Europie.

Jedną z głównych przesłanek istnienia odrębnego organizmu państwowego 
jest wspólny dla danego obszaru rynek ekonomiczny; są ekonomiczne przesłanki 
istnienia danego państwa. W przypadku odrodzonego państwa polskiego przesłanki 
te były niezwykle słabe. Polski rynek ekonomiczny należało dopiero stworzyć. 
„Dość dobrze rozwinięty przemysł by rozmieszczony wyspowo: na terenie byłego 
Królestwa Polskiego – w Warszawie, Łodzi i Zagłębiu Dąbrowskim; na terenie 
Galicji istniały niewielkie ośrodki przemysłowe, ale był to obszar gospodarczo 
zacofany i przeludniony; w byłym zaborze pruskim dobrze rozwinięty przemysł 
znajdował się głównie w Poznaniu. Prawdziwym centrum przemysłowym Rze-
czypospolitej stał się dopiero od 1922 r. włączony w granice Polski Górny Śląsk. 

27 A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, 
Wrocław-Warszawa 1979; K. Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium 
historyczno-prawne, Warszawa-Poznań 1988.

28 H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Wrocław-Warszawa 1982, s. 382; J. Pajewski, Budowa 
Drugiej Rzeczypospolitej..., s. 162-169.
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Potencjał ciężkiego przemysłu górniczo-hutniczego regionu śląskiego zwiększył 
majątek przemysłowy Polski prawie trzykrotnie. Dla restrukturyzacji i rozwoju 
przemysłu polskiego konieczna była po wojnie daleko idąca interwencja państwa, 
co jednak przy ograniczonych możliwościach finansowych stawało się zadaniem 
nadzwyczaj trudnym. Taki wysiłek jednak podjęto, zarówno planując wielkie 
inwestycje państwowe w niezbędne przedsięwzięcia mające na celu unowocze-
śnienie infrastruktury, głównie komunikacyjnej, jak i rozpoczynając modernizację 
struktury branżowej, a więc rozwój nowych gałęzi produkcji, głównie związanych 
z przetwórstwem, aby zrównoważyć dominację górniczo-hutniczego kompleksu 
górnośląskiego. W takiej sytuacji nie było już miejsca na modernizację przemysłu 
górnośląskiego, który i tak w strukturze przemysłu całej Rzeczypospolitej nale-
żał do przodujących w cały kraju, ale w konkurencji z głównymi europejskimi 
ośrodkami przemysłowymi coraz bardziej tracił dystans, szczególnie w zakresie 
rozwoju przetwórstwa i wdrażania nowych technologii wydobycia29.

Szczególnie duże potrzeby dla integracji gospodarczej kraju istniały w za-
kresie komunikacji. Należy przypomnieć, że na 400 km odcinku między Galicją 
a byłym zaborem rosyjskim nie było po wojnie żadnego połączenia kolejowego. 
Odcinek najprostszego połączenia między Poznaniem a Warszawą oddano do 
użytku w 1921 roku (wcześniej trzeba było podróżować przez Toruń). Pierwsze 
pociągi z Warszawy do Krakowa przez Radom przejechały dopiero w 1934 roku. 
Największe zaniedbania w zakresie kolejnictwa istniały na ziemiach byłego za-
boru rosyjskiego. W samym tylko byłym Królestwie Kongresowym braki dróg 
żelaznych jeszcze przed wojną szacowano na co najmniej 3 tys. km. Rząd carski 
ze względów strategicznych utrudniał plany rozwoju kolejnictwa na zachodnich 
rubieżach imperium, tj. guberniach granicznych i na zachód od Wisły. Na ziemiach 
byłego zaboru rosyjskiego część torów miała wymiar normalny (1435 mm), a część 
wymiar szeroki (1524 mm). Dla złączenia sieci krajowej byłych 3 zaborów Polska 
potrzebowała taboru, ludzi i części zamiennych30.

Stosunkowo najszybciej przebiegały procesy integracyjne w dziedzinie kul-
turalnej i obyczajowej, co znalazło wyraz w ukształtowaniu się ogólnopolskiej 
kultury. Systematycznie wzrastał w okresie międzywojennym zasięg oddziały-
wania polskiej kultury na całe społeczeństwo. Wprowadzona na mocy ustawy 
z 1922 r. zasada powszechnego nauczania na szczeblu podstawowym otworzyła 
drogę do jednolitego minimum wiedzy dla wszystkich obywateli. Ujednolicono 
przepisy o szkolnictwie i rozbudowano system polskiej oświaty, w latach 1932/33 
wprowadzono jednolity system szkolny (tzw. reforma Jędrzejewiczowska)31. 
29 M. Łapa, Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926-1929, Łódź 2002; M. Trze-

ciak, Bariery rozwoju II Rzeczypospolitej, Radom 1999; Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys 
historii gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa 1999.

30 R. Kaczmarek, Historia Polski..., s. 190; Dziesięciolecie Polskich Kolei Państwowych 1918-
1928, Warszawa 1929.

31 J. Sadowska, Ku szkole na miarę II Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy 
Jędrzejewiczowskiej, Białystok 2001, Oświata, szkolnictwo i wychowanie w latach II Rzeczy-
pospolitej, red. K. Poznański, Lublin 1991.
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Mówiąc o osiągnięciach szkolnictwa polskiego w okresie międzywojennym 
trzeba jednocześnie pamiętać, że miało ono w tym czasie, na szczeblu średnim 
i wyższych, elitarny charakter. Mimo to osiągnięcia systemu oświaty w II Rze-
czypospolitej są znaczne. Odsetek analfabetów spadł od około 30% w 1921 r. do 
około 10% w 1938 r. Szkoła stała się dobrym instrumentem wychowania narodo-
wego i swym zasięgiem objęła większość młodzieży. Dzieci chłopskie i robotnicze 
w znacznie większym zakresie uzyskały dostęp do nauki. Wskutek podniesienia 
poziomu wykształcenia następował rozwój kultury masowej. Pojawił się wtedy na 
ekranach polskich film, którego rola w upowszechnianiu kultury i pewnych wzor-
ców szybko rosła. Z kina korzystała przede wszystkim ludność miejska. Szybko 
rozwijało się także radio, choć wśród miliona radioodbiorników w 1938 r. niewielki 
ich procent, ze względu na dość wysokie opłaty, posiadali robotnicy i chłopi32.

Innym ważnym środkiem przekazywania informacji i kształtowania się opinii 
publicznej była prasa. Na 31,9 milionów ludności w 1931 r. liczba stałych czy-
telników prasy wynosiła kilka milionów. Istniała wtedy duża różnorodność prasy 
periodycznej, miesięczników, tygodników oraz dzienników, co równocześnie 
odzwierciedlało zjawisko dużej dezintegracji politycznej społeczeństwa polskiego 
okresu międzywojennego. Należy przy tym szczególnie podkreślić pozytywną 
role prasy partyjnej, związkowej, młodzieżowej, reprezentującej różne nurty 
społeczne. Prasa przeznaczona dla ludności robotniczej i chłopskiej odgrywała 
istotną rolę nie tylko w dziedzinie patriotycznego, ale także społecznego uświa-
domienia najszerszych mas ludowych33. Szczególną rolę w procesie umacniania 
patriotyzmu polskiego i dążeń zjednoczeniowych ludności z różnych regionów 
kraju spełniała kultura polska. Rozwój języka polskiego jako jednolitego środka 
porozumienia się automatycznie umacniał łączność i jedność ogólnonarodową. 
Poważną rolę spełniała wspólna tradycja, kult przeszłości. Kult ten propagowano 
przy pomocy dzieł historycznych, powieści historycznych, tradycji przekazywanej 
ustnie. W okresie międzywojennym nastąpił silny rozwój badań archeologicznych, 
etnograficznych i historycznych34.

Nastąpił również dalszy rozwój literatury reprezentującej już nie tylko tradycje 
kultury szlacheckiej i mieszczańskiej, ale także prężnie rozwijającej się kultury 
proletariackiej. Obok więc takich pisarzy, jak Stefan Żeromski i Andrzej Strug, 
którzy jako dojrzali twórcy weszli w dwudziestolecie międzywojenne, tworzyli: 
Julian Kaden-Bandrowski, Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Jarosław Iwasz-
kiewicz, Leon Kruczkowski, Jan Parandowski, Zofia Kossak, Tadeusz Boy-Że-

32 H. Madej, Mitologia i konwencje. O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego, 
Kraków 1994; E. Pleszkun-Olejniczak, Słuchowiska Polskiego Radia w okresie piętnastolecia 
1925-1939”, Łódź 2000; R. Stinzing, E. Szczygieł, H. Berezowski, Złote lata radia w II Rze-
czypospolitej, Nowy Sącz 2000.

33 A. Paczkowski, Prasa polska 1918-1939, Warszawa 1980. M. Łozińska, J. Łoziński, Życie 
codzienne i niecodzienne w przedwojennej Polsce, Warszawa 1999.

34 W. Marmon, Krakowskie środowisko historyczne w latach 1918-1939, Kraków 1995, Historycy 
warszawscy ostatnich dwóch stuleci, Warszawa 1986; Wybitni historycy Wielkopolscy  (red. 
J. Strzelczyk), Poznań 1989.

Tadeusz Kotłowski
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leński oraz wybitni poeci – Władysław Broniewski, Julian Tuwim i Konstanty 
Ildefons Gałczyński. Większość z wymienionych pisarzy i poetów, którzy wnieśli 
duży wkład w rozwój kultury narodowej, podejmowała w swej twórczości aktualne 
wówczas zagadnienia społeczne35.

Oprócz literatury dużą rolę w dziedzinie integracji narodowej oraz upo-
wszechniania wartości kultury odegrał teatr. Miał on co prawda ograniczony 
zasięg, adresowany był bowiem do widza stojącego na odpowiednim poziomie 
intelektualnym. Wśród wielu nowych teatrów, które powstały wówczas w stolicy 
i miastach wojewódzkich, na podkreślenie zasługuje scena prowadzona przez 
Stefana Jaracza i Leona Schillera. Teatr Jaracza i Schillera podejmował bowiem 
aktualna problematykę społeczną, polityczną i moralną i był związany z lewicą 
oraz jej organizacjami. Poza tym w Warszawie, Łodzi i innych ośrodkach orga-
nizowano amatorską scenę robotniczą. Wnosiła ona nie tylko nowe wartości do 
kultury robotniczej, ale także wzbogacała kulturę ogólnonarodową.

Bezpośrednią konsekwencją odbudowy państwa polskiego w 1918 roku był 
szybki rozwój nauki w Polsce. Stworzono wówczas podstawy do rozwoju polskich 
instytucji naukowych. Założono lub rozwinięto kilka ośrodków w Warszawie, 
Poznaniu i Krakowie, które promieniowały na kraj. W 1919 r. utworzono Uni-
wersytet Poznański, reaktywowano Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie 
i utworzono Katolicki Uniwersytet Lubelski, który działał na prawach szkoły 
prywatnej. Założono też Akademię Górniczą w Krakowie (1921 r.), Szkołę 
Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1921 r.), Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie (1923 r.), Państwowy Instytut Pedagogiczny (1920 r.) i in. 
Kontynuowały działalność: Politechnika Lwowska, Politechnika Warszawska, 
Akademia Rolniczo-Leśna w Puławach, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 
i in. Spośród uczelni prywatnych poważną rolę odgrywał KUL, Wolna Wszechnica 
Polska w Warszawie z oddziałem w Łodzi (1928 r.), Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie i in. Powołano do życia Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie 
(1922 r.) i w Wilnie (1922 r.), Wyższą Szkołę Dziennikarską (1929 r.) i in. Łącznie 
działało 16 państwowych i 11 prywatnych szkół wyższych. Szczególne osiągnięcia 
zanotowała nauka polska w dziedzinie matematyki, logiki, filozofii i nauk społecz-
nych. Tacy polscy uczeni, którzy rozwinęli badania w okresie międzywojennym, 
jak: Wacław Sierpiński, Alfred Tarski, Stefan Banach, Wojciech Świętosławski, 
Ludwik Hirszfeld, Aleksander Brückner, Leon Petrażycki, Florian Znaniecki, 
zyskali sławę w kraju i za granicą36.

Nauka polska okresu międzywojennego służyła całemu społeczeństwu i przy-
czyniła się do wychowania kadry zdolnych twórców i organizatorów, którzy 

35 A. Zawada, Dwudziestolecie literackie, Wrocław 1995; D. Skórczewski, Spory o krytykę literacką 
w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2002; Literatura polska w okresie międzywojen-
nym, t. I i II, Kraków 1979; S. Żółkiewski, Kultura literacka (1918-1932), Wrocław 1973.

36 J. Piskurewicz, Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej, 
Kraków 1998; B. Jaczewski, Polityka naukowa państwa polskiego w latach 1918-1939, Wrocław 
1978.
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ofiarnie służyli krajowi. Mimo trudności finansowych, z którymi stale borykały 
się wszystkie placówki naukowe, mimo ograniczonego zasięgu mecenatu pań-
stwa, polska myśl naukowa i techniczna rozwijała się dobrze, zyskiwała sobie 
stopniowo coraz większą rangę w świecie.

Niepodległość była więc cenną zdobyczą dla całego narodu, niezależnie od 
istniejących w nim podziałów politycznych i społecznych, zaspokajała jedną 
z istotnych potrzeb każdego mieszkańca kraju. W latach 1918-1939 nastąpił 
znaczny rozwój świadomości narodowej, kultury narodowej, instytucji, zwłasz-
cza państwowych, które w dużej mierze były w ogóle w Polsce tworzone od 
nowa. Zarazem pozostała jeszcze niepełna identyfikacja części społeczeństwa 
z państwem, zwłaszcza mniejszości narodowych. Pozostały konflikty klasowe 
i nierówny rozwój gospodarczy państwa. Gdybyśmy więc chcieli w jakiś sposób 
ocenić okres międzywojenny jako etap w dziejach narodu, możemy dojść do 
wniosku, że był to etap konieczny i niezbędny dla jego dalszej egzystencji, dla 
jego dalszej ewolucji i rozwoju.

Abstract

The problems of unification and integration of 
the Second Polish Republic

All activities of the state amounted to the liquidation of the differences arising 
in the districts during the partition period, and to the introduction of full integration 
within their own national statehood. Those differences, in the majority mitigated 
during the interwar period are, among the others: minimal level of mutual eco-
nomic relationships between districts of the country, different structure of markets 
and sources of raw materials, transportation system ill-suited to the needs of the 
state, low level of economic and social infrastructure, different legal systems, the 
shortage of staff in the Polish administration on the state and local levels, regional 
differences in the traditions, culture, education level, etc.
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(Poznań)

Samobójstwa ludności niemieckiej w wybranych 
miejscowościach Kotliny Kłodzkiej w okresie 

II wojny światowej

Wprowadzenie

W swoim fundamentalnym dziele o samobójstwie Emile Durkheim zauważył, 
że podczas wojny zmniejsza się liczba samobójstw na objętym nią obszarze1. Od 
tego czasu gdy Durkheim przedstawił swoją teorię w 1897 roku, wielokrotnie 
badano dynamikę samobójstw, zwracając uwagę na to zjawisko podczas I wojny 
światowej (1914-1918) i podczas II wojny światowej (1939-1945). Międzynarodo-
we badania potwierdzały, bądź podważały ustalenia Durkheima2. Niekiedy wyniki 
badań wywoływały pewną konsternację świata naukowego, jak w przypadku 
ustaleń Franka van Tubergen i Wout Ultee3. Zdaniem tych autorów w Holandii 
podczas wojny liczba samobójstw wzrosła, a ponadto do wzrostów autodestruk-
cji doszło dwukrotnie: na samym początku niemieckiej okupacji (1940 rok) i na 
końcu (1945 rok). W interesujących wywodach holenderscy badacze udowodnili, 
1 Durkheim E., Samobójstwo. Studium z socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 288-302.
2 Więcej na ten temat: Dublin L.J., Bunzel B., To Be or Not To Be: A Study of Suicide, Harrison 

Smith i Robert Haas, New York 1933; Lunden W.A., Suicides in France, 1910-1943, “American 
Journal of Sociology”, 1947, nr 52, s. 321-334; Sainsbury P., The Social Relations of Suicide: The 
Value of Combined Epidemiological and Case Study Approach, “Social Science and Medicine”, 
1972, nr 6, s. 189-198; O’Malley P., Suicide and War: A Case Study and Theoretical Appraisal, 
“British Journal of Criminology”, 1975, nr 15, s. 348-359; Marshall J.R., Political integration 
and the role of war in suicide, “Social Forces”, 1981, nr 59, s. 771-785; Lester D., The effect of 
war on suicide rates. A study of France from 1826 to 1913, “European Archives of Psychiatry 
& Clinical Neuroscience”, 1993, nr 242, s. 248-249; Lester D., Suicide rates before, during and 
after the world wars, “European Psychiatry”, 1994, nr 9, s. 262 – 264; Somasundaraam D. J., 
Rajadurai S., War and suicide in northern Sri Lanka, “Acta Psychiatrica Scandinavica”, 1995, 
nr 91, s. 1-4; Lester D., Yang B., The influence of war on suicide rates, “The Journal of Social 
Psychology”, 2001, nr 132, s. 135-137; Grubisic-Illic M., Kozaric-Kovacic D., Grubisic F., 
Kovacic Z., Epidemiological study of suicide in the Republic of Croatia – comparison of war 
and post – war periods and areas directly and indirectly affected by war, “European Psychiatry: 
the Journal of the Association of European Psychiatrists”, 2002, nr 17, s. 259-264; Bosnar A., 
Stemberga V., Cuculic D., Zamolo G., Stifter S., Coklo M., Suicide rates after the 1991-1995 
War in Southwestern Croatia, “Archives of Medical Research”, 2004, nr 35, s. 344-347; Loncar 
C., Definis-Gojanovic M., Dodig G., Jakovlevic M., Franic T., Marcinko D., Mihanovic M., 
War, mental disorder and suicide, “Collegium Antropologicum”, 2004, nr 28, s. 377-384.

3 Von Tubergen F., Ultee W., Political Integration, War and Suicide. The Dutch Paradox?, “In-
ternational Sociology”, 2006, nr 21 (2), s. 221-236.
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że pierwszy wzrost wiązał się z falą samobójstw wśród ludności żydowskiej 
przebywającej w Holandii, a drugi wzrost z końca wojny, był spowodowany 
masowymi samobójstwami kolaborantów.

Niniejszy artykuł opisuje samobójstwa ludności niemieckiej w wybranych 
miejscowościach Kotliny Kłodzkiej podczas II wojny światowej. Wnioski z tych 
wycinkowych badań również dostarczają wiele interesujących treści.

Metodologia badań

Badania przeprowadzono w archiwach urzędów stanu cywilnego w Kłodzku, 
Nowej Rudzie i Jedlinie Zdrój. Zastosowano technikę dokumentów urzędowych. 
Źródła znajdowały się w zróżnicowanym stanie. Dokumenty z czasów II wojny 
światowej były wypisywane ręcznie, co utrudniało przeprowadzenie analiz. We-
ryfikacja źródeł pozwoliła stwierdzić ich autentyczność, wiarygodność, a przede 
wszystkim przydatność w opisie interesującego zjawiska samobójstw. W przy-
padku archiwum USC w Jedlinie Zdrój stwierdzono brak danych za rok 1945. 
Uniemożliwiło to dokonywanie analiz zjawiska w schyłkowym stadium wojny 
i tuż po wojnie. 

Samobójstwa ludności niemieckiej w Kłodzku, Nowej Rudzie 
i Jedlinie Zdrój od 1.I.1939 do 31.VIII.1939 roku

Miejscowości ujęte w niniejszym artykule nosiły przed zakończeniem II wojny 
światowej inne nazwy:
– Kłodzko (Glatz),
– Nowa Ruda (Neurode),
– Jedlina Zdrój (Bad Charlottenbrunn).

W roku 1939 do momentu wybuchu wojny w Jedlinie Zdrój nie odnotowano 
żadnego samobójstwa (tak jak i w całym roku 1940). W Nowej Rudzie zarejestro-
wano w tym czasie dwa przypadki samobójstw. Obydwa zdarzyły się w sierpniu 
1939 roku i dotyczyły młodych mężczyzn, być może powołanych do wojska:
– 3.VIII.1939 roku zatruł się gazem świetlnym 29-letni kawaler wyznania ewan-

gelickiego4.
– 14.VIII.1939 roku samobójstwo popełnił 34-letni mężczyzna, żonaty, wyznania 

ewangelickiego. Nie podano metody jego autodestrukcji5.
Z racji tego, że Kłodzko (Glatz) liczyło spośród analizowanych miejscowości 

najwięcej mieszkańców, w roku 1939 odnotowano tu do wybuchu wojny aż osiem 
samobójstw (6 mężczyzn i 2 kobiety). Wszyscy samobójcy byli katolikami. 

4 USC 1939, Neurode, nr akt 130.
5 USC 1939, Neurode, nr akt 135.

Adam Czabański
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Tabela nr 1: Wiek samobójców w Kłodzku w okresie od 1.I.1939 do 
31.VIII.1939

Mężczyźni Kobiety

Do 30 lat – 1

31 – 50 lat 2 –

51 – 70 lat 4 1

ogółem 6 2
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z archiwum USC w Kłodzku

Z tabeli wynika, że samobójstwa w tym mieście popełniali najczęściej męż-
czyźni powyżej 50 roku życia. Jedna z kobiet miała 27 lat a druga 63. 

Tabela nr 2: Metody autodestrukcji stosowane przez samobójców w Kłodzku 
w okresie od 1.I.1939 do 31.VIII.1939

Metoda autodestrukcji Mężczyźni Kobiety

Powieszenie 4 –

Utopienie 1 1

Zatrucie gazem świetlnym 1 –

Skok z wysokości – 1

Ogółem 6 2
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z archiwum USC w Kłodzku

Podczas trwania wojny w analizowanych miejscowościach notowano przy-
padki samobójstw. Zarówno skala zjawiska, jak i jego charakter ulegały pewnym 
fluktuacjom.

