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OD REDAKCJI
„Hannibal ante portas!” – „Hannibal u wrót!” wołali mieszkańcy Rzymu
w 216 r. p.n.e., kiedy wojska Kartaginy rozgromiły pod Kannami wyborowe
legiony rzymskie i realnie zagroziły bezpieczeństwu stolicy imperium.
Jakkolwiek bitwa pod Kannami nie przesądziła o zwycięstwie Hannibala w
drugiej wojnie punickiej i Rzymianie ostatecznie triumfowali w starciu z
wrogiem, zawołanie „Hannibal ante portas!” przeszło do historii, stając się
synonimem wielkiego i rychłego zagrożenia. Czy w obecnej rzeczywistości
mamy powody obawiać się o nasze bezpieczeństwo? Czy zagrożenie stoi
„ante portas” dzisiejszego świata?
Odpowiedzi na te pytania ma przybliżyć wydawany nakładem Wyższej
Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim nowy
periodyk naukowy „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem”. Celem
przyświecającym wydawcy i redakcji rocznika jest stworzenie płaszczyzny
wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu nauk politycznych, społecznych,
ekonomicznych, nauk o obronności i historii, na temat bezpieczeństwa, w
jego wszystkich możliwych aspektach. W sposób szczególny pragniemy
ukazać powyższy problem przez pryzmat stosunków międzynarodowych z
uwzględnieniem zagrożeń, problemów i wyzwań stojących przed
państwami, narodami i organizacjami w XXI wieku.
Chcemy, aby łamy naszego czasopisma, otwartego zarówno dla
pracowników naukowych WSBiP, jak i badaczy z innych ośrodków
naukowych krajowych i zagranicznych, skupiły zarówno śmiałe tezy i nowe
teorie, jak i wynikające z praktyki wnioski, których konfrontacja i wzajemne
uzupełnianie się pozwoli wypracować nowe spojrzenie na problemy
współczesnego świata. Mamy nadzieję, że skupienie przedstawicieli wielu
dziedzin nauki, różnorodnych wizji i odmiennych punktów widzenia sprawi,
iż rocznik „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” stanie się ważnym
elementem krajobrazu naukowego Polski, wnoszącym świeże idee oraz
nowe podejście metodologiczne i merytoryczne.

W dzisiejszym świecie, w którym problematyka polityki wewnętrznej i
międzynarodowej oraz zagadnienia bezpieczeństwa stają się z każdym
rokiem coraz ważniejsze i coraz bliższe czytelnikowi, chcemy dołożyć
wszelkich starań, aby głos środowiska naukowego, podejmującego badania
nad tą tematyką, był słyszalny wśród szerokich kręgów społecznych.
Podstawowym językiem publikacji będzie język polski, aczkolwiek
przewidujemy również wydawnictwa specjalne w języku angielskim. Na
łamach „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” publikować będziemy
wszystkie rodzaje tekstów naukowych: artykuły, teksty źródłowe, recenzje
książek, raporty, sprawozdania i komunikaty z konferencji etc. Każdy numer
rocznika poświęcony będzie odrębnemu zagadnieniu, odnoszącemu się do
aktualnych wydarzeń regionalnych i globalnych.
Mamy nadzieję, że atrakcyjna tematyka czasopisma oraz jej
upowszechnienie w Internecie za pomocą strony internetowej
(www.anteportas.pl) spotkają się z pozytywnym obiorem i szerokim
zainteresowaniem ze strony tak autorów jak i czytelników. Wierzymy, że
rocznik „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” zwróci uwagę zarówno
uznanych i szanowanych badaczy, a także młodych naukowców, którzy
zechcą dołączyć do intelektualnej debaty na łamach naszego pisma.
Redakcja rocznika
„ANTE PORTAS –
Studia nad bezpieczeństwem”

I. ARTYKUŁY NAUKOWE
„ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem” 2012, nr 1

Zbigniew Grzywna
WyższaSzkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
w Katowicach

BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE.
ZARYS PROBLEMATYKI
1. Istota bezpieczeństwa w logistyce
Punktem wyjścia do analizy znaczenia bezpieczeństwa w
logistyce, jest wyjaśnienie istoty samego pojęcia bezpieczeństwa, które
możemy zdefiniować jako stan gwarantujący istnienie podmiotu oraz
dający możliwość jego rozwoju. Stan bezpieczeństwa występuje
wówczas, gdy zagrożenia ze strony otoczenia bądź zagrożenia w sferze
wewnętrznej są niewielkie, przy założeniu, iż ich postrzeganie przez
podmiot jest prawidłowe1.
Bezpieczeństwo jest uważane za jedną z podstawowych potrzeb
człowieka, grup społecznych oraz podmiotów gospodarczych. Każda
osoba lub organizacja stara się oddziaływać na swoje otoczenie
zewnętrzne oraz sferę wewnętrzną w sposób eliminujący bądź
minimalizujący zagrożenia, obawy, lęki, niepewność i ryzyko.
Choć stan bezpieczeństwa jest niezwykle ważny dla zapewnienia
istnienia i prawidłowego funkcjonowania wszystkich podmiotów (w tym
także podmiotów logistycznych), to należy pamiętać, iż nie jest on stanem
stabilnym. Oznacza to, że nie jest on dany podmiotowi raz na zawsze. W
życiu codziennym i gospodarczym ciągle występują różnego rodzaju
zagrożenia wynikające z oddziaływania sił natury lub z zmierzonych bądź

1

Dzerzej: E. Kołodziński: Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, skrypt
UWM w Olsztynie, skrypt online.

niezamierzonych skutków działalności innych podmiotów i ludzi2. Można
powiedzieć, iż bezpieczeństwo to gra, w której podmiot może zostać
zaatakowany z każdej strony, a nie tylko z jednej, z jakiej się spodziewa,
gdyż zagrożenia mogą mieć różne źródła, co często czyni je trudnymi do
przewidzenia.
W związku z występowaniem powyższych zagrożeń, dla uzyskania
zamierzonego poziomu bezpieczeństwa, niezbędne jest funkcjonowanie
systemu bezpieczeństwa , którego integralnym elementem jest logistyka.
Jej podstawowym zadaniem w tym zakresie jest planowanie, realizacja i
kontrola sprawnych i ekonomicznych przepływów finansowych
i informacyjnych, w sposób prowadzący do wykrywania i minimalizacji
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz do wykluczenia bądź
zmniejszenia oddziaływania czynników niepewności i ryzyka na działanie
danego systemu dla jego normalnego funkcjonowania, jak również
zapewnienia podmiotom warunków do właściwego reagowania w
sytuacjach kryzysowych. Należy w tym momencie podkreślić, iż
niesłychanie istotnym elementem zapewnienia sprawnej i efektywnej
realizacji procesów logistycznych jest zapewnienie ich bezpieczeństwa
ich realizacji oraz pożądanej jakości. Dlatego też problematyka
bezpieczeństwa zawsze zajmowała istotne miejsce w obszarze rozważań
o tematyce logistycznej3.
Zarządzanie logistyką w organizacji może wiązać się z koniecznością
podejmowania decyzji w warunkach dużej niepewności, która wynika z
silnej
dynamiki
zmian
otoczenia
zewnętrznego
organizacji
(oddziaływanie globalizacji i postępu technologicznego na podmioty
gospodarcze) oraz z szybkości procesów zachodzących wewnątrz
organizacji (kompresja czasu i przestrzeni związana z postępem
technologicznym w dziedzinie logistyki, transportu i informatyzacji). W
2

A.Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie, wyd II, Difin, Warszawa 2011.
Kształtowanie bezpieczeństwa systemów logistycznych, „Logistyka 6/2008”, [w:]
http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/edukacja/item/6158-kształtowaniebezpieczeństwa-systemów-logistycznych

3

10

związku z pojawieniem się nowych zagrożeń oraz wzrostem niepewności
funkcjonowania organizacji przed logistyką stają nowe zadania takie jak:
konieczność restrukturyzacji procesów logistycznych, przystosowanie
łańcuchów dostaw do nowych warunków, utylizacja nieprzewidzianych i
nietypowych odpadów, etc4.
Można zatem stwierdzić, iż system logistyczny powinien zapewnić
organizacji możliwość reagowania na zagrożenia wewnętrzne i
zewnętrzne w otoczeniu bliższym i dalszym, tzn. powinien przewidywać
potencjalne zagrożenia, opracowywać stosowne do nich procedury
postępowania i zapewniać organizacji możliwość funkcjonowania w
wypadku niekorzystnych dla niej warunków.
Restrukturyzacja może dotyczyć różnych obszarów działalności
przedsiębiorstwa, takich jak; eliminacja nieefektywnych dostaw
surowców, podzespołów, materiałów o różnym stopniu przetworzenia
)np. poprzez poszukiwanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w celu
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i obniżenia kosztów działalności),
intensyfikacja dystrybucji wyrobów gotowych, co do których istnieje
zagrożenie sprzedaży w perspektywie długookresowej (w warunkach
silnej konkurencji przedsiębiorstwo musi „walczyć” o klienta za pomocą
różnych narzędzi marketingowych i logistycznych – np. poprzez
wprowadzenie systemów zarządzania relacjami z klientem CRM lub
systemów zintegrowanych zapewniających efektywność dostaw w sieci
dystrybucji –ECR).
Ponadto przebudowa procesów logistycznych może obejmować
podjęcie działań zmierzających do eliminacji produktów niezgodnych z
obowiązującymi standardami i zabezpieczeń dostępu do odpowiednich
surowców i materiałów produkcyjnych poprzez badania aktualnych
źródeł dostaw pod kontem przestrzegania przez dostawców określonych
norm i przepisów prawnych oraz poszukiwanie nowych rynków
zaopatrzenia.
4

A. Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie, op cit., s. 45-47.
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Z kolei utylizacja nieprzewidzianych i nietypowych odpadów,
zwłaszcza jeżeli są one niebezpieczne dla środowiska wymaga od
logistyki realizacji zadań polegających na skutecznym zniszczeniu
skażonych produktów, utylizacji wyrobów nie spełniających norm
i standardów, które zostały wycofane z rynku oraz utylizacji przedmiotów
zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych lub innych sytuacji
awaryjnych (wypadki, pożary, powodzie itd.)
Bezpieczeństwo w logistyce w aspekcie przystosowania łańcucha
dostaw do zmiennego otoczenia wiąże się z wyborem optymalnych źródeł
dostaw, zapewnieniem substytucji materiałów produkcyjnych i
możliwości zmiany dostawców, możliwością przekształcania łańcucha
dystrybucji w celu poszukiwania nowych rynków zbytu (zapewnienie
bezpieczeństwa sprzedaży), analizą i oceną wszystkich instrumentów
sfery regulacji łańcucha logistycznego i wchodzących w jego skład
podmiotów gospodarczych pod kątem możliwości wystąpienia sytuacji
kryzysowych i opracowania adekwatnych do nich procedur
bezpieczeństwa,
opracowaniem
sposobów
postępowania
i
przeciwdziałania niekorzystnym zmianom w przepisach prawa
handlowego i stosowaniu praktyk monopolistycznych lub nieuczciwej
konkurencji5.
Choć pojęcie bezpieczeństwa w logistyce jest bardzo szerokie, to
często bywa ono utożsamiane z bezpieczeństwem w ramach łańcucha
dostaw,
bezpieczeństwem
transportowym,
bezpieczeństwem
informacyjnym
oraz
zarządzaniem
bezpieczeństwem
w przedsiębiorstwie, gdyż obszary te warunkują skuteczność działania
całego przedsiębiorstwa i są najczęściej narażone na różnego rodzaju
zagrożenia. Należy przy tym podkreślić, iż system bezpieczeństwa
logistycznego powinien zapewnić ochronę wszystkich elementów
biorących udział w procesach logistycznych, czyli towarów, obiektów,
5

Z. Grzywna, Logistyka i bezpieczeństwo. Zasady współdziałania i oddziaływania, wyd
WSZMiJO, Katowice 2013, s. 27.
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urządzeń, informacji i pracowników. W ramach zapewnienia tej ochrony
powinien być podejmowany szereg czynności i inicjatyw takich jak:
ochrona fizyczna stała, audyt bezpieczeństwa obiektów, szkolenia dla
pracowników w zakresie bezpieczeństwa logistycznego, audyt
i monitorowanie tras przejazdów, instalacja elektronicznych systemów
bezpieczeństwa, opracowanie i wdrażanie standardów działania,
zarządzanie bezpieczeństwem, minimalizacja strat w magazynach,
optymalizacja kosztów ochrony, etc6.
Ponadto w każdym przedsiębiorstwie powinna mieć miejsce analiza i
ocena kierunków przepływu z uwzględnieniem możliwości wycofania
gotowego produktu z rynku oraz wycofaniem wadliwych partii
materiałów i wyrobów gotowych z systemu produkcji i dystrybucji.
Z ochroną działań w sferze przepływów materialnych powinny wiązać
się odpowiednie działania i procedury w sferze bezpieczeństwa
informacyjnego (obydwa aspekty bezpieczeństwa logistycznego
powinny być uwzględnione w strategii przedsiębiorstwa).
Jak już wcześniej wspomniano bezpieczeństwo w logistyce to także
wszelkiego rodzaju procedury i polityka instytucji w zakresie
zarządzania bezpieczeństwem, w tym określanie akceptowalnego przez
firmę poziomu ryzyka. Bezpieczeństwo jest elementem zarządzania w
spektrum każdej organizacji. Obejmuje ono m.in. wykorzystanie oraz
wsparcie praktyk biznesowych dla podniesienia ogólnego poziomu
zabezpieczeń w organizacji. W tym ujęciu logistyka zamyka pętle w
procesie zwiększania bezpieczeństwa, gdyż jest ona dyscypliną o
orientacji horyzontalnej w stosunku do pionowego układu struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa, spajającą i przenikającą wszystkie
piony funkcjonalne organizacji. Co za tym idzie, zadaniem logistyki w
tym obszarze jest zapewnienie wsparcia logistycznego w zakresie
praktyk bezpieczeństwa we wszystkich komórkach organizacyjnych
6

Instytut INTL. Doradztwo logistyczne: Bezpieczeństwo logistyczne, http://www.
instytutintl. pl/pl/oferta/ bezpieczenstwo-logistyczne

13

przedsiębiorstwa. Ponadto w każdej organizacji powinny istnieć procesy
przeglądów/rewizji polityk i procedur bezpieczeństwa, tak aby możliwe
było zidentyfikowanie niebezpiecznych niedociągnięć - wyniki
przeglądów powinny mieć wpływ na procedury i politykę
bezpieczeństwa.
Często bezpieczeństwo w logistyce jest sprowadzane do zarządzania
bezpiecznymi praktykami. W tym ujęci bezpieczeństwo w logistyce
oznacza prawidłowe wykonywanie właściwych procedur, a jego rolą w
procesach logistycznych jest efektywne zapewnienie sprawnych,
efektywnych
i
niezakłóconych
przepływów
materiałowoinformacyjnych. Logistyka bezpieczeństwa zarządza implementacją
procedur bezpieczeństwa oraz wprowadza przeglądy funkcjonalne całego
procesu
działalności
firmy
(procesy
monitoringu
i kontroli). Przykładowo duża organizacja może posiadać wysokie
standardy bezpieczeństwa oraz bardzo dobrze opracowane procedury, ale
nie informuje o nich pracowników znajdujących się na najniższych
szczeblach organizacji. W tym wypadku sprawnie działający system
logistyki bezpieczeństwa powinien prowadzić do propagacji informacji
o procedurach i polityce bezpieczeństwa na niższych szczeblach
hierarchicznych organizacji oraz monitorować stopień uświadamiania
pracowników w tym zakresie7.
Warto podkreślić, iż w ostatnich latach problematyka
bezpieczeństwa realizacji procesów logistycznych nabiera coraz
większego znaczenia. Szczególnie mocno akcentowana jest potrzeba
wyjścia poza obręb kształtowania bezpieczeństwa w ramach
poszczególnych gałęzi transportu czy gospodarowania. W dobie
automatyzacji, globalizacji i informatyzacji realizacja procesów
logistycznych wymaga często pewnych ustaleń normatywnych na
szczeblu krajowym i międzynarodowym (potrzeba standaryzacji) oraz
innych inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa, które uwzględniałyby
7

E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, wyd II, AON, Warszawa 2009.
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złożoność tychże procesów w aspekcie ilości podmiotów biorących
udział w realizacji danego procesu, ich różnorodności, zakresu działania
(korporacje międzynarodowe, międzynarodowe i globalne łańcuchy
dostaw, specjalizacja działalności przedsiębiorstw, outsourcing usług
logistycznych)8. Co za ty idzie, każde przedsiębiorstwo chcące
efektywnie i sprawnie realizować procesy logistyczne oraz zapewnić
sobie sukces rynkowy i ochronę swojej działalności powinno skupić się
na zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzonych działań oraz procesów
logistycznych, których realizacja jest integralnym elementem ich
działalności.
2. Bezpieczeństwo w logistyce, a podejście systemowe (tworzenie
zintegrowanych
systemów
bezpieczeństwem)

logistycznych

w

zarządzaniu

Zgodnie ze znaną w logistyce zasadą myślenia systemowego
wszystkie procesy zachodzące w ramach danego systemu powinny być
rozpatrywane w ujęciu całościowym, co pozwala uniknąć
suboptymalizacji oraz pożądany efekty synergiczny. Pod pojęciem
systemu należy rozumieć pewną całość składającą się z powiązanych ze
sobą elementów, utworzoną w celu realizacji określonych funkcji.
W ujęciu logistycznym zgodnie z definicją proponowaną przez P.
Blaika pod pojęciem systemu logistycznego należy rozumieć zbiór
powiązanych ze sobą elementów logistycznych, w ramach którego
zachodzą określone procesy transformacyjne i powiązania organizacyjne
o specyficznych właściwościach9. Oznacza to, że w skład systemu
logistycznego wchodzą jedynie te procesy, które zostały w sposób

8

Z. Grzywna, A. Grzywna. Zarys bezpieczeństwa z uwzględnieniem infrastruktury
krytycznej, WSZMiJO, Katowice 2011.
9
P. Blaik, Logistyka, PWE, Warszawa 2001, s. 53.
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systemowy
podporządkowane
organizacyjnym.

odpowiednim

rozwiązaniom

W świetle przytoczonej definicji systemu logistycznego można
powiedzieć, bezpieczeństwo systemu logistycznego wymaga stworzenia
określonych procedur koordynacji, organizowania i kontroli przepływu
informacji i materiałów przez całość systemu logistycznego włączonego
w całość struktur)' organizacyjnej danego podmiotu lub grupy
podmiotów, dostosowanego do potencjalnych zagrożeń oraz potrzeb
(określonego pożądanego poziomu bezpieczeństwa).
A. Szymonik w swoim opracowaniu zaproponował własną definicję
systemu logistycznego systemu bezpieczeństwa (SLSB). Zgodnie z jego
rozumowaniem SLSB oznacza zbiór organów kierowniczych i jednostek
organizacyjnych sprzężonych relacjami informacyjnym i zasileniowymi,
których celem jest zapewnienie i utrzymanie ciągłości procesów
logistycznych realizowanych na rzecz ich bezpieczeństwa, które może
zostać naruszone na skutek oddziaływania zagrożeń wewnętrznych lub
zewnętrznych4.
System logistyczny w zależności od potrzeb, struktury organizacyjnej,
wielkości, sektora gospodarczego i charakteru prowadzonej działalności,
infrastruktury technicznej i informatycznej, statusu prawnego
organizacji, etc. może składać się z określonych podsystemów
logistycznych, wśród których możemy wymienić: podsystem
zaopatrzenia, podsystem produkcji, podsystem dystrybucji, podsystem
transportu, podsystem magazynowania, podsystem finansowy,
podsystem zamówień, podsystem recyclingu oraz gospodarki odpadami,
podsystem ekologiczny, podsystem informacyjny, podsystem ochrony,
podsystem koordynacji, podsystem podejmowania decyzji, podsystem
usług socjalno- bytowych oraz z podsystemu bezpieczeństwa
logistycznego, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa
realizacji działań logistycznych w ramach wszystkich innych
podsystemów.
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Należy pamiętać, iż niektóre wyżej wymienione podsystem mogą
występować lub nie w danej organizacji oraz zajmować różne miejsce w
hierarchii organizacyjnej. Przykładowo w firmie usługowej lub
handlowej nie będzie występował podsystem produkcji zaś w
przedsiębiorstwie produkcyjnym nie musi istnieć podsystem usług
socjalno-bytowych, którego funkcje może pełnić np. dział finansowy
przedsiębiorstwa.
Zgodnie z zasadą myślenia systemowego należy jednak pamiętać, iż
skuteczność oraz efektywność funkcjonowania systemów logistycznych
oraz powiązanego z nim podsystemu bezpieczeństwa powinny być
rozpatrywane w ujęciu całościowym dla uniknięcia zjawiska
suboptymalizacji
procesów
logistycznych
w
poszczególnych
podsystemach.
Oznacza to, iż w razie wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu
określonego podsystemu logistycznego ich przyczyn należy poszukiwać
w ramach tego podsystemu oraz wszystkich pozostałych, gdyż są one ze
sobą powiązane i tworzą integralną całość. Oznacza to, iż w wypadku
podsystemu bezpieczeństwa należy pamiętać, że wyeliminowanie
potencjalnych zagrożeń w jednej sferze działania przedsiębiorstwa nie
jest równoznaczne z zapewnieniem bezpieczeństwa w innych obszarach
jej działania, dlatego czynności związane z bezpieczeństwem w logistyce
zawsze powinny mieć charakter systemowy.
Analizując pojęcie systemu logistycznego w wypadku organizacji
gospodarczych oraz instytucji sfery budżetowej oraz systemu
bezpieczeństwa można wywnioskować, iż w obydwu definicjach istnieją
pewne
wspólne
pierwiastki.
Przede
wszystkim
zarówno
w bezpieczeństwie jak i w innych systemach logistycznych występują
atrybuty przypisywane każdemu systemowi: organy kierownicze i
wykonawcze, elementy i relacje systemowe oraz cel działania. Integracja
procesów logistycznych (w tym także procesów związanych
z bezpieczeństwem) w jednym systemie pozwala na dokonanie analizy
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systemowej, która pozwala na określenie relacji i związków pomiędzy
poszczególnymi elementami oraz na ocenę ich wpływu na poziom
sprawności i skuteczności systemu.
Integracja podmiotów logistycznych oraz strategiczny wymiar
logistyki (dowartościowanie funkcji strategicznych logistyki) powodują
wzrost znaczenia zintegrowanych systemów logistycznych oraz
bezpieczeństwa przepływów w logistyce. Działania logistyczne
ukierunkowane na optymalizację struktur i procesów w ramach sieci czy
łańcuchów logistycznych odgrywają coraz większą rolę także z
perspektywy systemu zarządzania bezpieczeństwem. Oznacza to, iż
podejmowane czynności i procesy logistyczne powinny być nakierowane
na doskonalenie obecnych i poszukiwanie nowych możliwości oraz
zdolności logistycznych dla zapewnienia wzrostu skuteczności i
sprawności podmiotu lub podmiotów logistycznych także w zakresie
bezpieczeństwa przepływów.
Podstawą każdego zintegrowanego systemu logistycznego we
współczesnym
przedsiębiorstwie
jest
zintegrowany
system
informatyczny zarządzania, który służy do komputerowego
wspomagania procesów zarządzania w systemie logistycznym, w tym
także w podsystemie bezpieczeństwa logistycznego.
Do zintegrowanego systemu możemy zliczyć systemy zarządzania
zasobami przedsiębiorstwa ERP. Systemy te są obecnie wykorzystywane
w 70% przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych w zachodniej
Europie, Ameryce Północnej, Australii, Nowej Zelandii10. Systemy ERP
przynoszą swoim użytkownikom szereg korzyści, wśród których
możemy wymienić: postrzeganie organizacji jako systemu otwartego
(możliwość integracji systemu informatycznego organizacji z
otoczeniem dzięki jednolitym standardom informacyjnym oraz
automatyzacji procesów bezpieczeństwa i identyfikacji danych),
10