Cechy społeczno – demograficzne osób popełniających samobójstwa w Kłodz-
ku (Glatz), Nowej Rudzie (Neurode) i Jedlinie Zdrój (Bad Charlottenbrunn) 
podczas II wojny światowej

Przez cały okres wojny Kotlina Kłodzka znajdowała się poza zasięgiem działań 
zbrojnych. Gdy trwało oblężenie Wrocławia wojska radzieckie ominęły ten obszar 
i wzięły udział w tzw. operacji praskiej. Żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli do 
Kotliny Kłodzkiej w maju 1945 roku. W kwietniu 1945 roku ogłoszono Kłodzko 
twierdzą. Do walk nie doszło. Gestapo, żandarmeria i aktywiści NSDAP opuścili 
Kłodzko w pierwszych dniach maja 1945 roku, natomiast oddziały Wehrmachtu 
w nocy z 8 na 9 maja. Następnego dnia Kłodzko zostało zajęte przez regularne od-
działy radzieckie. Nowa Ruda opanowana została bez walki 8 maja 1945 roku.

Samobójstwa ludności niemieckiej w wybranych miejscowościach Kotliny Kłodzkiej...
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W dalszym ciągu niniejszej pracy przedstawione są rozmiary zjawiska i cechy 
społeczno – demograficzne samobójców.

Tabela nr 3: Płeć samobójców w poszczególnych latach II wojny światowej 
w wybranych miejscowościach Kotliny Kłodzkiej

Kłodzko (Glatz) Nowa Ruda 
(Neurode)

Jedlina Zdrój (Bad 
Charlottenbrunn)

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety

1.IX.1939 – 
31.XII.1939

– 1 2 – – –

1940 r. 2 1 1 1 – –

1941 r. 2 – 1 – – 2

1942 r. 6 3 1 – – –

1943 r. 1 1 1 – – –

1944 r. 5 1 – 1 1 –

1.I 1945 – 
10.V.1945

4 1 2 – ? ?

Ogółem 20 8 8 2 1 2
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych zawartych w archiwum USC w Kłodzku, Nowej 
Rudzie i Jedlinie Zdrój.

Ogółem w okresie trwania II wojny światowej w analizowanych trzech miejsco-
wościach samobójstwo popełniło 41 osób (29 mężczyzn i 12 kobiet). W miesiącach 
następujących po kapitulacji III Rzeszy samobójstwo popełniło tu łącznie 18 osób. 
Owo nasilenie się liczby samobójstw po wojnie było obserwowalne zwłaszcza w 
Nowej Rudzie. Podczas całej wojny samobójstwo popełniło 10 osób, natomiast 
w okresie od 10.V.do 23.XI.1945 r. – dziewięć osób. W Kłodzku samobójstwo 
bezpośrednio po wojnie popełniło również 9 osób. W Jedlinie Zdrój zabrakło 
materiałów z roku 1945. 

Po wkroczeniu do tych miejscowości żołnierzy Armii Czerwonej doszło tu 
do18 samobójstw. Wśród nich aż 12 było udziałem kobiet. Sytuacja niemieckich 
kobiet była w tamtym czasie szczególnie trudna. Kobiety te były bowiem masowo 
gwałcone przez żołnierzy radzieckich6.

6 Więcej na ten temat we wspomnieniach Kurta Lachmanna i Selmy Deckwart, w: Die Vertreibung 
der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder – Neiße, Deutscher Taschenbuch 
Verlag, band 1, München 2003, s. 475, 476-477.

Adam Czabański
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Okazało się jednak, że podczas trwania wojny udział kobiet w ogólnej liczbie 
samobójstw nie wzrósł. Taki trend zarysował się w Poznaniu (Posen)7i Wrocławiu 
(Breslau)8.

W ramach badań postanowiono zbadać wiek samobójców.

Tabela nr 4: Wiek samobójców w wybranych miejscowościach Kotliny Kłodzkiej 
podczas II wojny światowej

Kłodzko 
(Glatz

Nowa Ruda 
(Neurode)

Jedlina Zdrój 
(Bad Char-
lottenbrunn

ogółem

Do 20 lat 1 1 – 2

21 – 30 lat 6 3 – 9

31 – 40 lat 6 – – 6

41 – 50 lat 5 1 1 7

51 – 60 lat 5 1 – 6

61 – 70 lat 4 3 1 8

Powyżej 70 lat 1 1 1 3

Ogółem 28 10 3 41
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych zawartych w archiwum USC w Kłodzku, Nowej 
Rudzie i Jedlinie Zdrój

Średnia wieku w okresie poprzedzającym wojnę (1.I do 31.VIII.1939) samobój-
ców mężczyzn wynosiła 42,8 lat, w okresie wojny 48,2 lat, by po wojnie wzrosnąć 
do 55,5 lat. Wśród kobiet, które odebrały sobie życie w okresie poprzedzającym 
wybuch II wojny światowej średnia wieku wynosiła 45 lat, natomiast podczas 
wojny 39,8 lat. Po wojnie średnia ta wzrosła do 51,8 lat. 

Tabela nr 5: Deklarowane przez samobójców z Kłodzka, Nowej Rudy i Jedliny 
Zdrój wyznanie (okres II wojny światowej)

rzymskokatolickie ewangelickie mojżeszowe niewierzący brak danych

21 16 1 1 2
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych zawartych w archiwum USC w Kłodzku, Nowej 
Rudzie i Jedlinie Zdrój

7 Czabański A., Samobójstwa w Poznaniu podczas wojny 1939-1945. Socjologiczna analiza 
zjawiska, Wydawnictwo Rys, Poznań 2003, s. 94-95.

8 Czabański A., Samobójstwa ludności cywilnej w oblężonym Wrocławiu 23.I-6.V.1945 rok, 
„Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”, Wydawnictwo Rys, Poznań 2006, s. 26.

Samobójstwa ludności niemieckiej w wybranych miejscowościach Kotliny Kłodzkiej...
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W wybranych miejscowościach Kotliny Kłodzkiej wśród 41 samobójstw 
popełnionych w okresie wojny odnotowano dwa przypadki, gdy autodestrukcję 
dokonali przedstawiciele innych nacji:
– 5.IV.1944 roku samobójstwo przez powieszenie popełniła Marusia Spewak – 

Rosjanka lat 21, przebywająca w Kłodzku na przymusowych robotach9.
– 23.VII.1944 roku powiesił się w Kłodzku 33-letni żonaty mężczyzna wyznania 

mojżeszowego (Jakob Israel Kopper) pracujący niegdyś w biurze. Zrobił to 
w żydowskim obozie10.
Analiza zjawiska wymagała dotarcia do informacji o stanie cywilnym sa-

mobójców z Kłodzka, Nowej Rudy i Jedliny Zdrój w okresie trwania II wojny 
światowej.

Tabela nr 6: Stan cywilny samobójców z Kłodzka, Nowej Rudy i Jedliny Zdrój 
(okres II wojny światowej)

Stan cywilny Mężczyźni Kobiety ogółem

Żonaty / zamężna 19 4 23

Kawaler / panna 5 5 10

Wdowiec/ wdowa 2 3 5
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych zawartych w archiwum USC w Kłodzku, Nowej 
Rudzie i Jedlinie Zdrój (nie we wszystkich przypadkach podawano w dokumentach stan cywilny 
samobójcy).

Podczas wojny samobójstwa popełniali zazwyczaj ludzie pozostający w związ-
kach małżeńskich. Co czwarty samobójca był kawalerem/panną, a co ósmy wdow-
cem/wdową. Wśród samobójców nie stwierdzono osób rozwiedzionych.

Mieszkańcy wybranych miejscowości Kotliny Kłodzkiej w okresie II wojny świa-
towej najczęściej popełniali samobójstwa przez powieszenie oraz przez utopienie. 

Podczas wojny nie stwierdzono zawiązywania się paktów samobójczych 
wśród ludności cywilnej omawianych miejscowości. Dopiero po zajęciu tych 
miejscowości przez żołnierzy Armii Czerwonej sytuacja uległa zmianie. Dwa 
pakty samobójcze zawiązały się w Nowej Rudzie:
– W jednym pakcie samobójczym zawiązanym 26.VI.1945 roku uczestniczyły 

prawdopodobnie dwie siostry. Obydwie w wieku podeszłym (69 i 77 lat), 
wdowy, wyznania ewangelickiego. Nie podano metody ich autodestukcji11.

– 6.VII.1945 roku doszło do zawiązania paktu samobójczego całej rodziny. 
W pakcie brali udział: ojciec lat 45, matka lat 43 i córka lat 18. Ojciec i córka 
zażyli truciznę a matka powiesiła się12.

9 USC 1944, Glatz, nr akt 161.
10 USC 1944, Glatz, nr akt 318.
11 USC 1945 Neurode, nr akt 261, 262.
12 USC 1945 Neurode, nr akt 264, 265, 266.

Adam Czabański
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Tabela nr 7: Metoda autodestrukcji samobójców z Kłodzka, Nowej Rudy i Jedliny 
Zdrój (okres II wojny światowej)

Metoda autodestrukcji Mężczyźni Kobiety ogółem

Powieszenie 19 3 22

Utopienie 3 3 6

Otrucie gazem świetlnym 1 1 2

Rzucenie się pod pociąg 1 1 2

Otrucie tabletkami – 1 1

Otrucie ? 1 – 1

Podcięcie żył – 1 1

ogółem 25 10 35
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych zawartych w archiwum USC w Kłodzku, Nowej 
Rudzie i Jedlinie Zdrój (nie we wszystkich przypadkach podawano w dokumentach metodę auto-
destrukcji samobójcy).

W Kłodzku do zawiązania się paktu samobójczego niemieckiego małżeństwa 
doszło tuż po wkroczeniu tam oddziałów radzieckich. 11 i 12 maja 1945 roku 
zmarli w wyniku zażycia trucizny: 76 – letni właściciel młyna i jego 72 – letnia 
żona. Obydwoje byli wyznania ewangelickiego13.

Wnioski z badań

Badania wykazały, że samobójstwa podczas wojny dwa i pół razy częściej 
popełniali mężczyźni. Zazwyczaj byli oni żonaci i sytuowali się w grupie osób 
dojrzałych wiekiem (48,2 lat).

Samobójstwa najczęściej popełniane były przez powieszenie oraz przez 
utopienie. W porównaniu z samobójstwami z Wrocławia (Breslau) zastanawiać 
może niewielki udział samobójstw popełnianych przy użyciu gazu świetlnego. 
Wynikało to prawdopodobnie z faktu, że w badanych miejscowościach niewielu 
mieszkańców miało dostęp do gazu świetlnego.

W Kłodzku (Glatz) zanotowano gwałtowny i jednokrotny wzrost samobójstw 
w roku 1942 (do 9 przypadków). Można wysunąć hipotezę, że ów wzrost autode-
strukcji wynikał z przedłużającej się wojny na froncie wschodnim. Rzeczywiście 
wśród samobójców z tego okresu zdecydowanie przeważali mężczyźni (6 przy-
padków). W dwóch przypadkach bezsprzecznie dowiedziono, że samobójstwa 
popełnili żołnierze podczas pobytu na froncie wschodnim:

13 USC 1945 Glatz, nr akt 614, 615.

Samobójstwa ludności niemieckiej w wybranych miejscowościach Kotliny Kłodzkiej...
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– 29 czerwca 1942 roku samobójstwo popełnił na froncie wschodnim 32-letni 
żonaty mężczyzna, wyznania rzymskokatolickiego14.

– 12 września 1942 roku odnotowano samobójstwo 40-letniego podoficera. Był 
żonaty i ochrzczony w obrządku katolickim. Popełnił samobójstwo na froncie 
wschodnim15. 
Stwierdzono ponadto, że od 3.VIII do 14.IX.1942 roku samobójstwo popełniły 

w Kłodzku trzy młode kobiety (w wieku 26, 27 i 29 lat). Dwie z nich były zamężne. 
Można domniemywać, że kobiety te odebrały sobie życie na wieść o śmierci na 
froncie wschodnim swoich mężów i narzeczonego16.

Wzrost autodestrukcji zanotowano w Kłodzku (Glatz) i Nowej Rudzie (Neu-
rode) także po wkroczeniu wojsk radzieckich, a więc formalnie po zakończeniu 
II wojny światowej. Samobójstwa popełniały prawdopodobnie osoby związane 
z reżimem narodowosocjalistycznym, ale także wiele kobiet. Można to wiązać 
z lękiem wielu kobiet przed doświadczaniem masowych gwałtów ze strony żoł-
nierzy radzieckich. W czasie następującym po wkroczeniu tu wojsk radzieckich 
dwie trzecie samobójstw było udziałem niemieckich kobiet.

Abstract

German population suicides in Chosen towns in Kłodzko Valley 
in the World War II Period.

The studies were conducted in the archives of the civil state departments in 
Kłodzko, Nowa Ruda and Jedlina Zdrój. During World War II suicides were com-
mited there usually by married men (average age is 48 years old). Suicides were 
often commited by gibbet and drowning. The rise of the number of the suicides 
happened after Red Army invaded Kłodzko Valley. At this time most of the sui-
cides were commited by women.

14 USC 1943 Glatz, nr akt 322.
15 USC 1943 Glatz, nr akt 38.
16 USC 1942 Glatz, nr akt 350, 393, 407.
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Krzysztof Prętki
(Poznań)

Reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce 
w świetle badań CBOS w latach 1999-2001

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło w dniach 3-15 grudnia 
1999 r. sondaż dotyczący opinii o czterech reformach1, zainicjowanych przez rząd 
Jerzego Buzka, w rok po ich wprowadzeniu. Wyniki badań dotyczące reformy 
zdrowotnej opisano w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Ocena wprowadzenia reformy służby zdrowia ze względu na kategorie 
społeczno-demograficzne

Kategorie 
społeczno-demograficzne

Czy dla ludzi takich jak Pan(i) wprowadzenie reformy 
służby zdrowia jest korzystne czy też niekorzystne?

korzystna niekorzystna

w procentach

Wiek

Od 18 do 24 lat 27 50

25-34 21 61

35-44 18 57

45-54 18 62

55-64 15 58

65 lat i więcej 11 63

Wykształcenie

Podstawowe 12 62

Zasadnicze zawodowe 18 55

Średnie 21 60

Wyższe 30 53

Ocena własnych warunków materialnych

Złe 14 65

1 Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o reformach w rok po ich wprowadzeniu. Komunikat  
z badań, styczeń 2000, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/KOM007/KOM007.HTM
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Średnie 16 59

Dobre 32 47

Poglądy polityczne

Lewica 13 74

Centrum 19 60

Prawica 27 48

Niezdecydowani 14 50
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o refor-
mach w rok po ich wprowadzeniu. Komunikat z badań, styczeń 2000, op. cit. 

Oceniając wprowadzenie reformy służby zdrowia ze względu na taką kate-
gorię demograficzną jak wiek można zauważyć tendencję, że im był młodszy 
wiek respondentów tym bardziej były korzystne opinie na temat wprowadzenia 
zmian w ochronie zdrowia. W grupie 18-24 lat wprowadzenie reformy uznało 
za korzystne 27%, a w grupie 65 lat i więcej – 11%. Przyjmując za kryterium 
wykształcenie akceptacja reformy wzrastała wraz z poziomem wykształcenia. 
Wśród osób z wykształceniem podstawowym 12% uznało za korzystne przepro-
wadzenie zmian, a spośród respondentów z wyższym wykształceniem podobny 
pogląd wyraziło 30%. Ocena własnych warunków materialnych miała także wpływ 
na ocenę reformy zdrowotnej, bowiem im gorsza ocena tym większy krytycyzm 
wobec zmian. Przyjmując za kryterium poglądy polityczne respondentów można 
zauważyć, że zwolennicy lewicy rzadziej niż prawicy wyrażali akceptację dla 
reformy ochrony zdrowia, co mogło być spowodowane utożsamieniem przemian 
reformatorskich w ochronie zdrowia z rządem Jerzego Buzka i Akcją Wyborczą 
Solidarność – najważniejszą siłą polityczną, stanowiącą bezpośrednie zaplecze 
gabinetu w parlamencie.

Tabela 2. Ocena wprowadzenia reformy służby zdrowia

Jak Pan(i) sądzi, 
czy dla ludzi 
takich jak Pan(i) 
wprowadzenie:

Jest 
korzystne

Nie ma 
znaczenia

Jest 
niekorzystne

Trudno 
powiedzieć

III 
‘99

VI 
‘99

XII 
‘99

III 
‘99

VI 
‘99

XII 
‘99

III 
‘99

VI 
‘99

XII 
‘99

III 
‘99

VI 
‘99

XII 
‘99

w procentach

reformy służby 
zdrowia 21 18 19 14 14 10 46 50 59 20 19 13

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o reformach w rok po ich wprowadzeniu. 
Komunikat z badań, styczeń 2000.
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Podsumowując wyniki badania opinii publicznej należy zauważyć, że w son-
dażu z grudnia 1999 roku zmniejszył się w porównaniu z badaniem z marca 1999 
roku z 21 do 19% odsetek respondentów uznających za korzystne wprowadzenie 
reformy służby zdrowia. Znacząco zwiększył się za to z 46 do 59% odsetek re-
spondentów uznających za niekorzystne wprowadzenie reformy.

 Kolejnym badaniem opinii publicznej był sondaż dotyczący opinii o opie-
ce zdrowotnej, przeprowadzony przez CBOS w dniach 13-18 stycznia 2000 r.2. 
Wyniki sondażu zaprezentowano w tabelach 2-3.

Tabela 4. Ocena funkcjonowania publicznej służby zdrowia w Polsce w styczniu 
2000 roku

Jak ogólnie ocenia Pan(i) 
obecne funkcjonowanie 
publicznej* służby zdrowia 
w Polsce?

Wskazania respondentów według terminów badań

XI 1996 III 1998 VI 1999 I 2000

w procentach

Zdecydowanie dobrze 2 2 2 1

Raczej dobrze 26 39 24 15

Raczej źle 36 42 44 41

Zdecydowanie źle 31 10 22 38

Trudno powiedzieć 5 7 8 5
Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o opiece zdrowotnej. Komunikat z badań, 
luty 2000.

Wśród respondentów oceniających funkcjonowania publicznej służby zdro-
wia w Polsce w styczniu 2000 roku powiększył się z 22 do 38% w porównaniu 
z badaniem z 1999 roku odsetek osób uważających, że publiczna służba zdrowia 
funkcjonowała zdecydowanie źle, a zmniejszył się z 24 do 15% osób oceniających 
raczej dobrze funkcjonowanie publicznej służby zdrowia w Polsce. 

W 2000 roku w porównaniu do 1998 roku zdecydowanie pogorszyły się 
opinie na temat opieki zdrowotnej w Polsce. W 2000 roku zmalał z 46 do 23% 
odsetek badanych przekonanych o tym, że leczenie było bezpłatne, a zwiększył 
się z 48 do 74% wyrażających opinie przeciwne. W sondażu z 2000 roku zmniej-
szyła się także z 38 do 18% liczba respondentów uważających, iż organizacja 
opieki zdrowotnej w Polsce funkcjonuje sprawnie. Przeciwne opinie wyraziło 
73% badanych, co oznaczało wzrost o 16% w porównaniu z badaniem opinii 
publicznej z 1998 roku.

2 Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o opiece zdrowotnej. Komunikat z badań, luty 
2000, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/KOM019/KOM019.HTM#P_2

Reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce w świetle badań CBOS w latach 1999-2001
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CBOS przeprowadził w dniach 1-4 grudnia 2000 roku sondaż dotyczący opinii 
o opiece zdrowotnej pod koniec drugiego roku reformy systemu ochrony zdrowia 
w Polsce3. Wyniki badania zostały zamieszczone w tabeli 5.

Tabela 5. Ocena funkcjonowania publicznej służby zdrowia w Polsce

Jak ogólnie ocenia 
Pan(i) obecne funkcjo-
nowanie publicznej* 
służby zdrowia w 
Polsce?

Wskazania respondentów według terminów badań

XI 1996 III 1998 VI 1999 I 2000 X 2000 XII 2000

w procentach

Zdecydowanie dobrze 2 2 2 1 1 1

Raczej dobrze 26 39 24 15 24 17

Raczej źle 36 42 44 41 43 42

Zdecydowanie źle 31 10 22 38 23 34

Trudno powiedzieć 5 7 8 5 9 6
* W latach ‘96 i ‘98 pytanie brzmiało: „Jak Pan(i) ogólnie ocenia funkcjonowanie państwowej 
służby zdrowia w Polsce?”
Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o opiece zdrowotnej pod koniec drugiego 
roku reformy. Komunikat z badań, Warszawa styczeń 2001, op. cit.

Podsumowując wyniki badania CBOS dotyczącego oceny funkcjonowania 
publicznej służby zdrowia w Polsce można zauważyć, że w badaniu z grudnia 
2000 roku zmniejszył się w porównaniu z badaniem z czerwca 1999 roku z 26 do 
18% odsetek osób oceniających pozytywnie funkcjonowanie publicznej służby 
zdrowia, a zwiększyła się z 66 do 76% liczna ocen negatywnych. 

Kolejnymi sondażami opinii publicznej w Polsce dotyczącymi sytuacji 
w ochronie zdrowia były dwa badania CBOS: „Cztery reformy w opinii spo-
łecznej”4 i „Opinie o opiece zdrowotnej po dwóch latach reformy”5, które zo-
stały przeprowadzone 5-8 stycznia 2001 roku. Wyniki badania „Cztery reformy 
w opinii społecznej” zostały przedstawione w tabelach 6 i 7. Wyniki badania 
„Opinie o opiece zdrowotnej po dwóch latach reformy” zostały przedstawione 
w tabelach 8 i 9.

3 Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o opiece zdrowotnej pod koniec drugiego roku 
reformy. Komunikat z badań, Warszawa styczeń 2001, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/
KOM002/KOM002.HTM#P_1

4 Centrum Badania Opinii Społecznej, Cztery reformy w opinii społecznej. Komunikat z badań, 
Warszawa styczeń 2001, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/KOM014/KOM014.HTM

5 Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o opiece zdrowotnej po dwóch latach reformy. Ko-
munikat z badań, Warszawa styczeń 2001, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/KOM016/
KOM016.HTM
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Tabela 6. Ocena funkcjonowania opieki zdrowotnej przed i po reformie 

Czy, Pana(i) zda-
niem, obecnie funk-
cjonuje(ą) lepiej czy 
też gorzej niż przed 
wprowadzeniem 
reformy:

Znacznie lepiej i 
trochę lepiej

Ani lepiej, ani 
gorzej

Trochę gorzej 
i znacznie gorzej

VI 
2000

X 
2000

I 
2001

VI 
2000

X 
2000

I 
2001

VI 
2000

X 
2000

I 
2001

w procentach

opieka zdrowotna 12 11 13 18 18 21 66 66 62
Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej, Cztery reformy w opinii społecznej. Komunikat z 
badań, Warszawa styczeń 2001.