A. Szymonik, Logistyka jako system racjonalnego pozyskania wyrobów obronnych,
AON, Warszawa 2007, s. 207.
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odzwierciedlenie zintegrowanej natury systemu gospodarczego, szersze
wykorzystanie korzyści płynących z gospodarki opartej na wiedzy
(szybsza wymiana informacji, współpraca oraz wzajemne przekazywanie
osiągnięć w sferze bezpieczeństwa i rozwoju), modelowanie
przedsiębiorstw ukierunkowanych na realizację procesów (orientacja
procesowa systemów
logistycznych przedsiębiorstw), wzrost
skuteczności działań operacyjnych, zapewnienie użytkownikom systemu
dostępu do danych w czasie rzeczywistym, możliwość dostosowania
wdrażanych systemów do potrzeb i wymagań systemu bezpieczeństwa,
skomponowanie własnego systemu w zależności od potrzeb oraz
wymagań organizacji dzięki modułowej budowie ERP11.
Podsumowując, można stwierdzić, iż systemy klasy ERP kładą
szczególny nacisk na dostosowanie systemu do potrzeb czy wymagań
użytkowników we wszelkich aspektach wykonywanych przez nich
działań (bezpieczeństwo informacji, podsystem zaopatrzenia, transportu,
gospodarki magazynowej, dystrybucji, utylizacji odpadów etc.), dzięki
czemu jest on przyjazny i łatwo przyswajalny dla użytkowników oraz
umożliwia kompleksowe zarządzanie całą organizacją oraz
poszczególnymi procesami, a także integrację z otoczeniem
zewnętrznym przy zachowaniu określonych norm i procesów
bezpieczeństwa.
Ze względu na swoją kompleksowość oraz przejrzystość systemy
klasy ERP są chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, należy
jednak podkreślić, iż w wypadku ich stosowania konieczne jest także
opracowanie określonych norm i procedur bezpieczeństwa, gdyż ataki na
cały serwer lub poszczególne aplikacje mogą stanowić zagrożenie dla
całego systemu logistycznego organizacji.

11

P. Lech, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII .Wykorzystywanie w biznesie,
wdrożenie, Difin, Warszawa 2009, s. 14-15.
http://chomikuj.pl/voombat/Inzynieria+Bezpieczenstwa/Logistyka/LOGISTYKA+W+B
EZPIECZE*c5*83STWI E,1393553714.pdf.
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Podsumowując rozważania dotyczące bezpieczeństwa w logistyce
zawarte w niniejszym artykule, można stwierdzić, iż bezpieczeństwo
przepływu jest istotnym elementem każdego systemu i zachodzących w
nim procesów logistycznych. Co za tym idzie, każdy podmiot
wykonujący czynności logistyczne powinien w swoim działaniu
uwzględnić także określone normy i procedury bezpieczeństwa, bez
których skuteczne i sprawne funkcjonowanie organizacji oraz
przeciwdziałanie zagrożeniom i likwidacja ich skutków stają się
niemożliwe.
Ponadto należy również pamiętać, iż podsystem bezpieczeństwa
(podobnie jak inne podsystemy działające w ramach danej organizacji)
powinien być włączony w całość systemu logistycznego organizacji
zgodnie z kluczową w logistyce zasadą myślenia o całości i jako taki nie
może on być rozpatrywany w oderwaniu od innych procesów i
czynności logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie.
Można zatem powiedzieć, że logistyka i bezpieczeństwo to dwa
powiązane ze sobą aspekty funkcjonowania każdego podmiotu
gospodarczego, które powinny być uwzględnione w jego strategii oraz
strukturze organizacyjnej. Ponadto należy pamiętać, iż bezpieczeństwo
w logistyce może mieć różne aspekty – bezpieczeństwo w łańcuchu
dostaw, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo informacyjne,
zapewnienie dostępności zasobów, bezpieczeństwo ekologiczne,
bezpieczeństwo przepływów fizycznych (w tym bezpieczeństwo
transportowe), procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, etc.
Wszystkie te aspekty bezpieczeństwa, podobnie jak wszystkie
elementy systemu bezpieczeństwa oraz powiązania między nimi powinni
znaleźć odzwierciedlenie w strukturze systemu logistycznego
przedsiębiorstwa dla zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa
oraz stworzenia warunków do pełnego i racjonalnego zaspokajania
potrzeb i realizacji celów organizacji i jej użytkowników.
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3.

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa logistycznego jest
wcześniej wspomniane zapewnienie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.
Jest to jeden z nadrzędnych celów logistyki związany z postulatem
zapewnienia
właściwemu
odbiorcy
właściwych
zasobów,
w odpowiedniej ilości, jakości, miejscu, czasie, po określonych koszach.
Dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa przepływu informacyjnych i
materiałowych w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwo produkcyjne może
zapewnić sobie dostęp do zasobów niezbędnych do jego funkcjonowania
oraz podejmować efektywne działania w sferze dystrybucji
(prognozowanie i programowanie popytu, efektywna promocja,
efektywne zarządzanie asortymentem sklepowym, rozmieszczenie
zasobów w sieci dystrybucji itd.) i skutecznie dostarczać swoje produkty
odbiorcom osiągając przy tym pożądane zyski.
Ze względu na postępujący proces globalizacji dostawców coraz
więcej przedsiębiorstw jest uzależnionych od sprawnego funkcjonowania
łańcucha dostaw, a ich działalność może być zagrożona, jeśli dostawy
zostaną przerwane. Liczba incydentów naruszania bezpieczeństwa w tej
sferze jest stosunkowo duża wymaga to badań oraz analiz którym należy
poświęcić wiele uwagi. Według dostępnych danych roczne globalne
straty przedsiębiorstw powstałe w wyniku zakłóceń w procesie
transportu od dostawcy do producenta sięgają od 30 do 50 mld
dolarów12.
W związku ze wzrostem liczby zagrożeń związanych ze zjawiskiem
globalizacji postulat bezpieczeństwa przepływów logistycznych
pomiędzy podmiotami w sieciowym łańcuchu dostaw nabiera coraz
większego znaczenia w aspekcie międzynarodowym. Do zagrożeń ze
strony otoczenia bliższego i dalszego organizacji dochodzą jeszcze
12

L. Sitkowski, Zarządzanie
http://www.Irqa.pl/Images/ISO

bezpieczeństwem
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zagrożenia związane z otoczeniem międzynarodowym – terroryzm
międzynarodowy, otoczenie polityczne krajów partnerskich - strajki,
niepokoje społeczne, ograniczenia handlowe – embargo, kontyngenty
ilościowe i cenowe, normy techniczne i standardy jakości wymagane w
danym kraju etc., międzynarodowe otoczenie konkurencyjne oddziaływanie korporacji międzynarodowych na konkurencję - np. duża
siła przetargowa globalnych przedsiębiorstw, które mogą narzucać
warunki współpracy w ramach łańcucha dostaw, wykupywanie
konkurentów, niższe ceny produktów.
Istotną kategorią w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw jest
także zapewnienie bezpieczeństwa transportu. W ostatnich latach na
forum międzynarodowym podjęty został szereg działań zmierzających
do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w tym zakresie. Mowa tutaj
głównie o regulacjach międzynarodowych dotyczących różnych gałęzi
transportu (konwencje międzynarodowe dotyczące transportu drogowego
- CMR, konwencja TIR dotycząca przewozu towarów pod zamknięciem
celnym; transportu kolejowego – system prawne CIM oparty na
przepisach konwencji COTIF i SMGS oparty na umowie
o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej; transportu
lotniczego - uchwały IATA, transportu morskiego - Kodeks Morski;
normy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych - konwencje ADR,
ADN i AETR oraz szybko psujących się – ATP) oraz o przepisach
dotyczących magazynowania i normach jakościowych jakie powinny
spełniać kupowane produkty (n. certyfikaty ISO, HACCP, SQAS)13.
Bez wątpienie wprowadzenie regulacji ponadnarodowych w zakresie
bezpieczeństwa transportu ładunków znacznie wpływa na podwyższenie
bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Należy jednak pamiętać, iż wyżej
wspomniane normy i regulacje stanowią jedynie wycinkowe podejście
do problemu zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa w łańcuchu
13

Akty
prawne
w
transporcie
międzynarodowym
dostępne
http://www.exporter.pl/bazy/Info _obszerne/252.php zdn. 23.01.2013.
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[w:]

dostaw, nie dając mu przy tym nowej jakości. Działania podejmowane na
szczeblu międzynarodowym nie będą skuteczne, jeśli prewencja w
zakresie ochrony łańcucha dostaw nie będzie realizowana już na
poziomie pojedynczych podmiotów wchodzących w skład łańcucha
dostaw oraz na poziome relacji pomiędzy tymi podmiotami.
Kolejnym aspektem bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw jest
zapewnienie bezpieczeństwa odbiorcy – klientowi. Każde
przedsiębiorstwo powinno pamiętać, iż poczucie bezpieczeństwa jest
jedną z podstawowych wartości dostarczanych klientowi wraz z
produktem lub usługą. Dlatego też odpowiedzialność producenta za
produkt wymaga, aby w wypadku wystąpienia zagrożenia lub
nieprawidłowości wadliwy produkt był możliwie szybko wycofany z
łańcucha dostaw dla zapewnienia klientowi satysfakcji i bezpieczeństwa.
Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje gwarancję bezpieczeństwa oraz
wysokiej jakości produktów jako element swojej strategii
konkurencyjnej, a ponoszone koszty i nakłady związane z
utrzymywaniem wysokich standardów bezpieczeństwa traktuje jako
inwestycję w sukces rynkowy firmy. Przykładowo coraz popularniejsze
stają się systemy śledzenia produktów w całym łańcuchu dostaw, czyli
w zaopatrzeniu, magazynowaniu, transporcie, produkcji, sieci
dystrybucji i sprzedaży14.
Wiele przypadków zagrożeń na rynku sprawia, iż klienci przykładają
coraz większą wagę do bezpieczeństwa zakupów i zwracają uwagę na
producenta, certyfikaty i normy jakości, informacje o warunkach i
technologii produkcji oraz wybierają bezpieczne miejsca zakupów (np.
zakupy leków w aptekach a nie w Internecie). Coraz większe
wymagania klienta w zakresie bezpieczeństwa „wymuszają" na
partnerach w ramach łańcucha dostaw dobór odpowiednich dostawców,
operatorów logistycznych, przewoźników, sieci sprzedaży. Partnerzy są
14