Tabela 7. Ocena społeczna wprowadzenia reformy ochrony zdrowia 

Jak Pan(i) 
sądzi, czy 
dla ludzi 
takich 
jak Pan(i) 
wprowa-
dzenie:

Jest korzystne Nie ma znaczenia Jest niekorzystne

III 
‘99

VI 
‘99

XII 
‘99

VI 
‘00

I 
‘01

III 
‘99

VI 
‘99

XII 
‘99

VI 
‘00

I 
‘01

III 
‘99

VI 
‘99

XII 
‘99

VI 
‘00

I 
‘01

reformy 
służby 
zdrowia

21 18 19 19 15 14 14 10 17 20 46 50 59 55 55

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej, Cztery reformy w opinii społecznej. Komunikat z 
badań, Warszawa styczeń 2001.

Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej przed i po reformie nie-
znacznie zmieniły się w sondażu z stycznia 2001 roku w porównaniu z paździer-
nikiem 2000 roku. W 2001 r. odsetek osób oceniających, że opieka zdrowotna 
funkcjonuje lepiej niż przed wprowadzeniem reformy wynosił 13% i był o 2% 
większy od wyników badania z 2000 roku, a opinie przeciwne w 2001 roku 
wyrażało 62%, o 4% mniej niż w 2000 roku. Wprowadzenie reformy ochrony 
zdrowia za korzystne uznało w styczniu 2001 roku 15% badanych, o 4% mniej 
niż w sondażu z czerwca 2000 roku. Przeciwnego zdania było w 2001 r. 55% 
osób i był to identyczny wynik jak w czerwcu 2000 roku.

Reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce w świetle badań CBOS w latach 1999-2001
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Tabela 8. Ocena funkcjonowania publicznej służby zdrowia w Polsce

Jak ogólnie oce-
nia Pan(i) obec-
ne funkcjonowa-
nie publicznej 
służby zdrowia 
w Polsce?

Wskazania respondentów według terminów badań

XI 1996 III 1998 VI 1999 I 2000 X 2000 XII 2000 I 2001

w procentach

Zdecydowanie 
dobrze 2 2 2 1 1 1 1

Raczej dobrze 26 39 24 15 24 17 23

Raczej źle 36 42 44 41 43 42 35

Zdecydowanie źle 31 10 22 38 23 34 37

Trudno powie-
dzieć 5 7 8 5 9 6 5

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o opiece zdrowotnej po dwóch latach refor-
my. Komunikat z badań, Warszawa styczeń 2001.

Podsumowując sondaż dotyczący funkcjonowania publicznej służby zdrowia 
w Polsce w styczniu 2001 roku można zaobserwować niewielki wzrost pozytyw-
nych ocen. W badaniu z 2001 roku zwiększył się z 18% (w sondażu z grudnia 
2000 r.) do 24% odsetek dobrych ocen publicznej służby zdrowia, a zmalał z 76 
do 72% odsetek opinii negatywnych.

Tabela 9. Społeczny odbiór wprowadzenia reformy ochrony zdrowia

Jak Pan(i) sądzi, 
czy dla ludzi 
takich jak Pan(i) 
wprowadzenie 
reformy służby 
zdrowia:

Wskazania respondentów według terminów badań

III ‘99 VI ‘99 XII ‘99 I ‘00* VI ‘00 I ‘01

w procentach

jest korzystne 21 18 19 9 19 15

nie ma znaczenia 14 14 10 27 17 20

jest niekorzystne 46 50 59 57 55 55

Trudno powie-
dzieć 20 19 13 8 9 10

* W styczniu 2000 roku pytanie zadano w innym kontekście niż zazwyczaj, co mogło wpłynąć na 
mniejszy odsetek odpowiedzi pozytywnych.
Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o opiece zdrowotnej po dwóch latach refor-
my. Komunikat z badań, Warszawa styczeń 2001.
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Analizując opinie respondentów dotyczące reformy ochrony zdrowia można 
zaobserwować niewielkie zmiany wyników badania z stycznia 2001 w porów-
naniu do sondażu z czerwca 2000 roku. W styczniu 2001 wprowadzenie reformy 
za korzystne uznało 15% badanych i było to o 4% mniej niż w czerwcu 2000 
roku, z kolei odsetek osób uznających za niekorzystne wprowadzenie reformy 
nie uległ zmianie. 

Analizując wprowadzenie reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce na 
podstawie badań CBOS w latach 1999-2001 można wskazać, że reforma nie 
spotkała się z przychylnym odbiorem społecznym. Sposób jej wprowadzenia 
został odebrany przez opinie publiczną negatywnie, czego przyczyną było m.in. 
nieprzygotowanie reformy ochrony zdrowia od strony prawnej i ekonomicznej. 
Twórcy przekształceń reformatorskich nie pokusili się o pozyskanie przychylności 
społeczeństwa dla wprowadzanych zmian. 

Abstract

Analysing introducing a reform of the system of the health care in Poland 
on the CBOS basis of studies in 1999-2001 years it is possible to show that the 
reform didn’t encounter the favourable social receipt. The way for her of leading 
was get back by opinions public negatively what among others the unreadiness 
of the reform of the health care caused from the legal and economic side. Authors 
of reform transformations didn’t attempt to win the favour of the society for im-
plemented changes.

Reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce w świetle badań CBOS w latach 1999-2001
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Ewa Baum, Aleksandra Fryś
(Poznań)

Inżynieria genetyczna w systemie totalitarnym 
antyutopii

Streszczenie

Celem artykułu jest próba przedstawienia związku między niewłaściwym wy-
korzystaniem technik inżynierii genetycznej a systemem totalitarnym antyutopii 
opisanym w powieściach A. Huxleya „Nowy wspaniały świat” i G. Orwella „Rok 
1984”. Autorki starają się pokazać, iż inżynieria genetyczna może być wyko-
rzystana jako narzędzie regulujące politykę państwa i służące przede wszystkim 
uprzedmiotowieniu człowieka.

Tematem prezentowanej poniżej pracy będzie próba interpretacji literatury 
antyutopijnej, a ściślej ukazanie wizji inżynierii genetycznej zarysowanej w dwóch 
powieściach, przedstawiona na przykładzie wybitnych dzieł: Aldousa Huxleya 
„Nowego wspaniałego świata” oraz George’a Orwella „Roku 1984”. Powyższe 
pozycje są zaliczane do klasyki literatury światowej i stanowią zarazem modelowy 
przykład powieści nurtu antyutopijnego. Pierwotnie utopie wyrażały marzenia, 
plany i wizje intelektualistów. Bywało, że stawały się azylem lub pokazywa-
ły pełne lęków obawy przed współczesnym światem – wtedy zamieniały się 
w antyutopie. Zadaniem antyutopii jest ustrzec przed kreowaniem „idealnych” 
światów, które dają iluzję doskonałości. Przestrogi zawarte na kartach powieści 
Huxleya i Orwella są wyjątkowo obrazowe i czytelne, gdyż wizje prezentowane 
przez pisarzy są przedstawione bardzo realistycznie, z niezmierną dbałością 
o detale, niemal zegarmistrzowską precyzją, mają wiele punktów zbieżnych. Fa-
buła powieści przeraża, być może dzieje się tak za sprawą widma realności, czy 
charakterystyki najgorszych ludzkich zachowań, obnażania ludzkich instynktów, 
które niewłaściwie ukierunkowane prowadzą do katastrofalnych skutków. Pod 
wpływem środowiska i presji otoczenia wypaczenia stają się normą, a wszystkie 
zachowania niekonwencjonalne, odbiegające od wytycznych podlegają cenzurze i, 
co się z tym wiąże, także dalszemu unicestwieniu. Wyszukane i bardzo precyzyjne 
terapie genowe stwarzają iluzje oparte na nierealistycznych oczekiwaniach. W tym 
właśnie kontekście inżynieria genetyczna rozumiana jako zamierzona ingerencja 
w genom ludzki jest trwałym elementem literatury antyutopijnej. Staje się niejako 
kulturowym wyznacznikiem i skutecznym narzędziem polityki demograficznej 
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w literackim opisie totalitaryzmów antyutopijnych. Poprzez całkowitą kontrolę 
rozwoju jednostek zapewnia się władzę nad popędami i instynktami, ale przede 
wszystkim służy to zniewoleniu umysłów poprzez sterowanie ich emocjami, 
myślami, ogólnie pojętą uczuciowością. Idąc o krok dalej, można stwierdzić, iż 
inżynieria genetyczna w literaturze antyutopijnej jest narzędziem represji w walce 
o hegemonię nad światem. 

Czym zatem jest inżynieria genetyczna, i jak to pojęcie jest rozumiane z per-
spektywy społecznej?

Pojęcie inżynierii genetycznej wydaje się być bardzo szerokie, bowiem obejmuje 
szereg technik genetycznych pozwalający na wyizolowanie i charakterystykę okre-
ślonych genów, a także tworzenie nowych organizmów najczęściej o cechach nie 
występujących wcześniej w danym gatunku1, 2. Najczęściej inżynieria genetyczna 
miałaby być wykorzystywana dla usuwania wad i polepszania jakości dziedzictwa 
genetycznego wielu organizmów żywych, w tym również gatunku ludzkiego3.

Rozwój inżynierii genetycznej związany jest przede wszystkim z rozwojem 
genetyki, którą co prawda zapoczątkował Grzegorz Mendel, ale największe od-
krycia w tej dziedzinie miały miejsca w II połowie XX wieku i na przełomie XX 
i XXI wieku. Najpierw w 1944 roku odkryto nośnik informacji genetycznej, czyli 
kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA). Dokonali tego trzej naukowcy z Instytutu 
Rockefellera: O.T. Afery, C.M. MacLeod, i M. MacCarty. Następnie w 1953 roku 
J.Watson i F. Crick zaproponowali model struktury DNA, wyjaśniając jednocze-
śnie problemy dotyczące dziedziczności i dając początek biologii molekularnej, 
z której osiągnięć korzysta biomedycyna4.

Odpowiednie odcinki DNA nazywamy genami, natomiast cały materiał gene-
tyczny organizmu to genom5. Poznanie genomu człowieka stanowiło wyzwanie 
dla biologów molekularnych, aczkolwiek było wynikiem naturalnej potrzeby 
samopoznania istoty ludzkiej poprzez odczytanie pełnej informacji genetycznej. 
Na tym polu rywalizowały ze sobą przede wszystkim dwie instytucje w Stanach 
Zjednoczonych: prywatna firma Celera Genomics i rządowy program HGP 
(Human Genome Project – Projekt Poznania Genomu Człowieka). W czerwcu 
2000 roku obie instytucje oznajmiły, iż wspólnie udało im się ustalić sekwencję 
genomu człowieka6.

Wiedza genetyczna i techniki inżynierii genetycznej znalazły i ciągle znajdują 
zastosowanie w poradnictwie genetycznym, diagnostyce prenatalnej i preimpla-

1 A. Muszala (red.), Encyklopedia Bioetyki, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 
2005, s. 211.

2 W. Kofta, Podstawy inżynierii genetycznej, Wyd. Prószyński i Spółka, Warszawa 1999, s. 7.
3 R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 

2006, s. 138.
4 Ibidem, s. 18.
5 E. Bartnik, Genom człowieka na początku XXI wieku – osiągnięcia i perspektywy, [w:] B. Chy-

rowicz (red.) Granice ingerencji w naturę, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 13.
6 Ibidem, s 13.
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tacyjnej, terapii genetycznej7. Biomedycyna kliniczna czerpie z pomocy genetyki 
w zakresie ustalania genetycznego podłoża chorób somatycznych i psychicznych. 
Natomiast biomedycyna praktyczna oczekuje pomocy nie tylko w diagnozowaniu 
i poznaniu chorób genetycznych, ale także w ich leczeniu, a przede wszystkim 
zapobieganiu8, którego skrajna postać może przybrać formę selekcjonowania 
zarodków w celu uniknięcia chorób.

Modyfikowanie osobników to wynik zastosowania terapii genowej, w której 
można wyróżnić dwa kierunki postępowania: pierwszy ma na celu przekształcenie 
jakiegoś narządu, natomiast drugi zmierza do zmiany całego osobnika. W pierw-
szym stosuje się wymianę genu patologicznego na gen normalny (tzw. „operacja 
genetyczna”) i w ten sposób leczy się dziś niektóre choroby nowotworowe czy też 
schorzenia metaboliczne. Drugi kierunek terapii genowej polega na przeniesieniu 
genu zdrowego człowieka do zapłodnionej komórki jajowej, co oznacza zmianę 
genotypu istoty ludzkiej. Póki co takie zabiegi ze względów technicznych nie 
są stosowane u człowieka, jednak być może w niedalekiej przyszłości będą one 
odzwierciedleniem tego, o czym pisali Huxley i Orwell. Praktykując transfery 
genowe człowiek stanąłby w roli kreatora całkiem nowego organizmu o zmienionej 
sekwencji genów, tzw. homunkulusa9.

Innym przykładem o charakterze terapeutycznym prac z zakresu inżynierii 
genetycznej są komórki macierzyste, które po raz pierwszy udało się uzyskać na 
początku lat 80-tych XX wieku z zarodków myszy. To naukowcom dało podstawy 
do podjęcia prób wyhodowania komórek macierzystych człowieka. W 1998 roku 
James A. Thomson z Uniwersytetu Wisconsin w Madison otrzymał hodowlę ludz-
kich zarodkowych komórek macierzystych. W tym samym roku hodowlę komórek 
mających cechy odpowiadające zarodkowym komórkom macierzystym uzyskał 
również – ale stosując inną metodę niż J. A. Thomson – John D. Gearhart z Johns 
Hopkins University School of Medicine w Baltimore. Pierwszy z wymienionych 
naukowców wykorzystał zarodki pochodzące z zapłodnienia in vitro, uzyskując 
wcześniej zgodę osób, od których te zarodki pochodziły. Drugi pracował na em-
brionach poddanych wcześniej procedurze aborcji10.

Komórki macierzyste są cenne dla biomedycyny ze względu na ich niezróż-
nicowanie i wielofunkcyjność, mogą one dawać początek różnym tkankom lub 
narządom organizmu (tę cechę określa się jako potencjalność). Ze względu na 
potencjalność wyróżnia się komórki totipotencjalne mające zdolność przekształ-
cenia się we wszystkie możliwe tkanki oraz komórki pluripotencjalne, które mają 

7 A. Przyłuska-Fiszer, Wybrane zagadnienia etyczne poradnictwa genetycznego i genetyki me-
dycznej, [w:] Zdrowie i zarządzanie 2004, nr 5, s. 13.

8 Z.J. Ryn, Klonowanie człowieka – implikacje psychologiczne i antropologiczne, [w:] E. Sgrec-
cia, T. Styczeń, J. Guli, C. Ritter (red.) Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu?, Redakcja 
Wydawnictw KUL, Lublin 1999, s. 116.

9 A. Muszala, Wybrane zagadnienia etyczne z genetyki medycznej, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 
1998, s. 44-45.

10 G. Koss, Komórki życia i śmierci. Etyczna ocena pozyskiwania ludzkich komórek macierzystych, 
Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2006, s. 38-41.
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możliwość przekształcania się w poszczególne rodzaje komórek somatycznych11. 
Źródłem komórek macierzystych poza zarodkami są również osobniki dorosłe, 
w których organizmach opisywane komórki zostały zidentyfikowane w szpiku 
kostnym, ale także w skórze, mięśniach, mózgu. Innym jeszcze źródłem komórek 
macierzystych jest krew pępowinowa. Terapeutyczne wykorzystanie komórek 
macierzystych polega na ich ukierunkowanym rozwoju i przekształceniu uszko-
dzonej tkanki czy narządu w celu regeneracji12. W biomedycynie klinicznej 
wykorzystuje się już od pewnego czasu krwiotwórcze komórki macierzyste w 
leczeniu np. białaczek. Biolodzy i lekarze mają nadzieję, że w przyszłości będzie 
można wykorzystać komórki macierzyste w terapii m.in. choroby Alzheimera 
czy Parkinsona13.

Komórki macierzyste mogą być również pozyskiwane drogą klonowania, ale 
też z drugiej strony klonowanie nie tylko temu miałoby służyć.

Przez klonowanie rozumie się zabieg, w wyniku którego powstaje klon, czyli 
grupa komórek bądź osobników identycznych pod względem genetycznym14. 
Klonowanie jest więc powielaniem genów15.

Naturalne klony występują w przyrodzie, zarówno w świecie roślin, jak 
i zwierząt. Przykładem naturalnych ludzkich klonów są bliźnięta jednojajowe. 
Spektakularnym sukcesem laboratoryjnego klonowania były narodziny owieczki 
Dolly. Miało to miejsce 5 lipca 1996 roku w szkockim miasteczku Roslin. Twórcą 
najsłynniejszego dzisiaj jagnięcia był Ian Wilmut16.

Narodziny Dolly otworzyły możliwości klonowania chyba wszystkich gatun-
ków ssaków, również człowieka, czego obawiano się od samego początku. Sam 
I. Wilmut wyrażał swoją niechęć do klonowania ludzi: „Kopiowanie ludzi to coś, 
co mi się nie podoba”17.

Jednakże znaleźli się tacy naukowcy, którzy rozpoczęli pracę nad sklonowa-
niem człowieka. Zanim na świat przyszła Dolly w 1993 roku w George Washington 
University dokonano sklonowania człowieka poprzez rozdzielenie wczesnego 
embrionu na elastomery, co miało przypominać bliźniaczy podział. Zabieg ten 
spotkał się z powszechnym potępieniem18. W 2002 roku profesor Severino Antinori 
podczas konferencji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poinformował o fak-
cie ciąży powstałej w wyniku klonowania reprodukcyjnego, czyli takiego, którego 
celem jest stworzenie nowego osobnika z garniturem genów dawcy19. Kolejne 
doniesienie pochodziło z 2004 roku, kiedy to w Korei Płd. dokonano klonowania 

11 A. Muszala, op. cit., s. 244.
12 Ibidem, s. 246-247.
13 J. Kapelańska, Klonowanie człowieka i embrionalne komórki macierzyste w świetle prawa 

międzynarodowego i porównawczego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 11.
14 G. Koss, op. cit., s. 42.
15 Z.J. Ryn, op. cit., s. 116.
16 G. Kolata, Klon. Dolly była pierwsza, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, s. 9.
17 Ibidem, s. 240.
18 A. Muszala, op. cit., s. 233.
19 P. Kościelniak, Człowiek sklonowany?, [w:] Rzeczpospolita z dnia 6-7 kwietnia 2002 r., s. 15.
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ludzkich embrionów. Ze 176 sklonowanych zarodków tylko 1 rozwinął się na tyle, 
że można było pobrać od niego komórki macierzyste do dalszych badań20.

Przytoczenie powyższych faktów jest wyrazem tego, iż co jakiś czas świat 
obiega informacja o kolejnym „sukcesie” naukowców w zakresie klonowania. 
Bardzo wiele takich informacji nie znajduje potwierdzenia. Chyba nikt – jeśli 
nawet uważnie śledzi media – nie może ze stuprocentową pewnością powiedzieć, 
czy rzeczywiście gdziekolwiek urodził się człowiek – klon powstały w wyniku 
prac laboratoryjnych. Niemniej każda taka informacja otwiera ciągle na nowo 
dyskusję o dopuszczalności klonowania człowieka, o korzyściach i zagrożeniach 
z tego płynących. Ponadto wszystkie takie wiadomości pokazują jeszcze jedną 
rzecz, a mianowicie to, że nie możemy dzisiaj mówić o zahamowaniu rozwoju 
biomedycyny. To, o co powinniśmy zabiegać, to wytyczenie granic prac na-
ukowców bądź nadanie im właściwego kierunku. Choć niewątpliwie są to bardzo 
trudne kwestie.

Powiązanie technik sztucznej prokreacji i możliwości diagnostyki preimplata-
cyjnej pociąga za sobą powoływanie do życia dzieci o odpowiednim genotypie. 
Wydaje się być to uzasadnione w niektórych przypadkach, m.in. w rodzinach 
z ryzykiem fenyloketonurii, niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, anemii Fan-
koniego w celu posiadania własnego dziecka, wolnego od mutacji powodującej 
chorobę21. Zdarzają się jednak również przypadki wyboru odpowiedniego pod 
względem genetycznym zarodka, z którego rozwinie i urodzi się dziecko, które 
będzie miało być dawcą komórek macierzystych dla starszego brata lub siostry 
(tzw. „rodzeństwo ratunkowe”22. Tego typu zabiegi każą się zastanowić nad celem 
powołania na świat nowego dziecka: czy zostało ono poczęte (wyprodukowane?) 
tylko po to, by być dawcą, czy też dla samego jego istnienia? Jeszcze większe wąt-
pliwości rodzi przedimplantacyjna identyfikacja płci dziecka, bowiem inżynieria 
genetyczna umożliwia realizację odwiecznych marzeń rodziców o planowaniu 
płci potomstwa. Takie planowanie płci dzieci mogłoby naruszyć naturalną rów-
nowagę płci w przyrodzie, mogłoby także pogłębić niesprawiedliwości poprzez 
otwieranie bogatym możliwości korzystania z tej metody, a ponadto być może 
byłoby to wykorzystywane przez państwo23. Należy jednak zaznaczyć, że ist-
nieją sytuacje, kiedy rozpoznanie płci dziecka jest bardzo istotne. Dzieje się tak 
w przypadku chorób genetycznych sprzężonych z chromosomem płciowym (np. 
w przypadku hemofilii)24.

Badania preimplantacyjne embrionów to tylko jeden z przykładów tego, co 
może dziś robić inżynieria genetyczna. Wszystkie z obszarów zastosowania 
współczesnej genetyki (identyfikacja genów człowieka, czyli mapowanie genów, 

20 A. Muszala, op. cit., 234.
21 A. Przyłuska-Fiszer, op. cit., s. 16.
22 Z. Szawarski, Etyka i zapłodnienie pozaustrojowe, [w:] A. Szawarski, Mądrość i sztuka leczenia, 

Wyd. „Słowo/obraz terytoria”, Gdańsk 2005, s. 238.
23 R. Tokarczyk, op. cit., s. 139.
24 A. Muszala, op. cit., s. 42.
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badania genetyczne, terapia genowa) rodzą i szanse, i zagrożenia dla zdrowia 
i życia ludzkiego, zarówno w aspekcie jednostkowym, jak i społecznym.

Korzyści płynące z genetyki dotyczą m.in.:
– poszerzenia wiedzy przyczyniającej się do lepszego diagnozowania, leczenia 

i prewencji schorzeń,
– rozpoznawania pewnych wad rozwojowych i chorób płodów poprzez zasto-

sowanie badań prenatalnych, a następnie próby podjęcia leczenia wewnątrz-
łonowego płodu (np. operacje na sercu płodu),

– terapii genowej poprzez operacje genetyczne (polegające na wymianie genu 
patologicznego na gen normalny) wykonywane u chorych na raka, cukrzycę, 
chorobę Alzheimera czy Parkinsona (choć na chwilę obecną są to korzyści 
jedynie przewidywane).

Obawy odnośnie genetyki są z kolei związane z:
– wykorzystaniem diagnozy prenatalnej do celów eugenicznych i narzuceniem 

przez władze administracyjne aborcji25,
– ryzykiem dla matki i dziecka, jakim są obarczone same techniki badań prena-

talnych,
– zagrożeniem integralności osoby ludzkiej w sytuacji zastosowania terapii ge-

nowej polegającej na przeniesieniu genu zdrowego człowieka do zapłodnionej 
komórki jajowej, co oznacza zmianę genotypu istoty ludzkiej i tak naprawdę 
utworzenie całkiem nowego organizmu o zmienionej sekwencji genów.
Inżynieria genetyczna może być wykorzystywana przy kształtowaniu kierun-

ków polityki demograficznej. W sytuacji przeludnienia globu ziemskiego jesteśmy 
jednocześnie świadkami niedostatecznej ilości żywności, opieki medycznej, za-
bezpieczeń socjalnych, szkół, miejsc pracy. Najważniejszym sposobem radzenia 
sobie z tymi problemami jest oczywiście antykoncepcja, którą udoskonalić może 
inżynieria genetyczna poprzez różnorodne szczepionki uodparniające kobiety na 
plemniki26.

Genetyka medyczna ma też swoje konsekwencje społeczne związane z ewen-
tualnym ujawnianiem informacji genetycznej pracodawcom, firmom ubezpiecze-
niowym, władzom państwowym, jak i samemu pacjentowi. Każdy test genetyczny 
obarczony jest pewnym marginesem błędu. Można sobie wyobrazić reakcję 
pacjenta i konsekwencje błędnej diagnozy dla jego dalszego życia. Poza tym 
ujawnianie wyników testów genetycznych jakimkolwiek organom państwowym 
czy instytucjom prowadzić może do genetycznej dyskryminacji ludzi, którzy 
przecież nie wybierali sami sobie genów27.

Inżynieria genetyczna to również prace w zakresie klonowania człowieka. 
Korzyścią płynącą z klonowania ludzi miałoby być ułatwienie poczęcia dziecka 

25 Od lat 80-tych XX wieku ma to miejsce w krajach basenu Morza Śródziemnego (Cypr, Sardynia, 
Włochy, Grecja), gdzie wykonuje się badania prenatalne na talasemię i w przypadku wykrycia 
wadliwego genu wykonuje się aborcję. A. Muszala, op. cit., s. 40-41.

26 R. Tokarczyk, op. cit., s. 139.
27 A. Muszala, op. cit., s. 35-54.
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parom, którym nie można pomóc żadnymi znanymi technikami sztucznej pro-
kreacji28. Korzystne miałyby być również „bliźnięta na żądanie”, z których jedno 
miałoby dla drugiego w razie potrzeby stanowić „bank organów zastępczych”. 
Należy wziąć jednak pod uwagę pewne negatywne konsekwencje płynące z klo-
nowania dla samych klonów. Jeśli dziecko byłoby klonem swojego ojca lub 
matki, wówczas mielibyśmy do czynienia z naruszeniem jego indywidualności 
i prawdopodobnie byłoby ono ciągle porównywane ze swoim alter ego. Ponadto 
sklonowane dziecko miałoby tylko jednego biologicznego rodzica. Pojawia się tu 
problem powiedzenia dziecku o tym, w jaki sposób zostało poczęte (stworzone?). 
Poza tym dochodzi tutaj do zaburzenia relacji pokrewieństwa, bowiem klon nie jest 
ani córką, ani synem swego rodzica, ale jego bliźniaczą siostrą lub bratem29.

Klonowanie jako sposób tworzenia zarodków będących źródłem komórek 
macierzystych rodzi wątpliwości związane ze zniszczeniem (a więc zabiciem) 
tych zarodków.

Lekarze i genetycy coraz częściej mają do dyspozycji bardzo specyficzną 
i ważną informację genetyczną. To jest informacja nie tylko o samym pacjencie, 
ale również jednocześnie o jego przodkach i potomstwie. Z jednej strony wyniki 
testów genetycznych pozwalają podjąć odpowiednie działania prewencyjne zmie-
rzające do tego, by uchronić człowieka przed ujawnieniem się jakiejś choroby. 
Z drugiej strony, informacja genetyczna jest zawsze obarczona błędem. Mówi się 
dzisiaj jednak o tym, że genetyka stanie się częścią codziennego życia, a każdy 
lekarz będzie uczył się najpierw stosować genetyczną diagnozę, prewencję i le-
czenie30.

Dynamiczny rozwój inżynierii genetycznej i jej coraz większe możliwości 
doprowadzić mogą do tego, że ludzie zostaną otoczeni siecią instytucji genetycz-
nych, być może programujących jego biologiczne życie od początku do końca, 
w najdrobniejszych szczegółach31.

Te wizjonerskie pomysły i szczegółowo dopracowane detale dotyczące inżynie-
rii genetycznej, w przejmujący sposób, pojawiają się na stronach powieści Huxleya 
i Orwella. W omawianych utworach istotnym elementem konwencji literackiej 
w postaci schematu fabularnego antyutopii są właśnie działania o charakterze 
sterującym i kontrolującym, wyjaławiającym w sensie ogólnym, i w rozumieniu 
dosłownym. Poprzez ograniczanie naturalnego rozrodu i rozwoju człowieka steruje 
się jego psychiką, dojrzałością i emocjami. Typowe i uświęcone przez tradycję 
relacje rodzicielskie zostają zaburzone, czy wręcz przerwane, a „projektowane” 
dzieci pozbawione są wszelkich uczuć i więzi. Konstruowanie ludzi ściśle według 

28 Chodzi o pary, które nie są w stanie dostarczyć wystarczającej ilości gamet, np. kobieta, u której 
w ogóle nie występuje owulacja, mogłaby mieć własną genetycznie córkę. B. Chyrowicz, Bio-
etyka i ryzyko. Argument „równi pochyłej” w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki, 
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 153.

29 B. Chyrowicz, op. cit., s. 155-156.
30 A. Muszala, op. cit., s. 52-53.
31 A. Muszala, op. cit., s. 47.
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jednego kryterium, które jest ingerencją w genotyp istoty ludzkiej budzi niepo-
kój, nawet, gdy jest to „tylko” literacka fikcja: Inżynieria genetyczna zbliży się 
niedługo do przepowiedni z kart ‘New Brave World’ Aldousa Huxleya. W ‘no-
wym wspaniałym świecie’ genetyk będzie mógł dowolnie wytwarzać Charliego 
Chaplina, Adolfa Hitlera czy mistrza w skoku w dal.32 

Zarówno Huxleyowski, jak i Orwellowski bohater przeciwstawia się panującym 
ustrojom politycznym, wchodzi w układ gry, której reguły są mu znane. Finalnie 
przegrywa, lecz widzi zło i świadomie nie wyraża na nie zgody. Odniesienie 
do świata wartości jest właściwością literatury antyutopijnej. Schemat „dobra” 
i „zła” jest bardzo czytelny, a postacie centralne są głównymi nosicielami tego 
świata wartości. U obu pisarzy (Huxleya i Orwella) postacie wykazują tendencję 
amelioracyjną oraz są nosicielami wzajemnych odniesień. We wskazanych po-
wyżej utworach figury fabularne pozostają w izolacji, tylko wybrane jednostki 
(Winston, Julia, Bernard, Dzikus) nie ulegają łatwej propagandzie, posiadają 
bowiem własny system wartości, działający jak bufor ochronny. Mimo to system 
ten ulega częściowej degradacji. Generalnie w powieściach antyutopijnych nie 
ma wartości wyższych: brak przyjaźni i miłości, rozumianych jako uczucia czy-
niące człowieka skłonnym do największych poświęceń: „Dzikus rzekł o marności 
przyjaźni z ludźmi, którzy wskutek tak drobnego powodu potrafią się przerodzić 
we wrogów – prześladowców.”33

„Chcesz, żeby zrobili to tej osobie. Nie obchodzi cię, jak bardzo będzie cier-
piała. Liczysz się tylko ty. „(G. O., s.298).

Ogół ludzi nie dąży do odkrycia prawdy o swoim życiu i o systemie, w którym 
funkcjonuje. Nie pragnie też posiąść wiedzy, tak przydatnej do woli istnienia 
i umiejętności wnioskowania: 

„Najstraszniejszą krzywdą, jaką ludziom wyrządziła Partia, było wmówienie 
im – przy równoczesnym pozbawieniu ich jakiegokolwiek wpływu na bieg wypad-
ków – że odruchy i uczucia nic nie znaczą.” (G. O., 171)

„Tego typ idea może rozwarunkować co bardziej niestabilne umysły kast wyższych 
– pozbawić je wiary w szczęśliwość jako Dobro Najwyższe, a w zamian rozbudzić 
w nich przekonanie, iż cel jest gdzieś dalej, gdzieś poza sferą aktualnego bytowania 
ludzi; że celem ludzi nie jest podtrzymanie dobrobytu, lecz jakieś tam pogłębianie 
i doskonalenie świadomości, jakieś poszerzanie wiedzy.” (A. H., s. 169)

Należy zastanowić się, jakie elementy składają się na wizję antyutopii w pre-
zentowanych powieściach, jaką rolę odgrywa w niej inżynieria genetyczna? Jakimi 
cechami swoistymi dla tego gatunku wyróżniają się „Nowy wspaniały świat” 
A. Huxleya oraz „Rok 1984” G. Orwella? 

Stosowanie inżynierii genetycznej jest podstawowym działaniem przy po-
woływaniu do życia kolejnych pokoleń obywateli w świecie opisanym przez 
A. Huxleya, i ten motyw pojawia się wielokrotnie na kartach powieści:
32 J. Bernard, Od biologii do etyki. Warszawa 1994, s. 90.
33 A. Huxley, Nowy wspaniały świat. Warszawa 1997, s. 227-228. Lokalizacja dalszych cytatów z tej 

pozycji – w tekście, oznaczona A.H.; z G. Orwell, Rok 1984. Warszawa 1995. Oznaczona: G. O.
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„A otwierając odosobnione drzwi, pokazał, im szeregi półek zapełnionych 
ponumerowanymi probówkami. – Tygodniowy zapas jaj. Trzymamy – wyjaśnił 
– w temperaturze krwi. Męskie gamety – tu otworzył inne drzwi – muszą być 
przechowywane w temperaturze trzydziestu pięciu stopni, nie trzydziestu siedmiu. 
Temperatura krwi sterylizuje. …..Następnie omówił zwięźle technikę utrzymy-
wania wyodrębnionego jajnika przy życiu i zapewnienia jego funkcjonowania.” 
(A. H., s. 9)

Oraz
„Standaryzacja mężczyzn i kobiet; identyczne osobniki. Cała niewielka wy-

twórnia obsadzona personelem z jednego zbokanowizowanego jaja. ….- Teraz 
panujemy nad sytuacją. Po raz pierwszy w dziejach. – Przytoczył hasło planetarne: 
„Wspólność, Identyczność, Stabilność”. Naprawdę wielkie słowa – Gdybyśmy 
umieli bokanowizować bez ograniczeń, cały problem byłby rozwiązany. Rozwią-
zany przez standaryzowane gammy, identyczne delty, jednolite epsilony. Miliony 
jednakowych bliźniaków. Zasada produkcji masowej wreszcie zastosowana w od-
niesieniu do biologii.” (A. H., 11-12)

Podobne słowa:
„ – My ponadto przeznaczamy i warunkujemy. Nasze niemowlęta wybutlo-

wujemy w postaci uspołecznionych istot ludzkich, w postaci alf lub epsilonów, 
w postaci przyszłych krawców lub…” (A. H. 18)

Natomiast u Orwella :
„…prole są gatunkiem z natury podlejszym, i należy – niczym zwierzęta – przymu-

szać ich do posłuszeństwa za pomocą nieskomplikowanych metod.” (G. O., 76)
Zatem sednem antyutopii jest kreowanie istot żywych według własnych 

kryteriów i zapotrzebowań. Z jednej strony jest to zabawa w Stwórcę, z drugiej 
zaspokajanie potrzeb oraz instynktów. Cień nakazów wydawanych odgórnie, pro-
jektowanie ludzi i ich zachowań oraz dążenie do kształtowania jednostek w ściśle 
określony sposób, zapanowanie nad myślami i odczuciami mas to wyznaczniki 
powieści antyutopijnej, które są bardzo czytelne. Techniki manipulacji genetycznej 
i kontrola najbardziej intymnych aspektów życia wysuwają się na plan pierwszy. 
Sterowanie naturalnym rozrodem polega na ograniczaniu płodności jednostek, 
ale powoduje także wiele innych, rzucających się w oczy i deprecjonujących 
skutków:

U Huxleya ludzie ze swoją „ordynarną rozrodczością żyworodną” stają się już 
przeżytkiem, odszczepieńcami i istotami godnymi pożałowania:

„-Ludzie byli dawniej…– zawahał się; rumieniec oblał jego twarz. – No więc, 
oni byli żyworodni.

– Dobrze – dyrektor z aprobatą kiwał głową.
– A gdy dzieci zostały wybutlowane…
– Urodzone – poprawił dyrektor.
– No to wtedy oni byli rodzicami… to znaczy nie dzieci, tylko tamci drudzy – 

biedny chłopiec ze zmieszania tracił głowę.
–- Krótko mówiąc – podsumował dyrektor – rodzice to ojciec i matka. (…) 
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– Matka – powtórzył głośno, wpajając im tę wiedzę; potem, odchylając się 
w fotelu, stwierdził z powagą: – Są to nieprzyjemnie fakty, wiem.”(A. H., 29)

Naturalne relacje ludzkie zostają zaburzone, gdyż uczucia wyższego rzędu 
zostają całkowicie pozbawione racji bytu. Dochodzi do tego, że u Orwella rodzice 
obawiają się własnych dzieci: 

„Między wstrzemięźliwością płciową a ortodoksją polityczną musi istnieć ści-
sły, bliski związek.(…) Popęd płciowy stwarzał dla Partii zagrożenie, ale umiała 
go wykorzystać. Podobnie postąpiła z instynktem rodzicielskim.(…) Natomiast 
dzieci systematycznie obracano przeciwko rodzicom; uczono je, aby szpiegowały 
i donosiły, jeśli tylko zauważą coś odbiegającego od normy.” (G. O., 140)

U Huxleya natomiast nie ma nawet mowy o ”naturalnym, biologicznym” 
procesie rozmnażania, gdyż:

„ – To – machał ręką – są inkubatory. – A otwierając odosobnione drzwi, 
pokazywał im szeregi półek zapełnionych ponumerowanymi probówkami. – Tygo-
dniowy zapas jaj. Trzymamy – wyjaśnił – w temperaturze krwi. Męskie gamety – tu 
otworzył inne drzwi – muszą być przechowywane w temperaturze trzydziestu pięciu 
stopni, nie trzydziestu siedmiu. Temperatura krwi sterylizuje. Barany zamknięte 
w termo genie nie poczynają jagniąt.” (A. H., 9) 

Kolejnym elementem, który podkreśla znaczenie sterowania ludźmi i całkowi-
tej kontroli ludzkich popędów jest początek powieści, gdzie w obu przypadkach 
znajdują się opisy statyczne przestrzeni, które niejako sterują czytelnikiem. Detale 
sugestywnie wprowadzają w mroczny powieściowy świat i pobudzają wyobraźnię. 
Winston zostaje zaprezentowany czytelnikowi w chwili, gdy wchodzi do swojego 
obskurnego mieszkania. Huxley natomiast rozpoczyna powieść od dokładnego 
opisu „Ośrodka Rozrodu i Warunkowania w Londynie Centralnym”, który jest 
metaforą wszelkiego typu manipulacji genetycznych, gdzie szczegółowo opisane 
preferencje gatunkowe są utrwalane i przekazywane następnemu pokoleniu za 
pomocą inżynierii:

„– Proces Bokanowskiego to jeden z podstawowych czynników stabilności spo-
łecznej! Standaryzacja mężczyzn i kobiet; identyczne osobniki. Cała niewielka wy-
twórnia obsadzona personelem z jednego zbokanowizowanego jaja.” (A. H., 11) 

Natomiast w powieści Orwella otwarcie promuję się ideę kontrolowanego 
rozrodu, która prowadzi do uprzedmiotowienia ciała kobiety: 

„Działały nawet takie organizacje jak Młodzieżowa Liga Antyseksualna, które 
zalecały pełną wstrzemięźliwość płciową. Kobiety miano poddawać sztucznej in-
seminacji (w nowomowie ‘sztuczsem’), a urodzone przez nie dzieci wychowywać 
w specjalnych zakładach. (…) Partia usiłowała zabić popęd płciowy, a jeśli jej 
nie wychodziło, próbowała go przynajmniej spaczyć i zohydzić. (…) Partia nie 
zezwalała na rozwody, ale małżeństwa bezdzietne na ogół zachęcano do separa-
cji.” (G. O., 71)

lub
„W przyszłości jednak w ogóle nie będzie żon i przyjaciół. Dzieci zaraz po 

porodzie będzie się odbierać matkom, podobnie jak kurom zabiera się jajka. Wy-
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plenimy popęd seksualny. Płodzenie potomstwa stanie się doroczną formalnością, 
taką samą jak przedłużanie kart zaopatrzeniowych. Zlikwidujemy orgazm. Nasi 
neurolodzy już nad tym pracują.” (G. O., 273)

W „Roku 1984” tylko prole, którzy stanowią niższą, z założenia podlejszą 
i bardziej prymitywną, grupę społeczną mogą dowolnie sterować własną roz-
rodczością: 

„Nie narzucano im partyjnej wstrzemięźliwości płciowej. Za rozwiązłość nie 
groziły kary, rozwody były dozwolone. (…) Jak to ujmowało jedno z haseł Partii: 
‘Prole i zwierzęta są wolne’.” (G. O., 77)

Specyficznym wyróżnikiem powieści antyutopijnych jest ich społeczny system 
wpisany w ściśle sprecyzowany ustrój. Kastowość jest przywilejem totalitaryzmu, 
dokonano bowiem monstrualnej manipulacji świadomością jednostek, przepro-
wadzono skuteczną sterylizację umysłów, uzyskując w efekcie paradoksalną 
jedność przeciwieństw: kastowy egalitaryzm egzemplarzy z butli, szczęśliwe 
niewolnictwo, prymitywizm supercywilizacji i pełnię pustki (u Huxleya). Podział 
społeczeństwa na alfy, bety, gammy, delty i epsilony lub dwukastowy: na Proli 
i ludzi (u Orwella) ma doprowadzić do nowego, wspaniałego świata – świata 
przyszłości: „Im niższa kasta [...] tym mniej tlenu. Pierwszym naruszonym 
narządem jest zawsze mózg. Potem szkielet. Przy siedemdziesięciu procentach 
normalnej dawki tlenu uzyskujemy karły. Przy mniej niż siedemdziesięciu bezokie 
potworki”. (A. H., 16)

Zorganizowanie życia ze wszelkimi jego aspektami – od rozrywki i codzienne-
go planu pracy rozpoczynając a kończąc na sferze seksu, bez możliwości negacji 
zastanej rzeczywistości czy ujawnienia choćby odcienia indywidualizmu: „A jed-
nak pomimo swego stanu, pomimo drugiej dawki somy Lenina nie zapomniała 
wziąć obowiązkowych środków antykoncepcyjnych. Lata intensywnej hipnopedii 
oraz maltuzjańskiego treningu trzy razy na tydzień od dwunastego do siedemna-
stego roku życia sprawiły, że zażywanie tych środków było niemal automatyczne 
jak mrugnięcie okiem”.(A. H., 76)

lub
„Udane współżycie płciowe zwalczano nie dlatego, że między partnerami 

tworzy się intymna więź nie poddająca się partyjnej kontroli, ale ponieważ nie-
zaspokojenie seksualne wywołuje histerię, stan ogromnie pożądany, gdyż łatwo 
go przekształcić w gorączkę wojenną lub w kult przywódcy.” (G. O., 139)

Antyutopia to wizja społeczności ludzkiej, która zabezpieczyła się od zwichnięć 
czy wykolejeń „starej ludzkiej natury” przez eliminację samodzielnego myślenia 
i nieuładzonych popędów, kontrolę zachowań seksualnych. Rządy specjalistów 
przewidziały wszystko – od zabezpieczenia populacji o pożądanych cechach34 
przez hodowlę niemowląt aż do zaprogramowanych rozrywek (czuciofilmy). 

34 Zupełnie mimowolnie nasuwa się analogia do tezy głoszącej wyższość rasy nordyckiej nad 
innymi gatunkami ludzi. W 1933 roku wydano w Niemczech „Prawo prewencji przed gene-
tycznie upośledzonym potomstwem”, na podstawie którego poddano sterylizacji setki tysięcy 
osób, a w 1941 roku zabito ponad 70 tysięcy pacjentów zakładów psychiatrycznych. 
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Siła propagandy sprawia, że wszyscy powtarzają formułki o szczęściu, a nie-
ustanny nadzór i podejrzliwość aparatu rządzącego, stała kontrola myśli ludz-
kich, pozwalają utrzymywać oczekiwany stan poczucia wiecznej szczęśliwości: 
„Niektórzy ludzie są niemal jak nosorożce; nie reagują w sposób właściwy na 
uwarunkowania. Biedne diabełki! Bernard też do nich należy. Jego szczęście, że 
dobrze wykonuje swoją pracę. W przeciwnym razie dyrektor w żadnym wypadku 
by o nie zatrudniał” (A. H., 86)

„Snuto jedynie domysły, jak często i według jakich zasad Policja Myśli pro-
wadzi inwigilację. Nie sposób też było wykluczyć, że przez cały czas nadzoruje 
wszystkich. Tak czy inaczej, mogła się włączyć w dowolny kanał, kiedy tylko 
chciała. Pozostawało więc żyć z założeniem – i żyło się, z nawyku, który przeszedł 
w odruch – iż każde słowo jest podsłuchiwane, a każdy ruch pilnie śledzony, chyba 
że w pomieszczeniu panuje akurat mrok”. (G. O., 7)

Pomimo totalnego zniewolenia, dominującej inżynierii genetyczne, i stale 
powtarzanych formułek o szczęściu, jakie ludziom zapewnia taka egzystencja, 
zarówno w powieści Huxleya jak i u Orwella, centralne postaci czują się wyob-
cowane ze swego środowiska. 