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw „Logistyka 1/2009", [w:] http://www.logistyka.
net.pl/ bank-wiedzy/logistyka/item/6320-bezpieczne-lancuchy-dostaw, z dn. 23.01.2013.
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oceniani pod względem bezpieczeństwa, niezawodności, terminowości,
jakości oferowanych produktów i usług, posiadanych certyfikatów
jakości, raportów okresowych kontroli bezpieczeństwa, spełniania norm
branżowych etc.
Współpraca nawiązana z właściwymi partnerami powinna być dla
przedsiębiorstwa gwarancją wysokiej jakości realizacji procesów
produkcji, magazynowania, transportu i sprzedaży w łańcuchu dostaw,
dla zapewnienia klientom bezpiecznych produktów, których
dostarczanie w połączeniu z wysokim poziomem obsługi ma przekładać
się na wzrost zaufania klientów do przedsiębiorstwa, pozytywny
wizerunek marki i producenta oraz odpowiednio wysokie wyniki
sprzedaży. Istotnym celem związanym z bezpieczeństwem
w łańcuchu dostaw jest także zmniejszenie ryzyka wprowadzenia na
rynek wadliwych produktów i konieczności ich wycofywania, co
zazwyczaj wiąże się z wysokimi kosztami i utratą zaufani klientów oraz
z uszczerbek wizerunkowym dla producenta.
Dlatego odpowiednie działania zabezpieczające powinny być
prowadzone już w sferze badań i rozwoju produktu, a następnie przez
wszystkie kolejne fazy procesu zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji i
obsługi posprzedażowej.
4. Logistyka w bezpieczeństwie – działalność logistyczna w
sytuacjach kryzysowych
Kolejnym istotnym aspektem bezpieczeństwa w logistyce, jest
działalność logistyczna, która polega na zapewnieniu bezpieczeństwa
ludności oraz podmiotów społecznych i gospodarczych w sytuacjach
kryzysowych i wypadkach. Często zapewnienie bezpieczeństwa w tym
zakresie wymaga połączenia ze sobą działań prowadzonych w ramach
logistyki militarnej, cywilnej i biznesowej, koordynacji i kontroli
przepływów materialnych i informacyjnych oraz zaangażowania w
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działalność logistyczną jednostek działających w różnych obszarach
bezpieczeństwa państwa (np. w zwalczaniu skutków klęski żywiołowej
często biorą udział wojsko, organy administracji publicznej i
samorządowej, służby cywilne, organizacji międzynarodowe, itd.).
Zadania logistyczne realizowane w ramach sytuacji kryzysowych
obejmują zwłaszcza zadania związane z likwidacją zagrożeń dla
środowiska powstałych w wyniku działalności sił przyrody (klęski
żywiołowe) lub człowieka (awarie, katastrofy wywołane czynnikami
cywilizacyjnymi) – pożary, powodzie, epidemie chorób, skażenia
chemiczne i promieniotwórcze, katastrofy komunikacyjne, budowlane,
górnicze oraz awarie sieci elektrycznych15.
Koleina grupa zagrożeń związana z cywilnym bezpieczeństwem
ludności, w której zastosowanie mają procesy i czynności logistyczne to
ochrona granic państwowych, zagrożenia dla bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa lub regionu oraz przypadki naruszenia porządku
publicznego. Wśród tego typu zagrożeń możemy wymienić - działalność
terrorystyczną, przestępczość zorganizowaną, nielegalne demonstracje,
konflikty na tle etnicznym, gospodarczym, politycznym i rasowym,
blokady dróg, nielegalne przekroczenia granicy przez ludność cywilną
lub towary (czarny rynek, masowa migracja ludności – w tym także
problem uchodźctwa, przemyt, handel narkotykami, handel ludźmitrafficking).
Trzecia grupa to zadania logistycznych związane z likwidacją
zagrożeń płynących z tzw. cyberterroryzmu, który polega na niszczeniu
lub zniekształcaniu informacji gromadzonych przesyłanych i
przetwarzanych w systemach informatycznych. Ma to szczególne
znacznie w dobie rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
w której wszelkie zakłócenia i zaburzenia w obiegu informacji powodują

15

S. Koziej. Systemy strategicznego kierowania bezpieczeństwem państwa, [w:] Z.
Piątek (red.), Narodowy system pogotowia kryzysowego, Warszawa AON 2009, s. 16.
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znaczne trudności we wszystkich aspektach zarządzania, w tym również
w zarządzaniu logistycznym.
Do czwartej grupy działań możemy zaliczyć działania logistyczne
związane z ochroną podmiotu przed oddziaływaniem kryzysów
finansowych oraz z likwidacją skutków tychże kryzysów, które mogą
dotykać
inwestorów
indywidualnych
i
instytucjonalnych
(przedsiębiorstwa, organy administracji państwowej i samorządowej,
instytucje sfery budżetowej oraz inne instytucje społeczne, polityczne,
religijne u kulturalne). W warunkach panujących w dzisiejszych czasach
na globalnym rynku finansowym podmiotom bardzo trudno jest
skutecznie zabezpieczyć się przed kryzysem finansowym poprzez
stosowanie różnego rodzaju procedur i instrumentów antykryzysowych
(ubezpieczenia finansowe, opcje walutowe, przewalutowania bankowe
tabelaryczne i inne dla bezpieczeństwa operacji (netting, mattching,
hedging) naturalny i finansowy, etc.). Ponadto często negatywne skutki
kryzysu finansowego mogą rozprzestrzeniać się na inne obszary
działalności. przedsiębiorstwa/ organizacji oraz na innych uczestników
rynku. Dlatego tylko dogłębna analiza systemowa dotycząca wszystkich
warunków panujących na danym rynku oraz skuteczne zarządzanie
ryzykiem może złagodzić niepożądane konsekwencje kryzysów
finansowych, których istnienie we współczesne światowej gospodarce
jest niezaprzeczalne.
Podsumowanie
Ze względu na wyżej omówione zagrożenia oraz zastosowanie
logistyki w zarządzaniu kryzysowym możemy mówić o nowej definicji
logistyki w bezpieczeństwa, która w tym aspekcie staje się odrębną
dyscypliną naukową, tworzącą całokształt rozwiązań systemowych
niezbędnych do pełnego zaspokajania potrzeb organów wykonawczych
oraz zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem możliwości
ekonomicznych państwa (w zakresie koniecznym do osiągania i
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utrzymywania zdolności i gotowości do działania na określonym
poziomie, niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa ludności oraz
innych podmiotów społecznych i gospodarczych).
W tym ujęciu logistyka w bezpieczeństwie staję się nauką
wykorzystującą rozwiązania opracowane na gruncie innych dyscyplin
naukowych, takich jak nauki techniczne (automatyka, robotyka,
informatyka,
inżynieria,
transport,
telekomunikacja),
nauki
matematyczne (matematyka, probabilistyka, statystyka matematyczna,
informatyka), nauki ekonomiczne (ekonomia, międzynarodowe stosunki
gospodarcze, nauki o zarządzaniu – w tym zarządzanie logistyczne i
strategiczne), nauki wojskowe oraz inżynieria bezpieczeństwa.
Warto na zakończenie podkreślić, iż logistyka jest bardzo
przydatnym narzędziem nie tylko w zakresie inżynierii bezpieczeństwa,
ale i logistyce, której podstawowym zadaniem jest: zapobieganie
powstawaniu zagrożeniom bezpieczeństwa naturalnego, cywilnego,
gospodarczego i publicznego, przygotowanie podmiotów i systemów na
wypadek zagrożenia oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom
wszelkich zagrożeń.
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SUMMARY
SECURITY IN LOGISTICS – DESCRIPTION OF THE PROBLEM
Logistics is the term which describes the planning process, conducting
and controlling the efficient and effective flow of sources, materials,
finished products and suitable information from the view of origin to
consumption whose aim is to fulfil customers’ needs. Logistic action can