Powieści antyutopijne z reguły zawierają pesymistyczny finał. ‘Zamknięcie’ fa-
buły jest wskazaniem na głównych bohaterów i, co ważniejsze jest to ‘zamknięcie 
skończone’, ponieważ definitywnie rozwiązuje problemy oraz zmagania i Dzikusa, 
i Winstona. Obydwaj przegrywają w walce ze światem: wybierają samobójstwo, 
albo wegetację. Czytelnik, jako odbiorca postawiony w tak dramatycznej sytuacji, 
nie może się oprzeć poczuciu zagrożenia, bezsilności i beznadziejności. mimo 
dążenia do podtrzymania homeostazy szczęśliwości (m. in. dzięki somie), czyli 
życia w nieświadomości, mimo obrazu przyszłości wysterylizowanej z trady-
cyjnego ładu, a przez to bezkonfliktowej i maksymalnie zdeterminowanej przez 
postęp i dyktat nauki, wizja Huxleyowskiego świata przeraża. Grozę budzi także 
świat Orwellowski pozostający w stanie permanentnej wojny i zagrożenia bytu. 
Co ciekawe, ten sam świat dla jednych bywa arkadią, innym ukazuje się jako 
gehenna, dla jednych oznacza zniewolenie (np. dla Winstona czy Dzikusa), dla 
innych najświętszy obowiązek zniewalania.

Podsumowując powyższe rozważania, należy zauważyć, iż powieści anty-
utopijne charakteryzują się pewnymi stałymi cechami. Jednym z wyznaczników 
powieści tego nurtu jest totalitarny ustrój społeczny wyznaczony przez kasty czy 
warstwy społeczne, a przede wszystkim działania ograniczające jakąkolwiek 
dowolność, deformacja rodzaju ludzkiego poprzez silną ingerencją w rozród 
osobników i wykluczenie naturalnego ich doboru. Procesy regulujące psycho-
logiczne oraz biologiczne warunkowanie determinują sposób życia wszystkich 
jednostek. Całkowita kontrola sfery seksualności i uczuciowości bohaterów powie-
ści obdziera ze złudzeń i całkowicie obnaża mechanizmy dające władzę. Dramat 
głównych bohaterów powieści antyutopijnych polega na samotności, całkowitym 
osaczeniu i nieustannej kontroli własnych zachowań społecznych. Wprowadzenie 
narzuconej odgórnie inżynierii genetycznej, która jest podstawowym narzędziem 

Ewa Baum, Aleksandra Fryś



67

regulującym politykę państwa służy przede wszystkim ujednoliceniu i uprzed-
miotowieniu człowieka. W pesymistycznym finale powieści ludzie dochodzą do 
wniosku, że nie tylko jest im obojętne, z kim będą, jak będzie wyglądała ich dalsza 
egzystencja, ale ustrój totalitarny sprawia, że sprzeniewierzają się samym sobą. 
Rezygnują z własnych dążeń, zdradzają swoich najbliższych, czują się bezsilni 
i całkowicie pokonani. Bezkompromisowa kontrola przynosi skutek, główni 
bohaterowie są pozbawieni uczuć, wątpliwości, stają się bierni w stosunku do 
otaczającej rzeczywistości. Nie czują, nie słyszą, nie widzą, są przekonani, że to 
jest dla nich właściwy wybór. 

U Huxleya dążenie do szczęścia jest najwyższym bytem, co ewentualnie może-
my zaakceptować, jednak już zdecydowanie odrzucamy dehumanizację otaczającej 
rzeczywistości i pozbawienie godności ludzkiej istot, które na szacunek zasługują. 
Mieszkańcy „Nowego, wspaniałego świata” czują się wolni i szczęśliwi, lecz 
jest to złudne wyobrażenie, któremu jednak bohaterowie chętnie ulegają: „Każdy 
jest obecnie szczęśliwy [...] Przez dwanaście lat słyszeli te słowa powtarzane sto 
pięćdziesiąt razy w ciągu nocy.” (A. H., 74)

Natomiast u Orwella:
„Członek Partii jest całkowicie ubezwłasnowolniony; jego zachowanie nie 

regulują jednak żadne normy prawne ani też nie istnieją wyraźne wzorce postę-
powania. W Oceanii praw nie ma.” (G. O., 214)

Antyutopijne wizje świata odbierają człowiekowi możliwość samostano-
wienia o sobie, gdyż poprzez całkowitą inwigilację wkraczają nie tylko w życie 
zawodowe, ale także w relacje osobiste, dowolnie sterują płodnością człowieka, 
a tym samym niszczą więzy rodzinne i tradycyjne wartości ludzkie. Antyutopie 
zabijają godność, indywidualność i niepowtarzalność jednostek. U Huxleya 
i Orwella inżynieria genetyczna jest narzędziem, który obnaża mechanizm utraty 
człowieczeństwa. 

Abstract

The genetic engineering in the totalitarian system of dystopia

The aim of the paper is an attempt to interpret dystopia literature or, more pre-
cisely, a specific vision of the genetic engineering concept which was illustrated 
in two novels: Aldous Huxley’s Brave New World and George Orwell’s 1984. 
The authors use specific examples to show that genetic engineering is depriving 
people of their dignity and humanity.

Słowa kluczowe: inżynieria genetyczna, antyutopia.
Key words: genetic engineering, dystopia. 
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Agnieszka Żok
(Poznań)

Działalność polskich organizacji pozarządowych 
na rzecz równego dostępu do usług medycznych dla 
osób nieheteroseksualnych oraz transseksualnych

Organizacje pozarządowe stanowią prężnie rozwijający sektor demokratycz-
nego państwa. W Polsce zasady funkcjonowanie NGO1 zostały zapisane w Usta-
wie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 oraz 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja gwarantuje obywatelom RP wolności i prawa polityczne, do któ-
rych zalicza się wolność zrzeszania się. Konstytucja zakazuje jedynie zrzeszeń, 
których cele są sprzeczne z prawem czyli między innymi takich, które głoszą 
nazizm lub faszyzm. W Preambule Konstytucji RP została również zawarta zasada 
pomocniczości:

„ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe 
dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu 
władz dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej upraw-
nienia obywateli i ich wspólnot”2

Zasada pomocniczości zakłada, iż człowiek, jako istota społeczna, jest gotowy 
do współdziałania w społeczeństwie. Rozwiązywanie problemów oraz podejmo-
wanie decyzji powinno odbywać się na możliwie najniższym poziomie. Zasada 
ta nie obowiązuje tylko na linii państwo-obywatele, odnosi się ona do wszystkich 
organizacji społecznych, związków zawodowych i stowarzyszeń3.

Definicja organizacji pozarządowej została uregulowana na mocy Ustawie 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003. Organi-
zacjami pozarządowymi są zatem organizacje niebędące jednostkami sektora fi-
nansów publicznych oraz nie działające w celu osiągniecia zysku (art. 3 ust. 2). 

W Polsce nie działa stowarzyszenie zajmujące się wyłącznie problemami z do-
stępem do opieki zdrowotnej dla osób nieheteroseksualnych czy transseksualnych. 
Zadanie to zostało podjęte przez organizacje pozarządowe przeciwdziałające 
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową. 

Najstarszą działającą w Polsce organizacją, działającą na rzecz osób LGBT, 
jest, działająca od października 1997, Lambda Warszawa. Została ona założo-

1 Skrótu NGO używa się dla określenia organizacji pozarządowej, pochodzi od anglojęzycznego 
zwrotu non-governmental organization.

2 Preambuła, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
3 osektorze.ngo.pl/x/631738;jsessionid=1D9DBDA06D513266FC317A1EF6C76C48
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na, przez aktywistów, działającego nieformalnie, Ośrodka Rainbow4. Ośrodek 
prowadził telefon zaufania dla lesbijek, gejów i osób biseksualnych, czytelnię 
oraz wypożyczalnie książek i prasy. Jednym z pierwszych działań Lambdy, był 
przeprowadzony przy wsparciu UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. 
Równości) w listopadzie 1997, program „Propagowanie bezpiecznych zachowań 
seksualnych wśród gejów i lesbijek”. W ramach akcji wydana została broszurka 
dotycząca bezpiecznego seksu męsko – męskiego, przeprowadzono szkolenia 
oraz warsztaty. Dzięki akcji zawiązało się Ogólnopolskie Porozumienie Fun-
dacji Lesbijsko – Gejowskich, w ramach którego złożona wniosek o dotację na 
realizację programu „Profilaktyka HIV/AIDS wśród lesbijek i gejów”. Obecnie 
Stowarzyszenie prowadzi telefon zaufania, porady seksuologiczne, psycholo-
giczne oraz możliwość skorzystania z porad lekarskich5. Lambda Warszawa 
współpracuje obecnie, z Kampanią Przeciw Homofobii, której działania kon-
centrują się wokół tych samych postulatów. Założona w 2001 roku organizacja 
w swoich akcjach koncentruje się na problemach związanych z kształtowaniem 
postaw tolerancji oraz przełamywaniem uprzedzeń i stereotypów6. Poza działal-
nością antydyskryminacyjną organizacja podejmuje działania, których celem jest 
profilaktyka HIV/AIDS oraz innych chorób wiążących się z życiem seksualnym. 
Z uwagi na wzrost zakażeń, HIV, kiłą, rzeżączką i innymi chorobami przeno-
szonymi drogą płciową zarówno wśród osób hetero- i homoseksualnych, KPH 
podjęło akcję „zabezpiecz swój seks Czerwonym Kapturkiem”7. We współpracy 
z Lambdą Warszawa, Fundacją Edukacji Społecznej, Zjednoczeniem na Rzecz 
Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”, Stowarzyszeniem Wolontariuszy 
Wobec AIDS „Bądź z nami” oraz przy pomocy finansowej Miasta Stołecznego 
Warszawy zainicjowano akcję „Dzięki prezerwatywie chronisz życie”. W ramach 
akcja, poza przekazywaniem wiedzy dotyczącej bezpiecznego współżycia sek-
sualnego, instrukcjami dotyczącymi prawidłowego stosowania prezerwatywy, 
wchodzi dystrybucja darmowych prezerwatyw oraz lubrykantów. Celem akcji 
jest róż zachęcanie do wykonania badań kontrolnych na obecność wirusa HIV. 
Na stronie internetowej www.mezczyzna.kph.org.pl Kampanie zamieściła adresy 
klubów, w których można znaleźć bezpłatne prezerwatywy oraz adresy punktów, 
w Warszawie, gdzie można poddać się bezpłatnemu badaniu w kierunku HIV8. 
W ramach działalności KPH działa również akcja Przyjazny Ginekolog, która 
jest pierwszą w Polsce akcja w całości poświęcona zagadnieniom związanym 
ze zdrowiem kobiet homo- i biseksualnych9. Celem akcji było stworzenie bazy 
przyjaznych ginekologów. Strona internetowa, na której owa baza miała powstać, 

4 Ośrodek działał w Warszawie od maja 1995 do grudnia 1997.
5 Lambda.
6 Kampania Przeciw Homofobii, Kim Jesteśmy? www.kph.org.pl/pl/kim-jesteśmy.
7 Kampania Przecie Homofobii, HIV/AIDS, www.kph.org.pl/edukacja/hivaids
8 Kampania Przeciw Homofobii, Raport z działalności Stowarzyszenia Kampanii Przeciw Ho-

mofobii w 2009 roku, Warszawa 2010, s 18.
9 http://kobieta.kph.org.pl/podręcznik/ , dostęp 10 VII 2010.
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została uruchomiona 8 marca 2008 roku. Na stronie internetowej akcji został 
zamieszczony podręcznik dotyczący zdrowia seksualnego oraz praw pacjentki. 
Podręcznik wymienia prawa związane z realizacją praw reprodukcyjnych oraz 
seksualnych oraz wymienia sposoby dochodzenia swoich praw w sytuacji ich 
naruszenia. Rozdziały dotyczące zdrowia seksualnego zawierają opis chorób 
przenoszonych drogą płciową, niepokojących objawów, oraz przede wszystkim 
obalają stereotyp głoszący, iż seks lesbijski jest całkiem bezpieczny. Korzeni 
takiego stereotypu można dopatrywać się w heteronormatywnym myśleniu, 
zakładającym iż kobieta przyjmuje pozycję pasywną podczas stosunku seksu-
alnego. 

Wśród poruszanych przez organizacje NGO działające na rzecz osób homo- 
– biseksualnych znajduje się również problem krwiodawstwa. Jak zauważa 
Kampania przeciw Homofobii, kwestia honorowego krwiodawstwa mężczyzn 
homo- i biseksualnych obarczona jest w Polsce wieloma stereotypami10. Męż-
czyźni mający kontakty seksualne z innymi mężczyznami są bowiem zaliczani, 
obok prostytutek i narkomanów, do grupy ryzyka. Jeszcze niedawno broszurach 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKK) w Warszawie 
można było przeczytać, iż kategorycznie nie mogą oddawać krwi osoby należące 
do „grupy wysokiego ryzyka zachorowalności na AIDS, w tym m.in.: homoseksu-
aliści”. Organizacje działające na rzecz osób nieheteroseksualnych podkreślają, iż 
pobierana od krwiodawców krew musi zostać poddana standardowym badaniom, 
orientacja seksualna nie powinna więc być powodem odmowy przyjęcia krwi. 

Kolejny problem, bardzo często poruszany przez organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób LGBT, jest zagadnienie związków partnerskich. Mimo, 
iż związki partnerskie nie są zagadnieniem kojarzącym się ze zdrowiem, kluczo-
wym argumentem jest tu kwestia odwiedzin w szpitalu oraz decydowania o terapii 
partnera/partnerki. Wstąpienie w rejestrowany związek partnerski umożliwiłoby 
osobą go zawierającym korzystać z pewnych uprawnień głównie o charakterze 
ekonomicznym. Najważniejsze z nich to prawo do dziedziczenia po zmarłym part-
nerze, prawo do wspólnego opodatkowania się, prawo do świadczeń po zmarłym 
partnerze np. emerytury oraz prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego 
również dla członków rodziny. Ustawa rozwiązałaby również problem odwie-
dzin w szpitalu, informowania oraz podejmowania decyzji o zdrowiu i leczeniu 
partnera, takiej możliwości, w świetle obowiązującego prawa, nie maja bowiem 
osoby żyjące w niezalegalizowanych związkach. 

Działalność dążąca do poprawy sytuacji zdrowotnej osób LGB zapisana jest 
w statutach organizacji pozarządowych. Celami statutowymi Kampanii Przecie 
Homofobii jest 
(g) propagowanie wiedzy na temat orientacji seksualnej orientacji seksualnej i 

tożsamości płciowej w tym działalność wydawnicza (…) prace badawczo-
rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i medycznych

10 www.kph.org.pl/pl/edukacja/honorowe-krwiodawstwo
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(i) działalność prozdrowotna (…) w tym profilaktyka uzależnień, propagowanie 
wiedzy o bezpiecznym seksie oraz o infekcjach przenoszonych drogą płciową, 
w szczególności HIV/AIDS

(k) działanie na rzecz ochrony praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz propa-
gowanie wiedzy na ich temat
Działania organizacji NGO na rzecz osób transseksualnych zostaną przedsta-

wione na przykładzie stowarzyszenia Transfuzja. Jest to jedyna polska organiza-
cja, której podstawowym celem jest działalność na rzecz osób transpłciowych. 
Postawiony cel realizowany jest przez społeczne i medialne propagowanie wiedzy 
na temat osób transseksualnych. Dodatkowo, transfuzja stara się obalić istniejące 
w społeczeństwie błędne definicje transseksualizmu11. 

Działalność prozdrowotna wpisana jest w statut stowarzyszenia:
(i) działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i terapii 

związanych z poczuciem tożsamości płciowej, profilaktyki uzależnień12. 
Cel ten ma być realizowany przez:
prowadzenie badań, opracowywanie procedur prawnych i medycznych oraz 

rozpowszechnianie ich wyników13.
Organizacja prowadzi również grupy wsparcia oraz organizuje bezpośrednią 

pomoc dla osób transseksualnych i transpłciowych. Za pośrednictwem transfuzji 
organizowane są również spotkania grup samopomocowych, gdzie osoby tras 
(ts – transseksualne, tg-transgenderowe14, tv – transwestytyczne) mogą porozma-
wiać o swoich problemach we własnym, rozszerzonym, gronie. Organizowane 
są ponadto spotkania z psychologiem, seksuologiem oraz poradnictwo dotyczące 
procesu zmiany płci. 

Organizacje działające na rzecz osób nieheteroseksualnych oraz transseksual-
nych podejmują również wspólne inicjatywy. Należą do nich organizacja parad 
równości, festiwali czy żywych bibliotek. Transfuzja deklaruje również poparcie 
dla ustawy o związkach partnerskich. 

Mimo, iż na terenie Polski nie działają organizacje pozarządowe, których głów-
nym celem statutowym jest działalność prozdrowotna, cel ten jest realizowany 
przez mniej wyspecjalizowane stowarzyszenia. Organizacje podejmują działania 
mające na celu poprawę sytuacji zdrowotnej osób LGBT. Można tu wyróżnić 
zarówno działanie edukacyjne i zapobiegawcze, jak w przypadku akcji Kampanii 

11 Część społeczeństwa polskiego wciąż utożsamia transseksualizm z fetyszyzmem bądź trans-
westytyzmem..

12 Statut stowarzyszenia transfuzja [w] www.fundacja.transfuzja,org/pl/artykuły/ststut_fundacji.
html

13 Tamże.
14 W tym przypadku określenie transgender zostało użyte w węższym znaczeniu, oznaczając 

rozbieżność między poczuciem płci a biologiczną budową ciała. Przyjmując taką definicję 
osoby transgenderowej, należy dodać, iż w odróżnieniu od osoby transseksualnej, nie chce ona 
dokonywać operacji zmiany płci. Szersze znaczenie terminu transgender zakłada, iż określenie 
to dotyczy wszelkich form przekraczania norm związanych z płcią np.: transseksualizm, cross-
dresser, drag queen/king, transwestytyzm.

Agnieszka Żok
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Przeciw Homofobii „Dzięki prezerwatywie chronisz życie” oraz pomoc doraźną, 
której udziela transfuzja podczas spotkań z psychologiem. 

Abstract

Activities of polisch non-governmental organizations to promote 
equal access to health care for non-heterosexual and transgender 

people

Non-governmental organizations are important part of democratic country. 
Polish NGO focused on problems of equality and tolerance, run very dynamically 
by taking a job in every area of social life. One of the main goal of previously 
described organization is equal access to health care services for LGBT people.

Działalność polskich organizacji pozarządowych na rzecz równego dostępu do usług...
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Piotr Kordel, Krzysztof Kordel, Marek Saj
(Poznań)

Prowadzenie instytucji samopomocowych i innych 
form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin 
przez samorząd zawodowy lekarzy na przykładzie 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Art. 17 ust. 1 Konstytucji RP dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, 
poz.483 z późn. zm.) zakłada, iż w drodze ustawy można tworzyć samorządy 
zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego 
i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów. Jednym 
z tych samorządów są izby lekarskie, które w obecnym kształcie działa od 
1989 r. 

Samorząd lekarski oprócz zadań mających na celu sprawowanie pieczy nad 
należytym wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów działa także 
bezpośrednio na rzecz swoich członków. Art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 1989 r., nr 30, poz. 158 z póz. zm.) nałożył 
na samorząd lekarski obowiązek prowadzenia instytucji samopomocowych i 
innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin. Również ustawa z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r., nr 219, poz. 1708) w art. 
5 ust. 19 wskazuje, że jest to jedno z ważnych zadań korporacji lekarskiej. Jego 
wykonanie korporacja lekarska powierzyła komisjom socjalnym i ds. lekarzy 
emerytów, które funkcjonują zarówno na poziomie Naczelnej Rady Lekarskiej 
(NRL), jak i na poziomie rad okręgowych.

Naczelna Rada Lekarska zdecydowała się powołać Komisję Socjalną jedynie 
podczas swoich dwóch pierwszych kadencji. W okresie I kadencji Komisja Socjal-
na NRL pod przewodnictwem dr Ewy Kopacz podjęła szereg działań mających na 
celu wsparcie i koordynację działań pomocowych prowadzonych przez okręgowe 
izby lekarskie: przygotowała ankietę na temat sytuacji bytowej lekarzy emerytów, 
która miała posłużyć izbom okręgowym do zdobycia wiedzy o potrzebach eme-
rytowanych lekarzy na ich terenie; opracowała wzorcowy statut Lekarskiej Kasy 
Pomocy Koleżeńskiej, mający ułatwić okręgowym izbom lekarskim zakładanie 
instytucji samopomocowych; wyszła z inicjatywą utworzenia banku ofert pracy 
dla bezrobotnych lekarzy na podstawie informacji o wolnych stanowiskach nad-
syłanych przez izby okręgowe (inicjatywa ta spotkała się z brakiem odzewu ze 
strony izb okręgowych). Zorganizowano również spotkanie członków Komisji 
Socjalnej NRL z przedstawicielami komisji socjalnych okręgowych rad lekarskich. 
Komisja Socjalna NRL I kadencji przygotowała również katalog ofert urlopowych 
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dla lekarzy i ich rodzin1. W czasie II kadencji organów samorządu lekarskiego 
Komisja Socjalna w dalszym ciągu chciała pełnić funkcję koordynatora działań 
pomocowych kierowanych przez izby okręgowe do swoich członków. Zajęła się 
opracowaniem ramowego systemu pomocy socjalnej, wspólnego dla wszystkich 
izb okręgowych, a także podjęła próbę zorganizowania posiedzenia przewodni-
czących komisji socjalno-bytowych wszystkich izb okręgowych. Obie inicjatywy 
Komisji Socjalnej NRL nie znalazły uznania ze strony izb okręgowych. Ze względu 
na znaczne różnice między izbami okręgowymi w liczbie członków, i co za tym 
idzie, w możliwościach finansowych uznano, iż nie ma sensu organizowanie 
pomocy materialnej dla lekarzy na poziomie centralnym. Każda izba okręgowa 
autonomicznie określała skalę i zasady udzielania pomocy swoim członkom2. 
Z tego względu, w kolejnych kadencjach organów samorządu lekarskiego Na-
czelna Rada Lekarska nie powoływała Komisji Socjalnej.

Jak wspomniano wyżej, pomoc materialna dla członków samorządu lekarskie-
go była domeną izb okręgowych, które na drodze uchwał okręgowych zjazdów 
lekarzy lub okręgowych rad lekarskich decydowały o rodzaju i zakresie pomocy 
udzielanej lekarzom i ich rodzinom. 

W przypadku Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (WIL) pomoc materialna adreso-
wana była w pierwszej kolejności do sierot po lekarzach. Zasady przyznawania i 
wysokość zapomogi pieniężnej dla sierot ustalał Okręgowy Zjazd Lekarzy i Okrę-
gowa Rada Lekarska. Początkowo była ona wypłacana kwartalnie3, później zaś 
co miesiąc4. Wysokość zapomogi sierocej wynosiła w 1991 r. „2/3 przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sferze materialnej gospodarki uspołecznionej” 
na okres jednego kwartału5, w 1992 r. – 1 mln zł miesięcznie6, w 2002 r. – 100 zł 
miesięcznie7. W 2004 r. XX Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL podwyższył kwotę 
zapomogi dla sierot po lekarzach do 1800 zł rocznie8. Uprawnionymi do otrzy-
mywania tej pomocy były osierocone dzieci do 18 roku życia. W przypadku osób 
1 Sprawozdanie Komisji Socjalnej NRL,[ w:] Materiały Zjazdowe III Krajowego Zjazdu Lekarzy, 

cz. I, s. 169 – 176.
2 Sprawozdanie Komisji Socjalnej NRL, [w:] Sprawozdania organów Naczelnej Izby Lekarskiej 

i komisji problemowych Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 1993-1997 r., Warszawa 1997, 
s. 128-131.

3 § 1 uchwały nr 4 III Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 
26 kwietnia 1991 r. – Archiwum WIL.

4 § 1 ust 1 uchwały IV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 
24 kwietnia 1992 r. zmieniającej uchwałę III OZL w sprawie pomocy materialnej sierotom po 
lekarzach członkach WIL – Archiwum WIL.

5 § 1 uchwały nr 4 III Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 
26 kwietnia 1991 r. – Archiwum WIL.

6 § 1 ust 1 uchwały IV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 
24 kwietnia 1992 r. zmieniającej uchwałę III OZL w sprawie pomocy materialnej sierotom po 
lekarzach członkach WIL – Archiwum WIL.

7 § 1 uchwały nr 11/2002 XVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
z dnia 23 marca 2002 r. – Archiwum WIL.

8 Uchwała nr 17/2004 XX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 
23 marca 2004 r. – Archiwum WIL.

Piotr Kordel, Krzysztof Kordel, Marek Saj
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uczących się zapomoga była przyznawana do ukończenia 25 roku życia9. Warto 
również wspomnieć, iż Okręgowa Rada Lekarska postanowiła objąć pomocą 
również sieroty po lekarzach zmarłych przed 1 stycznia 1990 r.10 

Wielkopolska Izba Lekarska, za pośrednictwem Komisji Socjalnej, wypłacała 
również odprawy pośmiertne po lekarzach oraz zapomogi losowe. W okresie 
V kadencji organów izb lekarskich odprawy pośmiertne po lekarzach wynosiły 
1500 zł, zaś zapomogi losowe, przyznawane w wypadku indywidualnych zdarzeń 
losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby czy śmierci małżonka lub 
dziecka, mogły osiągać wysokość do 2100 zł11. 

Tabela 1. Wydatki Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na pomoc materialną dla swoich 
członków i ich rodzin

Rok Zapomogi 
sieroce

Odprawy 
pośmiertne

Zapomogi losowe Łącznie

1993 406 700 000 zł 180 000 000 zł 227 000 000 zł 813 700 000 zł

1997 76 500 zł 24 000 zł 47 050 zł 147 550 zł

2002 116 314 zł 52 518,80 zł 70 000 zł 238 832 zł

2004 154 800 zł 46 500 zł 86 000 zł 287 300 zł

2008 136 800 zł 54 750 zł 148 000 zł 339 550 zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Komisji Socjalnej ORL WIL za lata 
1993,1997, 2002, 2004 i 2008 – Archiwum WIL

Jak widać w Tabeli 1 kwota przeznaczana na pomoc materialną dla członków 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na przestrzeni pięciu kadencji jej funkcjonowania 
rosła co świadczy to o poczuciu solidarności wielkopolskich lekarzy, ale rów-
nież o wzroście zapotrzebowania na tego typu pomoc ze strony wielkopolskich 
lekarzy. 

Ze względu na specyficzne problemy grupy lekarzy – emerytów III Krajowy 
Zjazd Lekarzy zobowiązał Naczelną Radę Lekarską do „powołania Komisji do 
spraw emerytów której podstawowym zadaniem byłoby dbanie o wszystkie sprawy 
tej grupy lekarzy.”12 Zgodnie z postanowieniem III KZL od II kadencji organów 

9 § 2 uchwały nr 4 III Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 
26 kwietnia 1991 r., § 4a uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
nr 1035/2002 z dnia 19 kwietnia 2002 r. – Archiwum WIL.

10 Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej nr 42/92 z dnia 12 grudnia 
1992 r. – Archiwum WIL.

11 § 2 Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej nr 1035/2002 z dnia 
19 kwietnia 2002 r. – Archiwum WIL.

12 Uchwała nr 13 III Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie powołania 
Komisji Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw lekarzy emerytów (http://www.nil.org.pl/__data/
assets/rtf_file/0004/8176/UCHWAlA_Nr_13.rtf). 

Prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy...
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samorządu lekarskiego Naczelna Rada Lekarska powoływała Komisję ds. Lekarzy 
Emerytów (od III kadencji – Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów). Idąc za 
przykładem NRL, Wielkopolska Rada Lekarska także od II kadencji powoływała 
komisję zajmująca się problemami tej grupy lekarzy.

Komisja Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Lekarzy Emerytów stawiała sobie 
ambitne cele jak starania o podwyżki emerytur lekarskich, czy możliwość wysta-
wiania skierowań na badania specjalistyczne przez lekarzy emerytów dla siebie 
i swoich rodzin, które najczęściej okazywały się niemożliwe do zrealizowania13. 
(Udało się jednak Komisji, w 1995 r., uzyskać od Ministerstwa Zdrowia i Opieki 
Społecznej jednoznaczną interpretację przepisów pozwalającą lekarzom emery-
tom, niepracującym i nie prowadzącym praktyki prywatnej, wystawiać recepty dla 
siebie i swoich najbliższych14.) Z tych względów Komisja zajmowała się przede 
wszystkim współpracą z analogicznymi komisjami okręgowych rad lekarskich, 
która polegała na propagowaniu dobrych rozwiązań służących lekarzom emerytom 
w poszczególnych izbach okręgowych15. 

Podobnie jak w przypadku komisji socjalnych, to komisje ds. lekarzy emery-
tów na szczeblu okręgowym zajmowały się pomocą wymagającym jej lekarzom 
emerytom i rencistom. Komisja Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Le-
karskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przede wszystkim opiniowała wnioski 
lekarzy emerytów o zapomogi losowe wypłacane ze środków Komisji Socjalnej 
ORL WIL, organizowała konsultacje lekarskie dla lekarzy emerytów (w 1996 r. 
utworzony został zespół złożony z emerytowanych profesorów poznańskiej 
Akademii Medycznej udzielający pomocy lekarskiej emerytowanym lekarzom16). 
W okresie V kadencji Komisja Emerytów i Rencistów organizowała również 
spotkania noworoczne dla niepracujących emerytów i rencistów. Przy pomocy 
Komisji Socjalnej ORL WIL przyznawała również zapomogi losowe w wysokości 
2100 zł lekarzom emerytom, którzy ukończyli 89 i 90 lat na wydatki związane 
z poratowaniem zdrowia z uwagi na przewlekłe schorzenia17. 

13 Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów NRL w okresie 
20. kwietnia 1994 r. do 15 października 1997 r., [w:] Sprawozdania organów Naczelnej Izby 
Lekarskiej i komisji problemowych Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 1993-1997 r., Warszawa 
1997 s. 107 i Sprawozdanie Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów NRL 2001-2005, [w:] 
VIII Krajowy Zjazd Lekarzy. Sprawozdania organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz komisji 
i zespołów problemowych Naczelnej Rady Lekarskiej IV kadencji 2001-2005, Warszawa 2005, 
s. 102. 

14 Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów NRL w okresie 20. kwiet-
nia 1994 r. do 15 października 1997 r., [w:] Sprawozdania organów Naczelnej Izby Lekarskiej 
i komisji problemowych Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 1993-1997 r., Warszawa 1997 
s. 110.

15 Sprawozdanie Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów NRL 2001-2005, [w:] VIII Krajowy 
Zjazd Lekarzy. Sprawozdania organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz komisji i zespołów pro-
blemowych Naczelnej Rady Lekarskiej IV kadencji 2001-2005, Warszawa 2005, s. 103.

16 Sprawozdanie Komisji ds. Emerytów i Rencistów ORL WIL za 1996 r. – Archiwum WIL.
17 Sprawozdanie z działalności Komisji emerytów i rencistów ORL WIL za 2008 rok – Archiwum 

WIL.
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W kwietniu 2007 r. Naczelna Rada Lekarska zobowiązała okręgowe rady 
lekarskie do zorganizowania systemu pomocy lekarzom, których stan zdrowia 
ograniczał lub uniemożliwiał wykonywanie zawodu. NRL poleciła izbom okrę-
gowym powołać pełnomocników do spraw zdrowia lekarzy. Była to reakcja władz 
korporacji lekarskiej na problem pełnienia dyżurów przez lekarzy pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków, którzy niejednokrotnie okazywali się osobami uzależ-
nionymi od tych substancji. Do zadań pełnomocników, którzy mieli być lekarze 
doświadczenie w leczeniu psychoz i uzależnień, należało zbieranie informacji 
o faktach nadużywania substancji psychoaktywnych przez członków samorządu 
lekarskiego, nawiązywanie kontaktu z osobami nadużywającymi substancji psy-
choaktywnych lub podejrzanymi o uzależnienie w celu zdiagnozowania problemu, 
organizacja pomocy w znalezieniu właściwej placówki terapii uzależnień oraz 
monitorowanie przebiegu leczenia (za zgodą leczącego się lekarza). W przypadku 
podejrzenia wystąpienia niezdolności do wykonywania zawodu przez lekarza, 
pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy miał wnioskować o powołanie komisji 
orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na 
stan zdrowia. Okręgowa rada lekarska miała zaś organizować ewentualne wsparcie 
finansowe dla rodziny członka samorządu, który podjął leczenie18.

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 7 grudnia 2007 r., 
decyzją wydana na podstawie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej nr 7/07/V z dnia 
13 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom 
dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu, 
powołała pełnomocnika- koordynatora do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów 
– dr Danutę Dudrak, która nieodpłatnie leczyła wymagających pomocy lekarzy.

Ta samopomocowa inicjatywa samorządu lekarskiego miała również wymiar 
troski o dobro pacjenta. Pomagając uzależnionym lekarzom izby lekarskie za-
pobiegały szkodom jakie mogliby wyrządzić pacjentom lekarze pracujący pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków. 

Jako szczególny rodzaj pomocy wzajemnej świadczonej w ramach korporacji 
lekarskiej można potraktować opisany w art. 67 Kodeksu Etyki Lekarskiej obyczaj 
bezpłatnego leczenia innych lekarzy i członków ich najbliższej rodziny, w tym 
wdów, wdowców i sierot po lekarzach. 

Oprócz systematycznej pomocy świadczonej lekarzom w potrzebie korpo-
racja lekarska stara się pomagać swoim członkom w szczególnych wypadkach. 
Przykładem takiego działania może być przeznaczenie 50 000 zł przez Naczelną 
Radę Lekarską na pomoc dla lekarzy i ich rodzin poszkodowanych w wyniku 
powodzi w 2001 r. Pomoc ta rozdzielana była przez władze NIL na podstawie 
wniosków przewodniczących rad lekarskich izb, na których obszarze działania 
wystąpiły skutki powodzi19.

18 Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 7/07/V z dnia 13 kwietnia 2007 r. (http://www.nil.org.
pl/__data/assets/pdf_file/0007/4021/ru0007-07-V.pdf). 

19 Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 25/143/01/III z dnia 28 września 2001 r. (http://www.
nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0005/9698/Nrl3u00160.pdf). 
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Izby lekarskie angażując się w pomoc dla swoich członków nie tylko wypełniają 
swój obowiązek ustawowy. Jest to przede wszystkim wyraz dobrze rozumianej 
solidarności zawodowej. Wzajemna pomoc, jaką świadczą sobie lekarze za po-
średnictwem swojego samorządu służy zacieśnianiu więzi środowiskowych, co 
zwłaszcza w przypadku lekarzy emerytów jest szczególnie ważne. Z kolei pomoc 
dla lekarzy uzależnionych od substancji psychoaktywnych, jest istotna nie tylko 
dla nich samych i ich rodzin, ale stanowi również zabezpieczenie dla pacjentów, 
którzy w przypadku kontaktu z uzależnionym lekarzem mogliby ponieść poważny 
uszczerbek na zdrowiu.

Streszczenie

Jednym z zadań samorządu zawodowego lekarzy jest prowadzenie instytucji 
samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin. 
Wykonywanie tej funkcji korporacja lekarzy powierzyła komisjom Naczelnej 
i okręgowych rad lekarskich: socjalnym i do spraw lekarzy emerytów. Na szczeblu 
Naczelnej Izby Lekarskiej komisje te zajmują się przede wszystkim koordynacją 
działań i promowaniu dobrych rozwiązań w zakresie działalności pomocowej 
wypracowanych w poszczególnych izbach okręgowych. Faktyczna działalność 
mająca na celu niesienie pomocy członkom korporacji lekarskiej odbywa się na 
poziomie izb okręgowych. W przypadku Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Komisja 
Socjalna zajmuje się rozdziałem zapomóg losowych dla członków Izby i odpraw 
pośmiertnych. Wielkopolska Izba Lekarska wypłaca również zapomogi siero-
tom po lekarzach – członkach WIL. Komisja Emerytów i Rencistów Okręgowej 
Rady Lekarskiej WIL zajmuje się opiniowaniem wniosków o zapomogi losowe 
składanych przez emerytowanych lekarzy do Komisji Socjalnej Okręgowej Rady 
Lekarskiej WIL, ale przede wszystkim jest organem, który organizuje pomoc 
lekarską dla starych i schorowanych członków korporacji. Innymi formami dzia-
łalności samopomocowej izb lekarskich jest utworzenie systemu pomocy lekarzom 
i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wyko-
nywanie zawodu. Działający przy okręgowych radach lekarskich pełnomocnicy 
ds. do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów zbierają informacje o faktach 
nadużywania substancji psychoaktywnych przez członków samorządu lekarskiego, 
nawiązują kontakt z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych lub 
podejrzanymi o uzależnienie i udzielają pomocy takim lekarzom. Samopomoc 
organizowana przez środowisko lekarskie jest wyrazem zarówno wrażliwości 
na potrzeby osoby potrzebującej wsparcia, co jest istota zawodu lekarza, jak 
i solidarności lekarzy.

Piotr Kordel, Krzysztof Kordel, Marek Saj
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Abstract

Offering mutual aid and other forms of financial assistance 
to physicians and dentists and their families by Wielkopolska 

Regional Chamber of Physicians and Dentists

One of the aims of the self-government of physicians and dentists is offer-
ing mutual aid and other forms of financial assistance to physicians and dentists 
and their families. This task is done by standing committees of the Supreme and 
Regional Medical Councils: the Social Committees and the Retired Physicians 
and Dentists Committees. On the level of the Polish Chamber of Physicians and 
Dentists these committees coordinate actions and promote effective models of 
providing assistance to members of the professional self-government created by 
Regional Chambers. The actual assistance for doctors is provided by Regional 
Chambers of Physicians. 

The Social Committee of the Wielkopolska Regional Chamber of Physicians 
and Dentists distributes benefits and funeral allowances for the members of the 
Regional Chambers. Wielkopolska Regional Chamber of Physicians and Dentists 
offers allowances for orphans whose parents were doctors. The Retired Physicians 
and Dentists Committee of Wielkopolska Regional Chamber of Physicians and 
Dentists gives opinions on applications for benefits handed in by retired doctors 
to the Social Committee, but the main activity of the Committee is organizing 
help for elderly doctors. 

Another form of providing assistance to doctors by the professional self-gov-
ernment of physicians and dentists is running a system of assistance for doctors 
who are unable to work due to health problems. 

Udział w przygotowaniu artykułu: 25% (opracowanie podstaw prawnych 
regulujących prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy 
materialnej dla lekarzy i ich rodzin przez samorząd zawodowy lekarzy)

Mgr Marek Saj
Wielkopolska Izba Lekarska
Ul. Nowowiejskiego 51
61-734 Poznań
Fax/tel. 61 851-87-66
e-mail: admin@wil.org.pl

Udział w przygotowaniu artykułu: 25% (kwerenda w archiwum WIL i opra-
cowanie materiałów archiwalnych)

Prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy...
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Karolina Golinowska
(Poznań)

Seksualne tabu i strategie jego przełamywania 
w kulturze wizualnej 

Rozległe przestrzenie współczesnych aglomeracji miejskich wypełniają 
niezliczone zastępy obrazów. Część z nich stanowi efekt działań zmierzających 
do estetyzacji przestrzeni miejskiej, część zaś komunikat informujący odnośnie 
danego wydarzenia, produktu lub usług, czyli innymi słowy wizualną reklamę. 
Owa przytłaczająca wręcz obecność bilbordów jak i pozostałych nośników re-
klamowych haseł jest w Polsce tym bardziej natrętna, iż wciąż nie funkcjonują 
tu jasne i konkretne regulacje prawne, które ograniczałyby ich liczbę1. Niemniej, 
z natłoku komunikatów o charakterze marketingowym wyłania się jeden stale 
powracający motyw, do którego chętnie odwołują się kreatywni twórcy reklamy. 
Mowa o seksownym ciele atrakcyjnej, młodej kobiety które stało się jednym 
z bardziej popularnych rodzajów tła dla reklamy armatury łazienkowej, sklepu 
muzycznego, materiałów budowlanych czy też innych produktów pozostających z 
nim w bardzo niebezpośredniej relacji. Obecność owych obrazów jest tym bardziej 
zauważalna, zważywszy na dyrektywy obyczajowe przyjęte w ramach poprawno-
ści politycznej, które nakazują przeciwdziałać elementom rozpowszechniającym 
zbyt dosłowne czy wręcz wulgarne przekazy bogate w treści erotyczne w prze-
strzeni publicznej. Nie zmienia to jednak faktu, że owym dążeniom towarzyszy 
równolegle mnóstwo obrazów roznegliżowanych kobiet nachalnie prezentujących 
swoje wdzięki na tle reklamowych sloganów w miejskiej przestrzeni. Zaistniała 
dwuznaczność może stać się impulsem by zapytać na ile świat reklamy wizualnej 
liczy się ze społecznie akceptowanymi normami odnośnie sfery wizualnej, czyli 
innymi słowy jaki jest stosunek przekazów generowanych na jego potrzeby do 
obszarów granicznych, czy wręcz tabuizowanych. Co w przestrzeni publicznej 
może liczyć na społeczną, bądź też prawną legitymizację, a co staje się obrazem 
usuwanym z publicznego kontekstu ze względu na nieodpowiedni charakter? 
Jakie konsekwencje owego społecznego konsensusu mogą ponadto zaistnieć 
w obszarach związanych z działalnością artystyczną, która przestrzenie tabu 
poddaje wnikliwej krytycznej analizie?