28

include (but they do not have to limit in this scope only): customer
service, forecasting the demand, flow of information, control of supply,
handling activities, completing the orders, reparation activities and
providing the subgroups or parts with materials, supply processes,
packing, return service, management of waste, transport and storage. In
the fields mentioned the security is the essential issue.
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CENZURA
W POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Cenzura polityczna istniała w krajach totalitarnych, gdzie władza starała
się eliminować treści niewygodne dla niej z obiegu informacyjnego.
Zachowując stu procentową kontrolę nad prasą, radiem i telewizją,
kształtowała społeczeństwa według przyjętego wzorca ideologicznego.
Cenzura istniała również w państwach autorytarnych. Przykładem
autorytarnej formy rządów może być przedwojenna Polska, gdzie władze
sprawowała Sanacja. W II RP mechanizmy ograniczania publicznej
wypowiedzi miały jednak nieco łagodniejszy charakter. Istniał cenzura
represyjna, co oznaczało, że teksty cenzurowano po ukazaniu się ich w
druku. Drukarnie miały obowiązek prawny dostarczyć pierwszy egzemplarz
do Departamentu Społeczno-Politycznego, który był komórką organizacyjną
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W sytuacji negatywnego zaopiniowania
danej pozycji wydawniczej, wycofywano cały nakład. Można było się
jednak odwołać od decyzji cenzorów do sądu, który nadzorował prace
inwigilatorów. Reżim autorytarny zachowywał pozory państwa prawa, jeżeli
jakiś artykuł w prasie podlegał cezurze wychodziło pismo z białymi
plamami. Czytelnik wiedział, że dany artykuł jest okrojony, albo brak
jakiegoś artykułu (Witek, Żmigrodzki, 2003, s. 41). Cenzura represyjna o
tyle była lepszym przeciwnikiem autorów i wydawców, niż cenzura
prewencyjna obecna w PRL, że pozwalała wykorzystywać luki w prawie.
Dostarczano np. z opóźnieniem pierwszy egzemplarz, kiedy cały nakład był
już w sprzedaży. Gazety opozycyjne w międzywojniu często pojawiały się z
białymi plamami, stąd pochodzi określenie białe plamy historii, które jednak
używane było później w odniesieniu do przekłamanej przez komunistów
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historii najnowszej. Tuż przed wybuchem wojny cenzura sanacyjna była
ostrzejsza zwłaszcza na odcinku niemieckim. Przykładem mogą być
perypetie germanofila polskiego Władysława Studnickiego z wydaniem w
czerwcu 1939 roku swojej książki: Wobec nadchodzącej II-ej wojny
światowej, skonfiskowanej przez cenzurę: Książka została skonfiskowana.
Wyłapano prawie wszystkie egzemplarze; uratowało się zaledwie kilka.
Jedna z nich jest w moim posiadaniu – pisał Studnicki. Złożyłem w sądzie
skargę na konfiskatę. Sprawa została przeprowadzona w lipcu 1939 roku
przy drzwiach zamkniętych. Broniłem jednego rozdziału za drugim; gdy
doszedłem do fragmentu: „Skutki wsparcia przez Rosję Sowiecką”, nerwy
odmówiły mi posłuszeństwa i wybuchłem płaczem (Studnicki, 1995, s. 38).
W wypadku tej akurat książki cały jej nakład został wycofany i
skonfiskowany. W wielu przypadkach
wcześniej, na
mniej
kontrowersyjnym, niż niemiecki, odcinku udawało się wygrać przed sądem,
jeżeli nie całe dzieło, to przynajmniej pewne fragmenty publikacji.
Rozpoczęcie drugiej wojny światowej i wkroczenie na tereny
Rzeczpospolitej Polskiej okupantów spowodowało straszliwe następstwa w
postaci niszczenia polskiego dziedzictwa narodowego. Naziści i komuniści
zamknęli wszystkie biblioteki szkolne i publiczne, skonfiskowali ogromną
ilość polskich książek. W księgarniach niemal całkowitej likwidacji uległo
35 tysięcy bibliotek i 14 milinów książek (Witek, Żmigrodzki, 2003 s. 42).
Traktat Ribbentrop – Mołotow nakazywał tłumienie polskich dążeń
niepodległościowych, zakazana była propaganda antyniemiecka na terenach
okupacji sowieckiej i propagandy antysowieckiej na terenach okupacji
niemieckiej. Dopiero wojna niemiecko-sowiecka 1941 roku spowodowała,
że Rosjanie nagłaśniali zbrodnie niemieckie, a Niemcy zbrodnie sowieckie.
Zwłaszcza nagłośnienie, zbrodni katyńskiej przez Niemców, spowodowało
poważne reperkusje międzynarodowe. Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne
z rządem polskim i rozpoczął tworzenie prosowieckiego „Związku Patriotów
Polskich” (Pobóg-Malinowski, 1990 s. 399.). Warto zwrócić uwagę, że także
cenzura aliancka, nie pozwalała umieszczać żadnych informacji o Katyniu,
żeby nie drażnić sowieckiego sojusznika. Dopiero w okresie „zimnej wojny”
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podjęto ten temat w USA, jednak nawet wtedy nie ujawniono wszystkich
dokumentów dotyczących tej sprawy. (Zychowicz 2012, s.69).
Jeżeli chodzi o sytuację nauki polskiej pod okupacją niemiecką,
zamknięto wszystkie uczelnie wyższe i większość szkół średnich. Pod
okupacją sowiecką sytuacja była nieco inna, istniał wprawdzie nadal
uniwersytet we Lwowie, ale uległ rutenizacji i był poddany presji
ideologicznej. Językiem wykładowym był ukraiński i obowiązywały zasady
marksizmu-leninizmu. Przez jakiś czas mogli tam pracować polscy
naukowcy, ale zmuszano, ich żeby prowadzili zajęcia po ukraińsku. Jak
wspomina wykładająca na nim hrabina Karolina Lanckorońska: Książki z
zakresu filozofii niematerialistycznej i bardzo wiele innych książek, nie
odnoszących się entuzjastycznie do naszych wschodnich sąsiadów (a takich
prac było sporo), wędrowały do „Prohibitur”, natomiast wyszły stamtąd i
zostały oddane do dyspozycji publiczności książki pornograficzne
(Lackorońska 2008, s. 26-27).
Armia Czerwona ponownie wkroczyła na tereny Polskie w 1944 roku,
Rosjanie zamontowani wtedy w Lublinie tzw. Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego, złożony z marionetek Kremla. W ramach PKWN utworzono
Resort Informacji i Propagandy i podległy mu Wydział PrasowoInformacyjny. Do zadań wydziału należało sprawowanie nadzoru nad
drukarniami, decydowanie o przydziałach papieru oraz polityczna kontrola
gazet. Szefem tego wydziału był Jerzy Borejsza. System ten był wzorowany
na sowieckim systemie propagandy i cenzury. W listopadzie 1944 przybył
do Lublina Piotr Gładzin i Kazimierz Jamróz sowieccy fachowcy od
cenzury, pracowali oni w sowieckim Gawlicie (Główny Urząd Ochrony
Tajemnicy Państwowej i Prasy). Sowieccy „doradcy” byli autorami aktów
prawnych, na podstawie których funkcjonowała późniejsza peerelowska
cezura. Jeszcze w trakcie trwania wojny, 19 stycznia 1945 roku utworzono
na wniosek szefa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Stanisława
Radkiewicza, Centralne Biuro Kontroli Prasy. Ministerstwo Bezpieczeństwa
Publicznego zajmowało się głównie terrorem wobec opozycji politycznej i
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prześladowaniem Armii Krajowej, jednocześnie podlegała mu kontrola prasy
(Witek, Żmigrodzki, 2003, s.42.).
15 listopada 1945 roku przekształcono CBKP w Główny Urząd Kontroli
Prasy , Publikacji i Widowisk podlegający sekretarzowi PPR, później
(PZPR), instytucję tą zalegalizowano dekretem z dnia 15 lipca 1946, Dekret
był tak sformułowany, żeby ukryć powiązania tej instytucji z organami
bezpieczeństwa totalitarnego państwa. Andrzej Krajewski zauważa, że
regulowana prawnie cezura była sprzeczna z Konstytucja PRL z 1952 roku
oraz z uchwalonym w 1960 kodeksem postępowania administracyjnego.
Kodeks ten zakładał, że każdą decyzję dotyczącą obywatela organy
państwowe musiały uzasadnić prawnie i podać na piśmie w sposób jawny,
wskazując dodatkowo instytucje, która te decyzje podjęła (Krajewski, 2002
s.22).
PRL udawała tylko państwo prawa, większość działań tego
podporządkowanego Sowietom państwa, funkcjonowała poza prawem i
wbrew prawu. Zwłaszcza jeżeli dotyczyło to takich politycznych instytucji
jak cenzura. Potwierdziła ten stan rzeczy kontrola dokonana przez
Najwyższą Izbę Kontroli w roku 1966, która wskazała wiele zaniedbań i
nieścisłości. Nie był to jednak bałagan typowy dla socjalizmu, który panował
niemal w każdej instytucji, był to raczej „planowany chaos”, potrzebny
raczej do tego, żeby działać, nie tyle zgodnie z procedurami, co z interesem i
wolą partii komunistycznej. W przypadku PRL zgodnie z aktualną linią
PZPR (Tamże). Podobnie jak w powieści Georga Orwella Rok 1984, liczyła
się „mądrość etapu”, trzeba było zmieniać przeszłość, żeby kontrolować
teraźniejszość i kształtować przyszłość. Powodowało to, że nawet ideowy
komunista mógł podpaść cenzurze, gdy nie był na bieżąco z aktualną linią
partii. Szczegółowe wytyczne z wydziałów KC PZPR, jak również z
poszczególnych ministerstw. Wytyczne te były podstawą opracowanych
przez urząd wskazówek, jakiego rodzaju ingerencji mają dotyczyć. Dekret z
roku 1946 określał pięć głównych zasad, na których opierała się cenzura:
Godzenie w ustrój państwa polskiego.
Ujawnianie tajemnic państwowych,
Naruszanie międzynarodowych stosunków państwa,
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Naruszanie prawa lub dobrych obyczajów
Wprowadzenie w błąd opinii publicznej przez podawanie wiadomości
niezgodnych z rzeczywistością (Żmigrodzki, Witek, 2003, s. 44).
Komuniści, zwłaszcza w pierwszym stalinowskim okresie, traktowali
prace cenzorów jako misję i zadanie, więc wymagali zaangażowania
ideologicznego. Po 1956 roku w okresie osłabienia terroru i zwiększenia
swobód obywatelskich, wymagano głównie posłuszeństwa i wykonywania
poleceń. Według Mariana Orzechowskiego, komunistycznego historyka i
ministra spraw zagranicznych PRL, cenzura silniej pilnowała historyków
partyjnych niż innych naukowców, gdyż mieli oni reprezentować partię:
Ludzie cenzury niejako z góry zakładali, że historycy partyjni, zwłaszcza
zaangażowani politycznie, mają szczególny obowiązek przestrzegania w swej
twórczości „linii partii” […] (Romek 2001, s. 151). Działało to również w
druga stronę; cenzor, kiedy pracował nad tekstem jakiegoś partyjnego
historyka czy publicysty, widząc „heretyckie” treści, nie był pewny, czy nie
jest to, aby nowa linia partii, którą jeszcze nie zdążono dać w wytycznych,
ale która zapewne będzie obowiązywała w przyszłości. Cenzor mógłby się
narazić za zarzut nadgorliwości, gdyż dobry cenzor to nie taki, który dużo
kreśli, ale taki, który kreśli to co trzeba. Komunistyczna cenzura była
cenzurą prewencyjną, jej ingerencje nie były zaznaczane. Chodziło o to,
żeby czytelnik myślał, że słowa i treści, które widnieją w artykule są
myślami i opiniami autora, nawet jeżeli dokonano poważnych skreśleń.
Publicyści pisarze i naukowcy pisząc na niewygodne tematy starali się
prowadzić pewną grę z cenzurą przemycając aluzyjnie pewne treści.
Niekiedy udawało się zmylić cenzurę, niekiedy nie, więc trzeba było iść na
pewne kompromisy. Prace naukowe podlegały oczywiście cenzurze, którą
sprawował promotor doktoratu, czy opiekun pracy habilitacyjnej, ale we
współczesnej nauce również promotor ingeruje w merytoryczna treść pracy.
Wtedy ingerencje miały nie tylko, merytoryczny, ale również polityczny
charakter. Dotyczyło to zwłaszcza tych dysertacji naukowych, które miały
być później wydane, czyli prac doktorskich i habilitacyjnych. Inaczej było z
pracami magisterskimi, które rzadko były wydawane, więc więcej treści
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niecenzuralnych pojawiało się w nich (Romek 2001, s.159). Bywało, że
komuniści fałszowali dokumenty i teksty źródłowe, dotyczące zwłaszcza
historii Komunistycznej Partii Polski KPP – poprzedniczki PZPR (Tamże,
s.167).
Sam proces kontroli był wielowymiarowy i złożony, składał się z wielu
etapów. W przypadku wydawnictw nieperiodycznych czterech, w przypadku
periodyków trzech. Pierwszym etapem była kontrola wstępna, polegająca na
tym, że cenzor czytał maszynopis i po ewentualnych poprawkach wydawał
zgodę na składanie książki. Periodyki nie przechodziły tego etapu. Kolejny
etap cenzura faktyczna, cenzor oceniał teksty na podstawie „szczotek” czyli
pierwszych wydruków. Potem ostatni etap polegał na tym, że czytano wersje
przeznaczoną do sprzedaży i jeżeli nie było zastrzeżeń decydowano się na
rozpowszechnianie. Ostatni etap było to cenzura wtórna, która polegała na
kontrolowaniu samych cenzorów, sprawdzano książki, które były już w
sprzedaży, jeżeli były uchybienia wycofywano cały nakład i karano cenzora.
Kary dla cenzorów nie były zbyt dotkliwe, gdyż ludzi tam pracujących nie
traktowano jako wrogów systemu, ale najwyżej jako nieudolnych
pracowników. Przesuwano takiego pracownika z kontroli tekstów
trudniejszych do kontroli tekstów łatwiejszych (Witek, Żmigrodzki 2003, s.
45-46).
Kontrola miała przebiegać sprawnie, więc, aby uniknąć błędów
organizowano szkolenia i zebrania, na których ustalano zadania i
prezentowano aktualną linię partii. Nie indoktrynowano wtedy pracowników
cenzury, nie manipulowano informacją i nie uprawiano propagandy,
mówiono za to o aktualnych zadaniach propagandy.
Zmieniały się więc tendencje kontroli myśli i słowa, tematy zakazane jak i
dozwolone. Stefan Kisielewski charakteryzując zasady działania cenzury
komunistycznej, stwierdzał, że miała ona za zadanie:
a) zasugerowanie czytającym, że autorzy myślą tak właśnie, jak piszą,
b) przyzwyczajenie piszących, aby myśleli i formułowali swe myśli w pewien
określony sposób, bo pisanie w inny sposób będzie likwidowane lub przez
odpowiednie skreślenia zmieniane (Krajewski 2002, s.24).
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W komunizmie oficjalnie cenzury nie było, podobnie jak służb
specjalnych czy policji (nazwa Milicja Obywatelska – sugerowała, że jest to
oddolna instytucja, stworzona przez obywateli do pilnowania porządku,
inaczej niż np. policja państwowa). Cenzura miała zdaniem Kisielewskiego
dwie funkcje: jedna anihilacyjna niszcząca pewne fragmenty rzeczywistości,
druga była jakąś formą logokracji, tworzenia pewnej nierzeczywistości. Obie
te funkcje wykonywane były równocześnie i to w sposób tajny, co
przynosiło spustoszenie literaturze i samemu piszącemu, zmuszonemu do
konformizmu i podpisywania się pod nie swoimi myślami. Powodowało to
że, pisarz nie był rzeczywistym i jedynym autorem podpisanych jego
nazwiskiem tekstów. Stefan Kisielewski wykorzystując okres odwilży,
polemizował z Mieczysławem F. Rakowskim, który wcześniej polemizował
z „jego” felietonem, polemika ta miała „jeden mankament”: „on myślał, że
polemizuje z moją wypowiedzią. Tymczasem ja owego felietonu nie
napisałem. NAPISANY ZOSTAŁ PRZEZ CENZORA” – wspominał Kisiel
(zob. Bartyzel 13 09 2012).
GUKPPiW kontrolował wszystkie media i instytucje, które potencjalnie
mogły przekazywać szkodliwe dla władzy treści. Oczywiście coś takiego
raczej nie mogło się wydarzyć, gdyż radio i telewizja również były
kontrolowane przez władze i obsadzane komunistami, ale jak było już
napisane, ewolucji podlegała linia partii, więc treści kiedyś sprzeczne z linią
partii teraz były legalne i na odwrót. Oczywiście cenzura odbywała się
również na etapie wcześniejszym, już redaktorzy wydawnictwa starali się
czytać książki i dokonywać wstępnej selekcji, żeby uniknąć ewentualnych
problemów. Pamiętajmy, że państwo komunistyczne, będące jedynym
pracodawcą i dysponentem środków produkcji, mogło manipulować również
dostawami papieru, karać w ten sposób nieposłusznych autorów. W ten
sposób nieraz karano
„Tygodnik Powszechny” – katolickie pismo
społeczne, jedyny wychodzący niezależny od komunistów tygodnik,
oczywiście podlegający cenzurze.
Najdotkliwsze straty dotyczące kultury nastąpiły w PRL, na przełomie lat
czterdziestych i pięćdziesiątych, kiedy likwidowano całe księgozbiory
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przedwojennych książek. 2 lutego 1949, na zebraniu Biura Politycznego KC
PZPR ustalono usunięcie książek „religianckich” i „reakcyjnych”.
Postanowiono akcje tę przeprowadzić w wakacje, kiedy szkoły są
pozamykane, żeby nie drażnić nauczycieli i dzieci (Żmigrodzki, 2002). Spisy