Współczesne rozumienie tabu w przestrzeni publicznej opiera się na odmien-
nych założeniach niż definicje, które swego czasu eksponowały pisma Zygmunta 
Freuda czy Franza Steinera. Granice znaczeniowe owego pojęcia wyszły bowiem 

1 http://biznes.onet.pl/nasze-miasta-to-tandetny-wiejski-jarmark,18562,4014841,1,news-detal 
[dostęp: 10.06.2012]
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poza społecznie regulowane mechanizmy posłuszeństwa o podłożu rytualnym, czy 
specyficzne zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych mające na celu ochronę 
jednostek przed zagrożenie2. Owe znamienne cechy wyszczególniane przez Ste-
inera odnosiły się przede wszystkim do rozważań na temat kultur prymitywnych. 
Nie oznacza to jednak, że współczesna tabuizacja zatraca jakiekolwiek związki 
z obszarami wyznaczanymi przez świadomość religijną, jednakże owa relacja 
kształtowana jest w odmienny sposób. Aktualnie bowiem w potocznej świadomości 
funkcjonuje ono jako swoisty zakaz, kwestia, której nie podnosi się w dyskusji ze 
względu na jej kontrowersyjny bądź obsceniczny charakter3. Pojęcie to, podobnie 
jak w przypadku gdy aplikuje się je na grunt rozważań o kulturach prymitywnych, 
wytycza zatem pewne granice. Różnica na poziomie teraźniejszości sprowadza się 
do mechanizmów egzekwowania owych zakazów. W przypadku chociażby świata 
reklamy pojawia się tu szereg przepisów instruujących w zakresie tematyki oraz 
dopuszczalnych społecznie narzędzi, jak i specjalnie powołane rady nadzorujące 
zgodność poszczególnych kampanii z owymi regulacjami prawnymi. Tak też przy-
kładowo ową funkcję w Wielkiej Brytanii pełni Advertising Standards Authority 
zajmujące się upowszechnianiem reguł stworzonych przez Committee of Adver-
tising Practice i Broadcast Committee of Advertising Practice4. Jeżeli zaś chodzi 
o polskie zaplecze, dysponuje ono także szeregiem organizacji kontrolujących 
funkcjonowanie przekazów reklamowych w sferze publicznej. Na stronach pol-
skiego oddziału International Advertising Association można przeczytać, iż jednym 
z jego statutowych celów jest popularyzacja i podnoszenie prestiżu reklamy jak i 
budowanie społecznego zaufania do owego narzędzia promocji5. Wzorem innych 
krajów europejskich Polska posiada kodeks etyki reklamy regulujący dopuszczalne 
narzędzia i tematy na gruncie reklamy. Podobnie jak w przypadku Wielkiej Brytanii 
pojawia się tu wyraźny zakaz dotyczący popularyzowania treści dyskryminujących, 
w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć czy narodowość6. 
Tym bardziej zastanawiająca staje się w owym kontekście strategia niektórych 
kampanii reklamowych, celująca wręcz w owe tabuizowane obszary publicznego 
dyskursu. Nie chodzi tu bynajmniej o akcje czy reklamy społeczne dążące do 
sprowokowania publicznej debaty na niewygodny temat, lecz o komercyjne dzia-
łanie zmierzające do promocji danej marki czy usługi. Odnosząc się do przestrzeni 
społecznie tabuizowanych, aczkolwiek chętnie wykorzystywanych w kampaniach 
reklamowych, Elsa Freitas wyszczególnia obszary dwojakiego rodzaju. Pierwszy 
z nich wyznacza tematyka ciała, jego funkcji oraz chorób wchodzących w inte-
rakcje ze specyficznymi wyznacznikami definiującymi funkcjonowanie jednostki 
w społeczeństwie.7 Drugi zaś dotyczyłby kwestii sprośnych, brudnych, operujących 

2 F. Steiner, Taboo, Harmondsworth : Penguin, London 1967, s. 20.
3 http://slowniki.gazeta.pl/pl/tabu [dostęp 12.09.2012].
4 http://asa.org.uk/Advertising-Codes.aspx [dostęp: 12.04.2012].
5 http://iaa.org.pl/o-nas/misja.html [dostęp: 12.04.2012].
6 http://www.radareklamy.org/ker-podstawowe-zasady-reklamy.htm [dostęp: 12.04.2012].
7 E. Freitas, Taboo in Advertising, Fernando Pessoa University, Amsterdam/Philadelphia 2008, s. 45.
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wulgarnym językiem, dążąc w ten sposób do zburzenia ogólnie akceptowalnego 
porządku społecznego. Do owego też obszaru kwalifikowałyby się wszelkie 
propozycje eksplorujące tematy związane z seksem, erotyką czy pornografią jako 
naruszające porządek tradycyjnych instytucji społecznych. Tak skonstruowany 
podział może w oczywisty sposób służyć jedynie za prowizoryczny kontekst 
odniesienia. Niejednokrotnie bywa bowiem tak, że tematyka ciała nieodłącznie 
splata się z aktem niweczącym społecznie sankcjonowany porządek. Niemniej, to 
właśnie tematyka związana z seksualnością człowieka stanowi doskonały przykład 
obszaru tabuizowanego pojawiającego się jako świadomy cel akcji marketingo-
wej. Dyskretne bądź też bezpośrednie nawiązania do sfery seksualnej nie służą 
jedynie temu, by wzmóc uwagę odbiorcy reklamy posiłkując się tematyką niejako 
zakazaną. Ostatecznym bowiem zadaniem jest wytworzenie ciągu skojarzeń, które 
pojawiając się w umyśle adresata nabycie danego produktu utożsamią z szansą 
na uzyskanie seksualnych korzyści8. W ten oto sposób realizowana jest strategia 
pozwalająca na zwiększenie efektywności przekazu reklamy dzięki odwołaniu się 
do seksualnego potencjału oraz erotycznego życia konsumentów, przed którymi 
objawiają się trzy obietnice. Pierwsza z nich gwarantuje seksualną atrakcyjność, 
druga – potencjalne możliwości wykorzystania owej atrakcyjności w spotkaniu 
z drugim człowiekiem, trzecia zaś- wzrost samooceny i seksualne dowartościowa-
nie. Trudno jednak precyzyjnie stwierdzić na ile stosowanie owej strategii podnosi 
w efekcie skuteczność przekazu reklamowego. Ważne jest by podkreślić, że sama 
tematyka bywa nad wyraz często wykorzystywana i to zarówno w powszechnie 
dostępnych przestrzeniach mediów publicznych, jak i tych idących mniej ofi-
cjalnymi torami a wymagających aktywnego poszukiwania ze strony odbiorcy. 
Stąd też, wprowadzanie podziału jak to uczyniła Freitas na obszary tabuizowane 
ukazywane za pośrednictwem reklam typu outdoor, w telewizji czy magazynach, 
nie jest dla powyższych rozważań istotne. Część najbardziej kontrowersyjnych 
kampanii reklamowych rzadko stanowi bowiem treści eksponowane w ramach 
wspomnianych środków przekazów, co nie znaczy iż nie są one doskonale znane 
społecznościom internautów. Przykładów owych akcji marketingowych jest nad 
wyraz dużo, by jednak w pełni zrozumieć ich siłę oddziaływania jako obrazów 
swobodnie nawiązujących do sfery tabu, należałoby najpierw odnieść się prze-
strzeni wyznaczającej granice akceptowalnej obecności seksu w przestrzeni 
publicznej, a mianowicie do pornografii.

Pornografia stanowi jeden z najbardziej tabuizowanych wątków w przestrzeni 
społecznej. Jej jawna obecność w publicznym dyskursie jest niepożądana, a w nie-
których przypadkach nawet karalna. Mowa tu o materiałach z gatunku pornogra-
fii twardej, zawierającej motywy związane z przemocą, pedofilią czy zoofilią9. 

8 T. Reichert, What is Sex in Advertising? Perspectives from Consumer Behavior and Social 
Science Research, [w] T. Reichert, J. Lambiase (red.), Sex in Advertising. Perspectives on the 
Erotic Appeal, Routledge, London 2003, s. 30.

9 Z. Lew-Starowicz, Seksuologia sądowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, s. 
407-409.

Seksualne tabu i strategie jego przełamywania w kulturze wizualnej 



86

W przypadku tak zwanej miękkiej pornografii, stanowi ona przekaz dopuszczo-
ny do obiegu pod warunkiem, iż sposób jej produkcji i dystrybucji nie naraża 
wolności osób niechcących oglądać pornografii. Swym zasięgiem obejmuje ona 
szereg zachowań seksualnych dopuszczalnych w danych społecznościach. Tutaj 
też pojawia się znaczący relatywizm w kwestii kryteriów kwalifikacyjnych dla 
obrazów pornograficznych. W przypadku bowiem tak zwanych standardów życia 
seksualnego i jego obyczajowości dochodzi do nieustannych zmian. Sama zaś 
ich treść podlega różnicowaniu ze względu na kontekst kulturowy i społeczny 
uniemożliwiając stworzenie jednej uniwersalnej definicji pornografii. Tak też 
dla Holmesa jej istotą będzie prowokowanie podniecenia seksualnego, podczas 
gdy Lewin uzna ją za czynnik degradujący kobiety i zaburzający relacje między 
płciami. Ważne jest by podkreślić, że w przypadku erotyki, sztuki erotycznej czy 
pornografii miękkiej granice są trudne do ustalenia i zależą w dużej mierze od 
kontekstu interpretacyjnego. Nie każde bowiem przedstawienie ciała eksponujące 
anatomię seksualną stanowi obraz pornograficzny, chociaż kwestia ta w oczywi-
sty sposób może nastręczać wątpliwości. Tak dzieje się chociażby w przypadku 
tak zwanej erotopornografii, eksplorującej pogranicza akceptowanych obrazów 
seksualności. Przechodząc jednak do opisu wybranych kampanii reklamowych 
naruszających społeczne tabu jakim jest nagość i seksualność człowieka należy 
podkreślić jednej fakt. Społeczne reakcje na niektóre propozycje twórców reklamy 
stanowią jedną z dalekich konsekwencji regulacji prawnych. W przypadku bowiem 
Stanów Zjednoczonych gdzie od lat osiemdziesiątych działały Andrea Dworkin 
oraz Catharine McKinnon kwestia wyczucia na wszelkiego rodzaju dyskryminację 
seksualną została wyolbrzymiona do wręcz monstrualnych rozmiarów. Uznając, 
że odwiecznym źródłem udręki kobiety jest seks, postulowały one zaostrzenie kar 
za wszelakie zachowania kojarzone ze sferą seksualną10. W 1984 roku usiłowały 
one wdrożyć ustawę antypornograficzną jako narzędzie występujące przeciwko 
gwałceniu praw człowieka a w szczególności godności kobiet. Ów radykalny 
odłam feminizmu nie stanowił o poglądach całego amerykańskiego ruchu, niemniej 
nacisk na zwalczanie przejawów dyskryminacji na tle seksualnym został wsparty 
odpowiednimi regulacjami prawnymi. Czym jednak innym jest utożsamienie sfery 
seksualnej nieodłącznie z przemocą doświadczaną przez kobiety a czym innym 
obecny w niektórych przekazach reklamowych seksizm. W przypadku części akcji 
marketingowych, tym co zdaje się poruszać opinię publiczną nie są nawiązania 
do seksualności człowieka, tylko sam sposób jej przedstawienia. Zdarza się także, 
że sam przekaz swobodnie balansuje na granicy akceptowalnej erotyki i obrazów 
zaliczanych do grona treści o charakterze pornograficznym. Tak też, opublikowane 
w magazynie „Vogue” w 2003 roku zdjęcie Mario Testino przeszło do historii 
jako jedna z bardziej kontrowersyjnych kampanii firmy Gucci. Fotografia przed-
stawiała klęczącego mężczyznę odsłaniającego fragment łona stojącej nad nim 
kobiety, na którym pojawiało się logo firmy11. Z kolei, część sesji Bruce’a Webera, 
10 E. Badinter, Fałszywa ścieżka, Wyd. W.A.B, Warszawa 2005, s. 21-22.
11 http://www.guardian.co.uk/media/2003/feb/26/advertising [dostęp:12.09.2012].
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które począwszy od lat osiemdziesiątych realizował on dla Calvina Kleina, nie 
została dopuszczona do publicznego obiegu jako naruszająca sferę obyczajo-
wą12. Owe powstające dla rozlicznych magazynów mody fotografie, za którymi 
stała reklama bielizny czy jeansów, stanowiły bowiem obrazy przedstawiające 
roznegliżowane ciała upozowane na wzór aktu seksualnego. Niedopuszczone 
do oficjalnego medialnego obiegu, a zarazem z powodzeniem funkcjonujące 
w Internecie, sesje te stały się szeroko rozpoznawalnymi ikonami stylu Calvina 
Kleina. Ocenzurowana kampania reklamowa z 2009 roku kontynuowała tenże 
marketingowy zamysł. Zdjęcia Stevena Meisela eksponowały splecione ciała 
kobiet i mężczyzn w sposób nadający sytuacji charakter erotycznego zbliżenia13. 
Za swoistą kulminację procesu stopniowego przesuwania granicy w aspekcie 
wizualizacji seksu i seksualności uznać można kampanie reklamowe Toma 
Forda. One też ostatecznie przyczyniły się do złamania tabu, którym objęte były 
dosadne erotyczne treści pojawiające się w reklamie tworzonej z myślą o prze-
strzeni publicznej. W 2007 roku ukazała się skandalizująca sesja fotograficzna, 
towarzysząca promocji nowego perfum dla mężczyzn. Na zdjęciach pojawiał się 
fragment kobiecego ciała z umiejętnie wkomponowaną butelką perfum. Butelka 
owa znajdowała się albo między piersiami kobiety albo przysłaniała jej krocze, 
co też przekaz reklamy kierowało w stronę skojarzeń z aktem seksualnym14. Rok 
później, do owych obrazów dołączyła zrealizowana w scenerii parkowej sesja 
Terry’ego Richardsona, przedstawiająca między innymi parę uprawiającą seks 
i przyglądających się jej mężczyzn15. Spoty reklamowe czy bilbordy swobodnie 
odnoszące się do ogólnie przyjętej i akceptowanej sfery obyczajowości pojawiają 
się także na polskim gruncie. Lokalni przedsiębiorcy bowiem, wzorem wielkich 
kampanii domów mody chętnie wykorzystują wizerunek roznegliżowanego ciała 
młodej kobiety, by w ten sposób przykuć uwagę potencjalnych klientów. Owa 
taktyka owocuje niejednokrotnie szeregiem wręcz absurdalnych obrazów wywo-
łujących raczej zażenowanie niż zainteresowanie. Za ciekawą w owym przypadku 
inicjatywę można uznać stronę szczuciecycem.pl, o równie wdzięcznym podtytule 
Sex Sells, czyli co można sprzedać przy pomocy gołej baby, stanowiącą kolekcję 
obrazów kobiet rozproszonych w przestrzeni miejskiej, za którymi stoi reklama 
praktycznie wszystkiego. Trudno jednak mówić o konkretnym przeciwdziałaniu 
owemu natłokowi obrazów roznegliżowanych ciał niejednokrotnie epatujących 
seksizmem. Zbyt bowiem wielu przedsiębiorców sięga po owe narzędzia promo-
cji, by usunięcie kilku przykładów mogło owocować oczyszczeniem przestrzeni 
publicznej. Inaczej dzieje się w przypadku wielkich kampanii reklamowych reali-

12 http://enusal.com/ReadNews.asp?NewsId=3427&page=2 [dostęp: 05.12. 2011].
13 http://thefashionsuicide.blogspot.com/2009/03/ck-jeans-ss-09-controversial-ad.html [dostę-

p:12.09.2012].
14 http://www.marieclaire.co.uk/news/celebrity/160319/tom-ford-reveals-controverisal-ad-

campaign.html [dostęp:12.09.2012].
15 http://www.selectism.com/news/2008/06/07/terry-richardson-for-tom-ford-ss-08-campaign/ 

[dostęp:12.09.2012].
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zowanych na zamówienie potężnych koncernów. W 2008 roku rozgorzała w Polsce 
dyskusja odnośnie tabuizowanej w przekazach komercyjnych dyskryminacji na 
tle seksualnym, obecnej w jednej z kampanii marki Axe. Wspomniana reklama 
męskiego dezodorantu epatująca dwuznacznymi sformułowaniami pojawiający-
mi się na bilbordach w przestrzeni miejskiej, jak „Maturzystki lubią zaliczać”, 
czy „Pielęgniarki nie odchodzą od łóżek”, wzbudziła szereg protestów ze strony 
środowisk walczących z dyskryminacją społeczną. Zniesmaczenie wywołała ona 
także w mniej oficjalnym obiegu, prowokując dość opryskliwą odpowiedź ze 
strony street-artowego działacza o pseudonimie Abramowski. W konsekwencji, na 
skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z Chałubińskiego w Warszawie zawisł bilbord 
stanowiący reakcję na rozpowszechniane w mediach informacje odnośnie „efektu 
Axe”, z tą jednak różnicą, iż tym razem opisywany efekt zawierał się w słowach 
„Gówno jest zjadliwe”16. Owe dosadne słowa miały stanowić sprzeciw wobec 
kampanii epatującej seksizmem. Niestety, dość wulgarny i dosadny charakter 
komunikatu wpłynął na jego nikłą skuteczność. Być może, do problemu należało 
podejść w sposób bardziej zdystansowany, nokautujący strategię kreowania marki 
dużą dozą ironii i sarkazmu. Skuteczne okazało się natomiast działanie Fundacji 
Gender Center, która wystosowała pozew wobec jednej z firm telekomunikacyj-
nych, oskarżając ją o propagowanie seksistowskich treści uwłaczających godności 
kobiet17. Oburzająca środowisko reklama prezentowała młodą kobietę leżącą przed 
laptopem z rozpiętymi spodniami. Tuż obok pojawiał się napis „Od września 
dajemy za darmo”. W wyniku szybkiej reakcji potencjalnych acz oburzonych 
odbiorców, reklama w owym kształcie została po tygodniu zdjęta.

Seksizm i epatowanie obrazami seksu nie stanowią jedynych sfer tabu do któ-
rych chętnie sięgają twórcy reklam. Duże bowiem szanse powodzenia w aspekcie 
zwracania uwagi bądź też szokowania odbiorcy mają nawiązania do tak zwa-
nej niedozwolonej seksualności, czyli seksualności osób nieletnich. Kwestia 
ta zaistniała między innymi w dyskusji nad kampanią reklamową Lee, której 
symbolem stała się modelka wcielająca się w postać Lolity18. Na fotografiach 
autorstwa Terry’ego Richardsona widniała nastolatka przybierająca wyzywającą 
pozę, pochłonięta sugestywną konsumpcją lizaków oraz lodów. Obrazy epatujące 
dziewczęcą seksualnością wywołały oburzenie w Stanach Zjednoczonych. Do 
aktu cenzury jednak nie doszło, gdyż twórcy kampanii skonstruowali ją w spo-
sób możliwie oddalający jakiekolwiek zarzuty o naruszenie sfery obyczajowej. 
Tak więc, występująca modelka była pełnoletnia, jej ciało nie zostało całkowicie 
obnażone, a wszelakie elementy pojawiające się na fotografiach nie stanowiły 
w myśl prawa czynników naruszających obyczajowość. Trudno zatem stworzyć 
konkretne zarzuty w odniesieniu do obrazów, które generują jedynie niewłaściwe 

16 http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,87631,5131475.html [dostęp: 12.09.2012].
17 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/552401,pierwszy_taki_pozew_w_polsce_za_reklame-

_z_dziewczyna_i_napisem_od_wrzesnia_dajemy_za_darmo.html [dostęp: 12.09.2012].
18 http://www.theage.com.au/news/national/lees-lolita-ok/2006/10/04/1159641365538.html [do-

stęp: 12.04.2012]
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skojarzenia w umysłach odbiorców. Niemniej, problem wykorzystywania poten-
cjału seksualnego osób nieletnich stanowi grząski grunt, po którym poruszają się 
niektórzy reklamowi twórcy. Podobnie bowiem jak płynna jest granica między 
wizerunkiem nagiego ciała a treściami o charakterze pornograficznym, dzieje się 
w przypadku wizerunków ciał osób nieletnich i niebezpieczeństwa iż propagują 
one treści o charakterze pedofilskim. Owych niejasności nastręczyła kontrower-
syjna sesja zdjęciowa zrealizowana dla paryskiego magazynu „Vogue” z udzia-
łem dziesięcioletniej modelki Thylane Loubry19. Stylizowaną na dorosłą kobietę 
dziewczynkę przedstawiono w dość prowokacyjnych pozach i ostentacyjnym 
spojrzeniu, co w oczywisty sposób kreowało ją na wzór obiektu seksualnego. 
Rozgorzała dyskusja piętnowała fakt wykorzystania ciała dziesięciolatki nieświa-
domej własnej seksualności jako sposobu ukazania nowego oblicza kobiecości. 
Interesującą polską kontr-analogię tworzy historia związana ze światem arty-
stycznym i odwiecznym problemem granic sztuki. W 2010 roku wybuchł bowiem 
w Polsce skandal związany z łódzkim artystą Krzysztofem Kuszejem, oskarżonym 
o propagowanie dziecięcej pornografii 20.Werdykt medialny uznający artystę za 
pedofila zapadł jeszcze przed oficjalnym złożeniem sprawy do prokuratury. Za 
czołowy argument wysuniętych oskarżeń posłużyła twórczość Kuszeja poruszająca 
między innymi problem pedofilii wśród księży katolickich. Malarz nie zawahał 
się użyć drastycznych środków wyrazu, tworząc obrazy przedstawiające dzieci 
wykorzystywane przez osoby dorosłe, owych kontaktów nie ukazując jednak 
w sposób explicite. Same zaś prace podążały za rzeczywistymi przypadkami 
seksualnych nadużyć wobec dzieci mających miejsce na terenie Polski, o czym 
zdawały się świadczyć poszczególne tytuły jak „Cudowny Obraz Matki Boskiej 
z Jeleniej Góry, gdzie grasował pedofil katolicki ksiądz Ryszard Ś.” czy „Scena 
molestowania w Tylawie (Podkarpackie), gdzie grasował pedofil katolicki ksiądz 
Michał M.” Warto przy tym zaznaczyć, że ogromny smutek i bezradność bijące 
z twarzy wizerunków dzieci, krew, czy symbolikę przemocy trudno byłoby uznać 
za służące uwzniośleniu domniemanej idei zakazanej miłości. Artystyczna krytyka 
problemu wykorzystania seksualnego dzieci została jednak utożsamiona z upo-
wszechnianiem pedofilii jako takiej. Aktualnie bowiem toczy się postępowanie 
sądowe w sprawie rozpowszechniania, prezentowania i upubliczniania materiałów 
przedstawiających osoby małoletnie podczas aktu seksualnego21. Zderzenie sesji 
zdjęciowej dziesięcioletniej Thylane Loubry i twórczości Krzysztofa Kuszeja 
ukazuje kompleksowy charakter omawianego problemu. Abstrahując od różnicy 
między fotografią reklamową a praktyką artystyczną, ujawnia on jak niezwykle 
płynne stają się potoczne kategorie wartościowania i opiniowania. Okazuje się 

19 http://fashion.telegraph.co.uk/news-features/TMG8171107/Young-girls-play-dress-up-in-Paris-
Vogue.html[dostęp: 12.09.2012]

20 http://wyborcza.pl/1,76842,8613349,Zly_dotyk_sztuki_.html?as=1&startsz=x [dostęp: 
06.05.2012].

21 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/430338,Jednak-bedzie-proces-malarza-aktow-
dzieciecych [dostęp: 12.09.2012]
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bowiem, że artysta przedstawiający dzieci jako ofiary seksualnych nadużyć 
może zostać uznany za przestępcę seksualnego, podczas gdy fotograf robiący 
zdjęcia dziewczynkom upozowanym na obiekty seksualne jedynie niemoralnym 
skandalistą.

Tematyka przemocy na tle seksualnym stanowi zaś kolejny tabuizowany 
obszar, do którego chętnie odwołują się twórcy reklamy. Wizualizacja przemocy 
doświadczanej przez kobiety, ujętej w ramy wykwintnego stylu, stała się wyznacz-
nikiem kampanii reklamowych najsłynniejszych domów mody. Obrazy epatujące 
agresją stanowiły oś działań promocyjnych marki Duncann Quinn w 2008 roku. 
Fotografie promujące nową kolekcje przedstawiały wyłaniającego się z mroku 
uśmiechniętego mężczyznę, stojącego przed maską samochodu. Na samej zaś 
masce leżała półnaga, uduszona krawatem kobieta, której głowa znajdowała się 
w kałuży krwi22. Nietrudno zatem stwierdzić, że obraz ten stanowił jawną mani-
festację przemocy względem kobiety. Agresją epatowały także fotografie znane 
z akcji marketingowych Calvina Kleina czy Dolce & Gabbana. Zrealizowana 
w 2010 roku kampania promująca jeansy Calvina Kleina została ocenzurowana 
a następnie zakazana jako narzędzie popularyzujące przemoc seksualną wobec ko-
biet. Pojawiającą się zarówno na fotografiach jak i filmie modelkę sprowadzono do 
roli seksualnej zabawki atakujących ją mężczyzn. Podobny chwyt marketingowy 
zastosowała firma Dolce & Gabbana, opierająca swoją kampanię z 2007 roku na 
czystej eksplikacji przemocy seksualnej. Dwa najbardziej niejednoznaczne obrazy 
odsyłały do bezpośredniego aktu agresji wobec leżącego mężczyzny oraz kobiety, 
otoczonych gronem mężczyzn wykonujących sugestywne gesty. Obserwując po-
wyższe akcje promocyjne można stwierdzić, że zarówno Calvin Klein jak i Dolce 
& Gabbana posłużyły się obrazami nie tyle drastycznymi, co niebezpiecznymi. 
Ich doskonale wyważona kompozycja i przedziwny spokój pozwala uznać je za 
formę estetyzacji seksualnego gwałtu. Zadana przemoc zostaje bowiem sprowa-
dzona do obrazów, których emocjonalną pustkę wypełnia nieokrzesane piękno 
ujęte jednak w ramy wystylizowanej brutalności.