książek były ściśle tajne odsyłano je do kuratorium, a następnie do papierni
gdzie je niszczono. Chodziło o to, żeby po cichu „amputować” pamięć
społeczną, nie spektakularnie jak narodowi-socjaliści, którzy palili książki
oficjalnie, oddając w ten sposób pewien honor palonym książkom.
Komuniści niszczyli literaturę po cichu „skrytobójczo”. Spisy reakcyjnych
książek, obejmowały również księgarnie i biblioteki publiczne. Nie wszyscy
bibliotekarze gorliwie współpracowali z PZPR, ale niekiedy byli zmuszani
wykonywać polecenia. Częstokroć usuwany był cały dorobek twórczy
pewnych autorów, takich jak, Zofia Kossak-Szczucka, czy Ferdynand
Goetel. Najobszerniejszy spis zakazanej literatury, który przetrwał do
dzisiejszych czasów pochodzi z 1951 roku. Obejmuje on trzy wykazy
książek dla dorosłych i młodzieży (1682 pozycje), książek
„zdezaktualizowanych” o treści społeczno-politycznej (238 poz.) oraz
książek dla dzieci (562 poz.). Wachlarz komunistycznych lęków był szeroki,
przeważały względy ideologiczne, ale niektóre decyzje były bardzo
zagadkowe, czy wręcz śmieszne. Niekiedy niszczono tylko książki
wydawane przez nieodpowiednie wydawnictwa, a wydawane przez inne
zostawiano, tak było np. z opowieściami braci Grimm. W pierwszym
rzędzie, usuwane był książki antysowieckie, opisujące stosunki panujące w
ZSRR przed wojną np. Od białego caratu do czerwonego Jana
Kucharzewskiego. Niszczone były książki Józefa Piłsudskiego - twórcy
niepodległości Polski i książki o nim samym. Następnie książki wydawane
przez endeków i dotyczące Romana Dmowskiego, albo jego własne książki.
Osobną grupą były książki, które dotyczył Kresów Wschodnich, np. J.
Bartoszewicza, Znaczenie polityczne Kresów Wschodnich dla Polski i nawet
Kornela Makuszyńskiego Uśmiech Lwowa. Zakazane były również książki o
tematyce żydowskiej, głównie antysemickie. Oprócz literatury dotyczącej
spraw polskich, literatura amerykańska i zachodnioeuropejska znalazła się
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na cenzurowanym: np. Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem, albo książki
Agaty Christie. Z polskich powieści obyczajowych zakazane były powieści
Heleny Mniszkówny oraz poradnik: O przyzwoitym zachowaniu się młodej
panienki i pielęgnowaniu zdrowia. Ciekawym przypadkiem zakazanej
książki była pozycja: O uprawie marchwi pastewnej. Co może być
niebezpiecznego marchwi pastewnej? Wycofana została, ponieważ
pokazywała
większą
efektywność
upraw indywidualnych,
niż
skolektywizowanych (Witek, Żmigrodzki, 2003, s. 50).
Po 1956 cenzura nieco zelżała, ale większość ważnych dla narodowej
kultury i cennych zbiorów w stalinizmie po prostu zniszczono. Cenzura
zwalczała tendencje indywidualistyczne i tradycjonalistyczne, gdyż
doskonały totalitaryzm zbudować można tylko na gruzach arystokratycznych
wartości. Niszczono „kłopotliwy” kulturowy dorobek przedwojennej
Rzeczpospolitej. O wolności słowa musieli zapomnieć literaci, ale również
historycy, ekonomiści i wszyscy ci, których teorie mogły zagrozić
komunistycznemu państwu.
Pamiętajmy, że komunistyczny system był jedynym pracodawcą i
monopolistą, taki system może człowieka dosłownie zagłodzić, gdyż
państwo jako jedyny dysponent środków produkcji, może pozbawić każdego
środków do życia. Dodatkowe totalitarne państwo jest „więzieniem”, z
którego bez pozwolenia nie można wyjechać. Jak trafnie zauważył Tomasz
Strzyżewski, były komunistyczny cenzor, który uciekł za granicę w okresie
PRL i ujawnił w „Radiu Wolna Europa” prawdę na temat funkcjonowania
instytucji w której pracował: Cenzura funkcjonowała by zatem i tak, nawet
bez zaistnienia tego urzędu. Potrzebny był on władzy jedynie dla
ujednolicenia kryterium w sytuacjach trudnych. […] Cenzura rodziła się
samorzutnie jako konsekwencja stosunku pracodawca zatrudniony
(Strzyżewski 2006, s.10-11.).
Funkcjonowali w tym systemie i dziennikarze i twórcy kultury,
niektórzy czuli się w tym systemie bardzo dobrze i chętnie współpracowali z
władzą, której wiele zawdzięczali, inni robili to z konformizmu, strachu
przez uniemożliwieniem kariery, inni jeszcze szli na bolesne kompromisy z
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cenzurą. Polska w okresie komunistycznym nie była suwerennym państwem,
zgodnie z oficjalną doktryną Breżniewa o ograniczonej suwerenności. W
rzeczywistość to uzależnienie od ZSRR było większe i wielopostaciowe. Jak
wspominał polski historyk Czesław Madajczyk: W 1968 roku uwagi
cenzorskie wyszły od historyków radzieckich, główne w sprawie traktatu
Ribbentrop – Mołotow (Romek 2001, s.136-137).
Trudno było o tym pakcie nie wspomnieć pisząc historię drugiej wojny
światowej, bezwzględnie zabronione było jednak pisanie o tajnym protokole,
dołączonym do paktu Ribbentrop - Mołotow, który wyznaczał linie
demarkacyjne przyszłych zaborów. Podobnie było ze sprawą mordu
katyńskiego, który do końca komunizmu pozostał tematem tabu. Relacje
polsko - rosyjskie i wojna 1920 też podlegały cenzurze, albo były
przedstawiane w sposób manipulatorski. Wiele kwestii uzgadniali historycy
polscy z sowieckimi. Obecnie też odbywają się konsultacje między
historykami polskimi i niemieckimi, polskimi a ukraińskimi i wreszcie
spotkania polskich i rosyjskich historyków, ale w dzisiejszych czasach są to
spotkania równorzędnych partnerów, którzy uzgadniają wspólne stanowiska
i ewentualnie rozbieżności. Wtedy autorytatywnie strona radziecka narzucała
właściwą jednostronną wersje relacji polsko-sowieckich (rosyjskich). Jerzy
Tomaszewski, badacz dawnych dziejów, wspomina, że po 1968 roku, kiedy
dokonano czystki antysemickiej w Polsce, zakazane było pisanie o tematyce
żydowskiej. Najlepiej było, w ogóle o Żydach nie pisać, ani pozytywnie, ani
negatywnie (Romek 2001 s.244-245).
Najbardziej charakterystyczna rzeczą było to, że w PRL zakazane było
samo pisanie o cenzurze, zakaz ten obowiązywał, aż do 1990 roku, kiedy
ostatecznie zniesiono cenzurę (Tamże, s.68). Jednym z najodważniejszych
historyków był Tomasz Strzembosz. Pisał on o Polskim Państwie
Podziemnym, ale również poruszał problem okupacji sowieckiej polskich
Kresów Wschodnich. Oczywiście na temat sowieckiej okupacji nie mógł
pisać oficjalnie, więc wydał swoją pracę dopiero w wolnej Polsce. Pisanie na
pewne tematy było wręcz niebezpieczne: Jest czymś hańbiącym, – pisał
Strzembosz - że fakt podjęcia badań, musiałem ukrywać nie tylko z obawy
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przed KGB […] ale także przed kolegami historykami z obawy, że ktoś
doniesie, że się tym zajmuje, albo zabroni (Tamże, s. 202).
Perypetie związane z cenzurą miały niekiedy zabawny charakter, jak
wspomina Tomasz Szarota: Przypomniałem sobie nawet dość zabawny
epizod związany z publikacją mej pracy doktorskie . Dosłownie w ostatniej
chwili na etapie drugiej korekty, ktoś w redakcji wyłapał błąd, literówkę,
która nam wszystkim umknęła. Zamiast rustyfikacji miast dolnośląskich jak
napisałem, - złożono – o horrendum – rusyfikacja. Nie muszę dodawać, że
pozostawanie tego w erracie byłoby dość kłopotliwe (Tamże, s. 208).
Istnienie cenzury z PRL powodowało reakcje inteligencji na ten stan
rzeczy np. słynny „List 34” podpisany przez 34 polskich twórców na czele z
Antonim Słonimskim: Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i
czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej, stwarza sytuację zagrażającą
rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii
publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji, za
konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się
zmiany polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez
Konstytucję Państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu. (Albert 1989, s.
825).
List został zignorowany przez władze, dopiero, kiedy dostał się do
„Wolnej Europy” i prasy zagranicznej spowodował ostrą reakcje
komunistycznych władz. W odpowiedzi KC PZPR wystosował list
sześciuset pisarzy lojalnych wobec patii. Sygnatariuszami tego drugiego listu
była organizacja partyjna, oddziału warszawskiego Związek Literatów
Polskich. Sam ZLP był kierowany był przez komunistów - 26 procent
członków ZLP należało do partii. Wielu pisarzy i twórców kultury z Europy
Zachodniej solidaryzowało się z polskimi pisarzami. Autorzy listu 34 mieli
potem zakaz druku i inne szykany np. obniżono dodatkowo limity papieru
dla „Tygodnika Powszechnego”, gdyż jego redaktor naczelny Jerzy
Turowicz był jednym z sygnatariuszy listu 34 (Tamże).
Lata sześćdziesiąte był to bardzo siermiężny okres dla polskiej kultury.
Autorzy „reakcyjni” nie byli drukowani, odmawiano również drukowania
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pisarzy, młodego pokolenia, tzw. „Nowej Fali”. Najbardziej kuriozalnym
wydarzeniem w roku 1968 było zdjęcie „Dziadów” Adama Mickiewicza, ze
względu na antyrosyjskie treści zawarte w sztuce. Dramat ten powstał
jeszcze w czasach carskich i jego treść odnosiła się do zaborcy rosyjskiego,
nie dotyczyła natomiast późniejszych komunistów rosyjskich, o których
Adam Mickiewicz nie mógł mieć pojęcia. Publiczność oklaskiwała
zwłaszcza antyrosyjskie fragmenty „Dziadów”, które to nie spodobały się
sowieckim towarzyszom i sztukę zdjęto. Zdjęcie „Dziadów” wywołało
protesty, brutalnie stłumione przez komunistów (Tamże. s. 879).
Wtedy na nadzwyczajnym zjeździe oddziału ZLP Stefan Kisielewski
określił panujący w Polsce system dyktaturą ciemniaków, za co został potem
dotkliwie pobity przez nieznanych sprawców. Satyryk Janusz Szpotański
napisał w latach sześćdziesiątych satyryczna operę „Cisi i gęgacze”, która
była rozprowadza własnym sumptem. Sztuka ta była ostrą satyrą na
ówczesną partie komunistyczną. Szpotański skazany został na trzy lata
więzienia (Tamże). Represje spotykały nielicznych wtedy opozycjonistów.
Wcześniej w roku 1965 skazano również Jacka Kuronia i Karola
Modzelewskiego za napisanie Listu otwartego do partii (Tamże, s. 851852). Wyroki dostawali także „Taternicy” tzn. ci, którzy przez Tatry
przemycali zakazaną literaturę, np. numery paryskiej „Kultury” Jerzego
Giedroycia.
W późniejszym okresie w latach siedemdziesiątych pojawił się tak zwany
drugi obieg. Wydawano książki poza cenzurą, co powodowało, że można
było, oczywiście nielegalnie, zaznajomić się z niezależną myślą polityczną.
Oprócz tego drugi obieg był ważnym uzupełnieniem, jeżeli chodzi o
literaturę piękną, nieobecną w oficjalnym systemie wydawniczym.
Udostępniano czytelnikowi polskiemu twórczość wielu autorów polskich i
zagranicznych. Odważniejsi historycy krajowi również wydawali pod
pseudonimami w drugim obiegu te materiały, których nie mogli dać do
druku w oficjalnych wydawnictwach ze względu na cenzurę.
W roku 1980 powstała „Solidarność” trzeci punkt porozumień
sierpniowych dotyczył cenzury. Pod wpływem Porozumień Sierpniowych
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rząd wniósł do sejmu PRL ustawę ograniczającą rolę GUKPPiW
(Radzikowska 1990, s.5). Podstawową różnicą pomiędzy nową ustawą a
dekretem z 1946 roku, było to, że w tekście miała być zaznaczona
ingerencja. Ponadto decyzja cenzury podlegała zaskarżeniu do Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Niestety zaraz po stanie wojennym, wprowadzono
nowelizację ustawy, która wróciła do stanu prawnego sprzed 1981 roku.
Uderzało to w publikacje naukowe, które miały być zwolnione od wstępnej
kontroli. Pozostawiono zapis o zaznaczaniu ingerencji w tekście, jednak
nieformalne naciski powodowały, że tylko katolickie tygodniki korzystały z
tego przywileju.
29 stycznia 1990 roku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza uległa
samolikwidacji i niejaki czas potem zniesiono cenzurę. Ustawa w tej sprawie
weszła w życie 6 czerwca 1990 roku. (Romek 2001, s. 35-36.). Znamienne
jest to, że dopiero po czterech miesiącach od rozwiązania PZPR
zlikwidowano cenzurę, gdy rządził już Polską, pierwszy niekomunistyczny
rząd Tadeusza Mazowieckiego.
W wolnej Polsce nie ma oficjalnej cenzury, istnieją natomiast różne
formy autocenzury, tematy tabu obowiązujące w pewnych środowiskach,
próby budowania ostracyzmu wobec pewnych grup i poglądów. Po roku
1989 pojawiła się Polsce modna na Zachodzie „polityczna poprawność”,
która jest pewną formą autocenzury, oddziałuje na snobizm i chęć dostania
się do współczesnych elit. Cenzura zakazywała mówić o pewnych sprawach,
pp. nakazuje mówić w pewien określony sposób. Według autorów
nastawionych krytycznie wobec „politycznej poprawności”, jest ona
rodzajem nowej „miękkiej cenzury”. Oczywiście występują również
entuzjaści tej swoistej nowej mody, która przyszła z USA i która jest
kojarzona z otwartością i tolerancją. Według mnie, po 1989 za mało
zrobiono, żeby udostępnić czytelnikowi polskiemu emigracyjnych pisarzy.
Współczesny Polak jest zbyt mało zorientowany w literaturze emigracyjnej z
lat 1939-1989, jak również w literaturze drugiego obiegu, powstałej w latach
1976-1989. Prawo autorskie może być skuteczną formą cenzury także dziś.
Przykładem takiej sytuacji jest sprawa dzieł emigracyjnego pisarza Józefa
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Mackiewicza, do którego spuścizny prawo uzyskała swego czasu Nina
Karsov-Szechter – właścicielka londyńskiego wydawnictwa „Kontra”.
Starania wielu polskich wydawców o publikacje dzieł autora Zwycięstwa
prowokacji, zakończyły się fiaskiem, gdyż Józef Mackiewicz w swojej
publicystyce, w bardzo niekorzystnym świetle przedstawiał środowiska nie
tylko komunistyczne, ale również emigracyjne i opozycyjne. Protesty
środowisk wydawniczych i literackich dały rezultat i niektóre mniej
kontrowersyjne dzieła tego autora są publikowane obecnie w Polsce, lecz nie
wszystkie. Właścicielka „Kontry” swego czasu dała następujące
oświadczenie: Decyduję się na sprzedawanie w Polsce publikowanych przez
londyńskie wydawnictwo „Kontra” dzieł Józefa Mackiewicza wbrew woli
zmarłego pisarza (!?) i wbrew własnym przekonaniom. Józef Mackiewicz
wierzył, że nigdy nie zrobię niczego, co byłoby niezgodne z jego wolą –
dlatego zostałam jedyną spadkobierczynią praw autorskich […] (Witek,
Żmigrodzki, 2003, s. 65). Prawda jest taka, że Józef Mackiewicz nie godził
się na wydawanie swoich dzieł przez oficjalne wydawnictwa państwowe w
PRL (swoją drogą i tak w PRL obowiązywał zakaz druku jego książek).
Godził się natomiast na kolportowanie swoich książek poza oficjalnym
obiegiem, temu służyło właśnie założone przez niego wydawnictwo
„Kontra”. Utrzymywanie jednak tego stanu rzeczy w wolnej Polsce, po
upadku komunizmu i zniesieniu cenzury wydaje się tylko celowym
pretekstem, służącym zablokowaniu wydawania dzieł tego wybitnego
pisarza. Jak widać prawo autorskie i pojęcie własności intelektualnej może
być formą cenzury i blokadą dla duchowego rozwoju narodu.
Wnioski
W artykule tym przedstawiono mechanizm funkcjonowania cenzury w
Polsce w dwudziestym wieku, zwłaszcza w okresie PRL. Cenzura
totalitarnego państwa była jednocześnie cenzurą prewencyjną i represyjną.
Dodatkowo ingerencje jej nie były zaznaczane w tekście. Chodziło o to,
żeby czytelnik nie wiedział, gdzie była przeprowadzana ingerencja, a gdzie
nie. W którym miejscu występują słowa autora, a w którym zdania
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wstawione przez cenzora. Celem było zasugerowanie czytelnikowi, że autor
tak właśnie myśli, jak życzyłaby sobie partia. Na początku lat
osiemdziesiątych „Solidarność” wywalczyła zmianę prawa dotyczącego
cenzury, ingerencje jej miały być zaznaczona w tekście. Po wprowadzeniu
stanu wojennego zmieniono te ustawę, prawo do zaznaczania ingerencji
pozostawiono tylko gazetom katolickim. Do końca PRL zakazane było
pisanie na temat cenzury, ani przedstawianie historii tej instytucji w latach
wcześniejszych. Warto dodać, iż poza oficjalną cenzurą instytucjonalną,
istniała również cenzura nieformalna oraz autocenzura.
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SUMMARY
CENSORSHIP IN POLISH PEOPLE'S REPUBLIC

This article presents the mechanism of functioning of censorship in Poland in the twentieth century, especially during the communist era. Censorship of the totalitarian state was both preventive and repressive censorship. In addition, the interventions were not mentioned in the text. The
idea is that the reader does not know where the interference was carried
out, and where not. At what point are the words of the author, and the
sentence inserted by the censor. The aim was to suggest to the reader that
the author so just thinking, how would like a party. In the early eighties
the “Solidarity” movement won a change in the law on censorship, interference it had to be marked in the text. After martial law was changed the
law, the right to select the interference is allowed only Catholic newspapers. By the end of PRL was forbidden to write about censorship, nor to
present the history of the institution in earlier years. It is worth noting that
apart from institutional censorship official, there was also censorship and
self-censorship informal.
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OSKAR HALECKI I POWSZECHNE ZJAZDY
HISTORYKÓW POLSKICH
„Zjazdy historyków to są zjazdy wyjątkowe. Mają one za sobą długą już
tradycję i jeśli w ogóle jakiś zjazd może nawiązać do dawnych soborów, czy
kongresów politycznych, to chyba tylko kongresy historyków. Z pierwszymi
łączy je dążność do szukania prawd, z drugimi wizja dziejów”1.
Oskar Halecki pozostawił po sobie niezwykle bogatą i cenną twórczość
naukową, w tym przedmiot niniejszych rozważań, wypowiedzi wygłoszone
podczas Powszechnych Zjazdów Historyków Polskich. Uczony zabierał głos
w czasie obrad konferencyjnych, prezentując własne wyniki badań, a także
uczestnicząc w obradach poświęconym wystąpieniom innych naukowców.
Teksty zarówno referatów zjazdowych, jak i zapis dyskusji zostały utrwalone na piśmie i opublikowane w tomach Pamiętników zawierających protokoły ze wspomnianych debat.
Urodzony u schyłku XIX stulecia przyszły profesor dorastał w klimacie
wielkich przeobrażeń narodowościowo-społecznych, jakich areną stała się
Europa Środkowo-Wschodnia na przełomie wieków. Region ten, miejsce
wielu narodowości, kultur i języków, spajał katolicyzm, jako wiara i etos życia trwale istniejący w jego rodzinie. Dlatego też w przeszłości wielonarodowej polsko-litewskiej Rzeczypospolitej poszukiwał dowodów zgodnego
współistnienia przedstawicieli różnych nacji, kultur i wyznań. Wówczas,
„[…] w dobie pierwszej wojny światowej, uczony nakreślił program swoich