Owe epatujące przemocą seksualną kampanie reklamowe miały za zadanie 
promować globalny wizerunek marki Calvina Kleina czy Dolce & Gabbana. 
Podlegające procesowi cenzury, a zarazem swobodnie dostępne w zasobach inter-
netowych, zostały one dopuszczone do obiegu publicznego jako elementy działania 
marketingowego. Dyskusje na ich temat prowadzone były także na polskich forach 
internetowych, przy czym poszczególne głosy nie zawsze wyrażały pogląd, iż na 
owych fotografiach dochodzi do seksualnych nadużyć. W tym kontekście warto 
przywołać historię jednego z najbardziej skandalizujących przedsięwzięć w pol-
skiej sztuce krytycznej. Chodzi mianowicie o pracę Katarzyny Kozyry zatytuło-
wanej Więzy Krwi wpisującej się w problematykę przemocy doświadczanej przez 
kobiety. Zaprezentowane na wystawie jeszcze w 1995 roku, owe wielkoformatowe 
fotografie przedstawiały artystkę i jej siostrę na tle kształtów krzyża i półksiężyca 
22 http://www.fashionist.ca/2010/11/controversial-advertisements-violence-in-fashion-ads.html 

[dostęp: 12.04.2012]
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wyłaniających się rozrzuconych główek kapusty i kalafiorów. Już wówczas jednak 
praca wywołała ogromny skandal z powodu domniemanego nadużycia znaków 
organizacji humanitarnych. Niekorzystną aurę wzmógł fakt obecności kalekiej 
siostry artystki jako modelki23. W 1999 roku praca została posądzona o bezczesz-
czenie symboli religijnych chrześcijaństwa i islamu, siejąc w ten sposób jeszcze 
większe zgorszenie. Dla obrońców wartości religijnych tłumaczenia artystki, jakoby 
praca wielopłaszczyznowo odwoływała się do sytuacji bałkańskich kobiet obez-
władnionych przez wielkie ideologie czyniące je ofiarami zadawanej przemocy, 
okazały się nieistotne. Historia dookoła „Więzów Krwi” ilustruje zmagania artystki 
z obrońcami symboli religijnych odrzucających wartościowość przesłania pracy. To 
jednak właśnie fotografie Kozyry zostały w 1999 roku wybrane do prezentacji w 
ramach Galerii Otwartej, realizowanej przez poznański AMS. Bilbordy ze zdjęciami 
artystki oraz jej siostry miały pojawić się w publicznej przestrzeni kilku polskich 
miast24. W wyniku licznych jednak ataków i oskarżeń o profanowanie symboli 
religijnych przez umieszczenie wizerunków nagich ciał, AMS zdecydowało się 
ocenzurować pracę Kozyry. W przypadku polskiego społeczeństwa nieprzekraczal-
ną granicę tabu wyznaczył sam fakt nagiego ciała na tle domniemanego symbolu 
religijnego. Stawianie obok siebie międzynarodowej reakcji na kampanie Calvina 
Kleina i Dolce & Gabbana z atakiem przeprowadzonym na Więzy Krwi byłoby 
nadużyciem. Trudno byłoby bowiem znaleźć wspólną płaszczyznę porównawczą 
dla działania komercyjnego i praktyki artystycznej. Warto jednak wyszczególnić, 
że po raz kolejny krytyka rzeczywistości społecznej prowadzona z pozycji artystki 
zostaje zrównana z działaniem obrazoburczym. Ciała ukazywane we „Więzach 
krwi” nie stanowią obiektów estetycznych ani seksualnych, lecz ciała zanurzone 
w przestrzeni wypełnionej bólem i cierpieniem. Ich naturalność bierze się z re-
alnego doświadczenia rzeczywistości, które nie pozwala sprowadzić ich do roli 
kobiecych ciał prezentowanych jako obiekty pożądania. W efekcie jednak dochodzi 
do paradoksalnego zacierania się różnicy między obrazem estetyzowanego gwałtu 
a nagością doświadczającego ciała. Oczywiście, w przypadku polskim należałoby 
uwzględnić obecność znaków odczytywanych jako symbole religijne, co zwięk-
szyło jedynie poziom oburzenia.

Sama zaś seksualność obrazowana za pośrednictwem odniesień do sfery 
religijnej czy kręgów duchowieństwa to kolejny społeczny temat tabu chętnie 
eksplorowany przez twórców reklam. Brytyjska organizacja The Advertising Stan-
dards Authority zakazała Antonio Federici prowadzenia w 2010 roku kampanii, 
która wykorzystywała wizerunki osób duchownych w sposób obrażający uczucia 
religijne25. Fotografie promujące lody produkowane przez ową firmę ukazywały 

23 http://www.magazyn.c22.eu/archiwum/prezentacje/ex/kalendarium_kozyra.htm [dostęp: 
12.09.2012].

24 J. Zydorowicz, Artystyczny Wirus, Instytut im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2005, s. 136-
138.

25 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1307140/Pregnant-nun-ice-cream-ad-faces-ban-
Catholic-outcry.html [dostęp 12.04.2012].
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zakonnicę w zaawansowanej ciąży, czy księży zbliżających się w akcie pocałunku. 
Podobne kontrowersje wywołała w Polsce kampania marki House posługująca się 
hasłem „Jest 69 sposobów na zachowanie dziewictwa”. Operowała ona wizerun-
kami modlącej się dziewczyny i chłopaka, których domniemane myśli artykułował 
napis „Strzeż mnie Ojcze”26. W drugiej odsłonie owej reklamy, postaci przybie-
rały obsceniczne i sugestywne pozy odnoszące się do owych 69 sposobów. Sam 
spot reklamowy został decyzją rady reklamy w 2008 roku uznany za nieetyczny 
27.Tym samym zobowiązano jego twórców do wprowadzenia zmian mających na 
celu likwidację wszelkich religijnych odniesień. Podobne oskarżenia pojawiały 
się także pod adresem praktyki artystycznej, mimo iż większość realizacji nie 
kwestionowała lub krytykowała samych przekonań religijnych. Chodziło raczej 
o krytyczną analizę przestrzeni społecznych pozostających w umiarkowanej relacji 
ze sferą sacrum, choć recepcja owych działań jednoznacznie sprowadzała je do 
poziomu zachowań piętnujących praktykę religijną. Wspomnieć tu należy o pra-
cy Termofory Roberta Rumasa z 1994 roku, obnażającej mechanizmy działania 
religijnego kiczu. Instalację tę, na którą składały się gipsowe figurki Chrystusa 
i Matki Boskiej oraz plastikowe pojemniki z wodą do złudzenia przypominające 
te rodem ze straganów z dewocjonaliami, umieścił Rumas w przestrzeni Długiego 
Targu w Gdańsku. Po kilkunastu minutach Termofory uległy jednak demontażowi 
za sprawą oburzonych przechodniów, którzy wydobyli figurki i ceremonialnie 
zanieśli je do kościoła28. Liczne kontrowersje zrodziła także przygotowana przez 
Haralda Szeemanna jubileuszowa wystawa w warszawskiej Zachęcie w 2000 roku. 
Wśród zaprezentowanych prac pojawiła się bowiem słynna rzeźba Maurizia Cat-
telana zatytułowana La Nona Ora (Dziewiąta godzina), przedstawiająca papieża 
Jana Pawła II przygniecionego meteorytem 29.Ową pracę, której sens odnosił się 
do ciężaru życia i nieuchronności losu, potraktowano jako bezpośredni zamach 
na osobę papieża. W efekcie, dwoje posłów z Ligii Polskich Rodzin postanowiło 
uwolnić figurę kościelnego dostojnika z miażdżącego ucisku meteorytu i w ten oto 
sposób zdemolowało instalację. Nieco później ze stanowiska dyrektorki Zachęty 
ustąpiła przygnieciona falą krytyki Anda Rottenberg. Najbardziej jednak spekta-
kularny atak w obronie uczuć religijnych został przeprowadzony na osobie Doroty 
Nieznalskiej. Chodzi mianowicie o zamieszanie wokół Pasji prezentowanej pod-
czas wystawy w gdańskiej Galerii Wyspa w grudniu 2002 roku 30.Grecki krzyż na 
którym prezentowane były męskie genitalia został tu utożsamiony jednoznacznie 
z symboliką kościoła katolickiego. W efekcie, pracę uznano za działanie podważa-
jące seksualne tabu w sferze religijnej. Kontrowersyjną instalacją zainteresowali 
się posłowie Ligii Polskich rodzin tuż po obejrzeniu jej w programie emitowanym 
przez TVN. Parę miesięcy później artystka otrzymała wezwanie do prokuratury, 

26 http://www.rp.pl/artykul/103210.html [dostęp 12.04.2012].
27 http://www.radareklamy.org/uchwala,68.html [dostęp 12.09.2012].
28 J. Zydorowicz, op. cit., s.172-173.
29 G. Dziamski, Sztuka po końcu sztuki, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2009, s. 29,137.
30 http://www.nieznalska.art.pl/ [dostęp 12.09.2012].

Karolina Golinowska
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które zainaugurowało ośmioletni proces w sprawie obrazy uczuć religijnych. 
Pierwszy wyrok sądu uznawał Nieznalską za winną i skazywał na karę sześciu 
miesięcy ograniczenia wolności polegającego na wykonywaniu prac społecznych. 
W wyniku apelacji proces został ponownie wszczęty owocując dwukrotnie wer-
dyktem oczyszczającym artystkę z zarzutów. Uniewinnienie stanowiło oficjalny 
moment zakończenia długoletnich sporów artystki z osobami stojącymi na straży 
religijnych wartości. Niemniej należy zaznaczyć, że poza obiegiem sądowym 
odbywała się gorąca debata społeczna, która niejednokrotnie przyjmowała cha-
rakter słownego linczu, wulgarnych wyzwisk czy pogróżek, czyniąc z artystki 
fundament dla wyładowania społecznych frustracji.

Przestrzenie tabu w świetle powyższych rozważań ujawniają swój kontekstu-
alny charakter. Zakazane treści których jawna ekspozycja pojawia się w kampa-
niach reklamowych stają się elementem dobrze przemyślanej strategii, nie zawsze 
natrafiającej na społeczny opór. Nie oznacza to jednak, że odnosząca się do nich 
praktyka artystyczna mająca u podstaw krytyczną analizę społecznej świadomo-
ści, nie zostanie utożsamiona z dosłowną ekspozycją przestrzeni tabuizowanych. 
Bywa bowiem tak, że opowiadający się po stronie wartości moralnych mogą nie 
dostrzegać krytycznego potencjału prac artystycznych, ich recepcję sprowadzając 
do poziomu odbioru komunikatu reklamowego. Niewłaściwe odczytanie intencji 
artysty nie stanowi tu jednak sedna sprawy. Nie można bowiem nikomu narzucać 
by interesował się sztuką i doceniał jej walory intelektualne. Tym co zdaje się 
bowiem budzić zastrzeżenia są konsekwencje wynikające z działań odnoszących 
się do społecznych tematów tabu. Czy bowiem obraźliwe bilbordy zostały zde-
molowane, tak jak stało się to w przypadku Termoforów, czy La Nona Ora? Czy 
ich twórca lub twórczyni mieli spektakularny proces sądowy nagłośniony przez 
media? Czy zostało zszargane ich dobre imię? Z pewnością łatwiej jest zrzucić 
odpowiedzialność na jednostkę niż obwiniać anonimowe korporacje i to na nią 
przenieść ciężar społecznie respektowanej moralności. Oczywiście, krytyczny 
potencjał niektórych artystycznych realizacji ma prawo budzić rozmaite emocje, 
jako że ukazuje pęknięcia na gładkiej powierzchni społecznej tkanki. Tym bardziej 
jednak, własnego krytycyzmu nie należy zawężać do jednego obszaru, pozwalając 
jednostkom obnażającym paradoksy współczesności na swobodne działanie.

Abstract

Sexual taboo and the strategies of its overcoming in visual culture 
(abstract)

The main purpose of an article is an attempt to present contextual character 
of moral customs in sexuality and its tabooed areas. On one hand, images expos-
ing sexuality are likely to be used for commercial reasons, creating the aura of 

Seksualne tabu i strategie jego przełamywania w kulturze wizualnej 
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scandal and curiosity at the same time, with the support of social acknowledge. 
On the other hand, the body aspect that is not reduced to its sexuality has become 
an important subject for contemporary art practice, widely accused of breaking 
the rules of social customs and moral insults The attempt to diagnose social and 
cultural determinants, as well as the unstable limits emerging from evaluation of 
aestheticized brutality of commercial and art critical potential, becomes the main 
purpose of this article.
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Agnieszka Żok
(Poznań)

NIEPOJMOWALNE w Poznaniu

Przez miesiąc, od 14 września do 14 października można w Poznaniu oglądać 
prace artystów z całego świata. Dwa dni przed zakończeniem jednaj z najwięk-
szych europejskich wystaw sztuki współczesnej, trwającego sto dni dOCUMENTA 
w Kassel, w Poznaniu zostały otwarte 3 Mediations Biennale. Są one obecnie 
największą tego typu imprezą prezentującą sztuki wizualne w Europie Środkowej 
oraz jedynym tego rodzaju i tej rangi wydarzeniem w Polsce1. Według organizato-
rów Biennale mają stanowić swoistą platformę dialogu, między wieloma krajami, 
kulturami. Mediations odbywają się już po raz czwarty w Poznaniu, od drugiej 
edycji natomiast odbywają się cyklicznie, co dwa lata. Tegoroczne Biennale 
przyciągnęły do stolicy wielkopolski prace stu artystów z całego świata. Jest to 
obecnie największa w Polsce wystawa sztuki współczesnej. Wystawą odbywa-
jącym się w Muzeum Narodowym, Centrum Kultury Zamek, budynku dawnej 
synagogi, galerii u Jezuitów, muzeum archidiecezjalnym oraz parku przy Starym 
Browarze. Ekspozycji towarzyszą liczne imprezy, sympozja oraz konferencje. 
Nad programem wydarzeń czuwa czworo kuratorów: Denise Carvalho,Friedhelm 
Mennekes, Fumio Nanjo, Tomasz Wendland oraz dwójka ko-kuratorów Drorit 
Gur Arie i Rita Varga. 

Tytuł tegorocznych Mediations Biennale, Niepojmowalne, jak zauważa Tomasz 
Wendland „eliminuje jasne definicje i kieruje naszą uwagę na 95% rzeczywistości 
pozostającej poza naszym polem uwagi”2.

Wydarzenie ma być postrzegane jako, podzielony na dwa etapy proces ba-
dawczy. Pierwszą fazę stanowić ma formułowanie zakresu badawczego oraz 
wymiaru ekspresji artystycznej. Ta faza miała zakończyć się w momencie 
otwarcia wystawy. Faza druga natomiast ma miejsce w trakcie trwania biennale, 
składa się na nią refleksja, dialog pomiędzy artystami, kuratorami i krytykami 
sztuki3. Niepojęte ma takim pozostać, biennale nie mają bowiem odpowiadać 
na zadane pytania. 

Adaptacja starej synagogi, jako przestrzeni artystycznej okazało się bardzo 
ciekawym pomysłem. Ponure, pamiętające jeszcze czasy basenu, wnętrze zostało 
bardzo dobrze skomponowane z wystawianymi tam instalacjami. Zwiedzający 
błąka się brudnych, niemiło pachnących wnętrzach w poszukiwaniu wydarzeń 
artystycznych. Na samym dnie basenu znajduje się instalacja Mischy Kuballa. 

1 www.mediations.pl/biennele/historia, dostęp 27.09.2012
2 T. Wendland, Niepojmowalne, [w:] Mediations Biennale Katalog, Poznań 2012
3 Ibidem.
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Z perspektywy społeczno-medycznej na uwagę zasługuje praca Registros. 
Artysta, Paulo Bruscky, przekłada swoje myśli bezpośrednio na ekran bez uży-
cia ołówka czy innego tworzywa plastycznego. Artysta jest uważany za pioniera 
sztuki konceptualnej w Brazylii. W swojej twórczości korzystał z fotografii, 
fotokopiarki, powielacza, pieczęci czy znaczków pocztowych4. Jego medium, 
w przypadku Registros, jest zapis elektroencefalografu, maszyna przedrukowuje 
na papier zapis pracy mózgu artysty. Według konceptualistów to proces twórczy 
jest podstawą dzieła sztuki – prymat przedmiotu zostaje odrzucony, pozostaje 
idea. W tym przypadku nie ma pośrednictwa ani słowa, ani duchampowsko 
rozumianego gestu artysty. Pozostaje myśl, bezpośrednio sczytywana z mózgu 
i zapisywana na papierze przez maszynę. 

Pozostaje tylko jedno pytanie, dlaczego poznańskim biennale nie towarzyszy 
takie zainteresowanie jak tym w Wenecji, Kassel czy Berlinie. Krótsza historia? 
Możliwe. Jednak duży niesmak pozostawia fakt, że dla miasta mającego tak bogatą 
historię artystyczną Powszechna Wystawa Krajowa, gdzie w Pałacu Sztuki można 
było podziwiać prace wielu polskich twórców, konferencje i wystawy odbywające 
się pod nazwą Cywilizacja i kultura, festiwal teatralny Malta, festiwale perfor-
mance odbywające się w nieistniejącej już przestrzeni INNER SPACES, tego typu 
wydarzenia artystyczne nie stanowią podstawy promocji. Niepojmowalne…

Abstract

The Unknown in Poznan

Third time Bienale of art was held in Poznan. In the current year, the common 
name of exhibitions is „Unknown”. Exhibitions where happen in The National 
Museum in Poznan, Zamek Culture Center, Lawica Airport, Stary Browar Park, 
Former synagogue building, Archidocese Museum and Jesuits Gallery. The exhibi-
tion was accompanied by a number of events, seminars and conferences.

4 J. C. Viscinti, Paulo Bruscky, In Praice of the Fleeting, [w:] arte aldia, June 2010 
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ZASADY RECENZOWANIA ORAZ WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Materiały przeznaczone do publikacji prosimy nadsyłać pod adres redakcji czasopisma: 
Katedra Nauk Społecznych
UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
tel. 618546911, 618546913
poznanskiezeszytyhumanistyczne@ump.edu.pl
pzhum@ump.edu.pl

Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane 
Na łamach Poznańskich Zeszytów Humanistycznych publikowane są teksty o charakterze nauko-
wym. Oczekujemy artykułów z zakresu nauk humanistycznych.
Tytuł artykułu pogrubioną czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 14. Tytuł artykułu 
w języku angielskim zwykłą czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 14. Bezpośrednio pod 
tytułem streszczenie w języku polskim wraz ze słowami kluczowymi. Poniżej abstract w języku 
angielskim z key words. Streszczenie oraz abstract pisane czcionką Times New Roman, wielkość 
czcionki 9.
Preferowane formaty rozszerzenia dla elektronicznych wersji artykułów to *doc, *rtf 
Preferowana czcionka to Times New Roman; wielkość czcionki 11, interlinia 1 dla tekstu głównego; 
odpowiednio 9 i 1 dla przypisów. 
Elementy graficzne należy zawrzeć w oddzielnym pliku  ( w tekście odnotować odnośnik do nich). 
Preferowane rozszerzenie dla plików graficznych to *jpg lub *tiff  o rozdzielczości 200-300 dpi, 
o szerokości 8-18cm. Ryciny przyjmowane są tylko w skali szarości.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów nadesłanych publikacji po uzgodnieniu 
z autorem.
Do tekstów proszę dołączać słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim, według których 
teksty będą przeszukiwane w przeszukiwarkach internetowych.

Prosimy tworzyć przypisy standardowe, dolne. Przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie 
całego tekstu.  

Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać:

Dla książki:
B. Hołyst, Suicydologia,  Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 778.

Przy kolejnym cytowaniu:
B. Hołyst, op. cit., s. 683.

Jeżeli przypis następuje bezpośrednio po sobie, odnosząc się do tej samej literatury wystarczy nota 
<Ibidem, strona>
Ibidem, s. 268.

Dla artykułów w pracy zbiorowej:
N. Markwitz-Grzyb, Andropause – the Symptom of Male Aging, [w] J. Domaradzki, D. Hędzelek, 
M. Musielak (red.), Male Health Contemporary Issues,  Wydawnictwo Naukowe UMP, Poznań, 
2009.

Dla artykułów w czasopismach:
G. Herczyńska, Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce: początek hitle-
rowskiego ludobójstwa, [w:] Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2009, nr 18 (1), s. 25-30.

Artykuły, które  nie będą miały formy zgodnej z powyższymi wytycznymi, mogą zostać odrzucone 
już w pierwszej redakcji (tj. przed recenzją profesorską)
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PROCES RECENZJI

Wszystkie publikowane artykułu muszą przejść pozytywnie proces recenzji.
Aby zagwarantować wysoki poziom merytoryczny, wszystkie zgłaszane teksty przechodzą recenzję 
wg zasad: 
– prace poddawane są podwójnej ślepej recenzji.
– każda praca jest recenzowana przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów
– recenzja ma formę pisemną 
– raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów. Nazwiska recen-

zentów poszczególnych numerów/publikacji nie są ujawniane.

Redakcja wprowadza zaporę Ghostwriting’ową

W przypadku  kilku autorów publikacji należy przedstawić wkład poszczególnych autorów  
w powstanie publikacji

Ghostwriting oraz guest autorship będą traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej, wykryte 
przypadki będą demaskowane.

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej – łamania i naruszania zasad 
etyki obowiązującej w nauce oraz finansowanych artykułów. 