1

L. Koczy, Międzynarodowy Kongres Historyczny, „Teki Historyczne”, 1960/61, s. 165.
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poszukiwań badawczych właściwie na całe życie”2. Problematykę dotyczącą
nowożytnych dziejów Polski i Europy usytuował w centrum swoich zainteresowań naukowych. Poszukiwał syntezy wielkich problemów dziejowych,
jak unia polsko-litewska, pytał o miejsce w dziejach powszechnych Europy
Środkowo-Wschodniej3, a wyniki swych badań zaprezentował m.in. podczas
dwóch (1930 i 1935 r.) krajowych zjazdów historycznych. Nie tylko wygłaszając własne referaty, ale także uczestnicząc w dyskusjach dotyczących wystąpień innych naukowców, których wyniki badań poddawał analizie.
Powszechne Zjazdy Historyków Polskich organizowane były od 1890 r.
przez Polskie Towarzystwo Historyczne (początkowo Towarzystwo Historyczne, PTH od 1924 r.). Pierwszy Zjazd w XX stuleciu był czwartym z kolei. Odbywał się w dniach 6–8 grudnia 1925 r. i zwołany został po 25 latach
od ostatniego, który obradował w Krakowie w 1900 r. Zjazd miał być podsumowaniem osiągnięć uzyskanych dotychczas w polskich naukach historycznych w warunkach jakie powstały po odrodzeniu państwa4. Jeszcze
przed rozpoczęciem obrad zjazdowych nadesłano 128 prac, jak podaje Marian Gumowski5.
„Na miejsce zjazdu wybrano Poznań. „[…] zrozumiałe jest, że w 900letnią rocznicę koronacji i śmierci Bolesława Chrobrego – tego króla właśnie
wybraliśmy na patrona naszego zjazdu, mówił podczas I posiedzenia plenarnego prof. Franciszek Bujak. Troska o zapewnienie wskrzeszonemu Państwu
prawdziwej niepodległości zwraca naszą myśl ku Twórcy niepodległości politycznej i kościelnej pierwszego państwa […]”6.

2

M. Kornat, Historyk Europy Środkowo-Wschodniej Oskar Halecki (1891-1973) w nauce i
życiu Polski, [w:] Historik v Promĕnách Doby a Prostředí-20. Století, Brno 2009, s. 318.
3
Ibidem, s. 315.
4
Zaproszenie. Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Poznaniu [w:] Pamiętnik IV
Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925, t. 2, Protokoły,
Lwów 1927, s. 201.
5
M. Gumowski, Zjazd historyków polskich w Poznaniu 6-8. XII 1925 r., „Ateneum
Kapłańskie”, 1926, nr 17, s. 80.
6
Kronika IV. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925,
„Kwartalnik Historyczny” 1925, z. 1, s. 633
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Zjazd wypadł imponująco zarówno pod względem zaprezentowanego dorobku naukowego, jak i od strony organizacyjnej7. „[…] stał się potężną manifestacją, która powagą swą i sprawnością prześcignęła wszystkie oczekiwania. 140 zgłoszonych referatów i 500 uczestników z wszystkich ziem polskich, od Poznania i Torunia po Lwów i Wilno, po raz pierwszy mogących
swobodnie się wypowiedzieć […]”8. Jednakże nie wszystkie referaty dotyczące średniowiecza mogły być wygłoszone. Prof. Oskar Halecki nie mógł
niestety przybyć do Poznania, ażeby przedstawić swój pogląd na tę epokę.
Tymczasem w tomie I Pamiętnika IV. Zjazdu Historyków Polskich mieszczącego „Referaty”, ukazał się jego artykuł pt. Problem średniowiecza9.
Uczony zaproponował zamiast podziału historii na część średniowieczną i
nowożytną, rozgraniczającego nasze dzieje przedrozbiorowe, ujęcie tych
epok w jeden okres od X aż do końca wieku XVIII. Wskutek zniesienia pojęcia średniowiecza stanie się, zdaniem historyka, bezpodstawne pytanie czy
i dlaczego średniowiecze (przez każdego inaczej zrozumiane) trwało w Polsce dłużej aniżeli gdzie indziej. Pomysł Profesora zbiegał się z propozycją
Augusta Cieszkowskiego, by trzech wieków, XVI, XVII i XVIII, nie odrywano od epoki nowożytnej i zaliczano do nowożytności10. Trudny i nadal
nierozstrzygnięty spór dotyczący ram czasowych poszczególnych okresów
historycznych, a zwłaszcza epoki średniowiecza, miał zdaniem uczonego
kluczowe znaczenie nie tylko dla historii powszechnej, ale i dla poszczególnych narodów europejskich. „[…] każda historia narodowa liczy się z przyjętym z góry faktem, że wszystkie kraje europejskie mniej więcej równocześnie okres ten przechodziły, i stara się swój podział i swoje ogóle ujęcie do
tego pewnika dostosować”11. Polski podział historii wskazuje na to, iż za7

Po kongresie historyków, „Czas”, 1925, nr 288, s. 1.
M. Gębarowicz, Historia Literatury na IV Zjeździe Historyków Polskich w Poznaniu,
Lwów, „Ruch Literacki”, 1926, nr 2, s. 40.
9
O. Halecki, Problem średniowiecza [w:] Pamiętnik IV. Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925, t. 1, Referaty, Lwów 1925, Sekcja II, s. 1-7.
8

10

A. Wojtkowski, Na powitanie zjazdu historyków polskich. Poglądy pisarzy poznańskich
pierwszej połowy wieku XIX na epoki w historji, „Kronika Miasta Poznania”, 1925, nr 11, s.
230.
11
O. Halecki, Problem średniowiecza [w:] Pamiętnik IV. Powszechnego Zjazdu Historyków
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czyna się ona w samym środku średniowiecza i zdaniem badaczy trwa dłużej
niż w innych krajach. Jednakże aby rozwiązać problem epoki mediewistycznej, Profesor Aleki Szaleki12 zaproponował wyzbycie się stosowania poglądów a priori i zastosowanie ostrożnej metody indukcyjnej. Nie można
przyjmować z góry założenia, jak przekonywał uczony, iż istniał okres średniowiecza, i że rozciągał się między V a XV stuleciem. Natomiast na tej
ogromnej przestrzeni wieków należy dostrzec krótsze ale charakterystyczne
okresy, które łączą wspólne cechy, by na tej podstawie budować główne
okresy dziejowe13. Zdaniem O. Haleckiego jedynie wieki XI, XII i XIII
charakteryzowały się jednolitością, w której łatwo można odnaleźć podobieństwa przynależne epoce, którą zwykło się nazywać średniowieczem.
Stanowią one podstawę kulturalną, polityczną i ustrojową świata, który przetrwał do rewolucji francuskiej u schyłku XVIII w.14 Takie ujęcie problematyki wyznaczenia czasowego wieków średnich, pozwala również na pełniejsze zastosowanie nowego podziału w stosunku do historii Polski, która w X
w. ewoluowała z okresu „bajecznego” do dziejów trwających po upadek
dawnej Rzeczypospolitej15.
Na zakończenie obradującego w Poznaniu zjazdu, podczas drugiego posiedzenia plenarnego odbywającego się w Auli Uniwersyteckiej, przewodniczący Bronisław Dembiński dokonał podsumowania obrad. „[…] muszę zaznaczyć, – stwierdził – co wyraziłem już na pierwszym posiedzeniu, – że ten
Zjazd stanie się ważnym etapem nauki polskiej. […] Zjazd dowodzi wielPolskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925, t. 1, Referaty, Lwów 1925, Sekcja II, s. 3.
12
Profesor Janusz Pajewski wspominał: „W roku 1932 podczas pobytu w Paryżu powołałem
się na profesora Haleckiego w rozmowie z pewnym profesorem francuskim, przekazując mu
pozdrowienia. Uprzejmy Francuz skwitował to kurtuazyjnym: to bardzo miło, momentalnie
jednak nabrałem podejrzeń, iż nie bardzo wie, o kim mówię. (…) rozmowa potoczyła się
dalej i dopiero po chwili, gdy zeszła na uniwersyteckie studia historyczne w Warszawie, mój
rozmówca ożywił się nagle i z wyraźnym zainteresowaniem w głosie zapytał: «To pan
musiał słuchać wykładów mego wielkiego przyjaciela pana Aleki-Szaleki?». Profesor
podpisywał się bowiem zawsze Halecki-Chalecki. I tak już wśród nas, jego uczniów, zostało
– Aleki-Szaleki”. Cyt. za: J. Pajewski, Przeszłość z bliska. Wspomnienia, Warszawa 1983, s.
77.
13
O. Halecki, Problem średniowiecza, op. cit., s. 4.
14
Ibidem, s. 6.
15
Ibidem, s. 7.
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kich wysiłków przy warsztacie pracy naukowej. Okazało się, że przez 25 lat
od ostatniego trzeciego zjazdu aż do chwili dzisiejszej, pomimo wielkiego
dziejowego przełomu, pomimo wielkiej burzy, która wstrząsnęła całym
światem, a która nam pozwoliła wydobyć się z pod ziemi na powierzchnię
świata, że mimo tego wstrząśnienia jednak myśl polska pracowała ustawicznie i stale (…)”16.
Dwa kolejne zjazdy tj. V. i VI. w obradach których wziął udział O. Halecki, miały miejsce kolejno w Warszawie w dniach 28 listopada – 4 grudnia
1930 r. i Wilnie od 8 do 11 września 1935 r. Pierwszemu ze zjazdów towarzyszyły uroczystości obchodów setnej rocznicy powstania listopadowego,
które upamiętnił medal okolicznościowy zaprojektowany przez Stanisława
Repetę.

Medal pamiątkowy setnej rocznicy powstania listopadowego autorstwa Stanisława Repety17.
Pierwsze miejsce podczas obrad Zjazdu miała zająć historia ostatnich 150
lat, okres walk o niepodległość, któremu poświęcono osobną sekcję pod
przewodnictwem prof. Wacława Tokarza. Jednakże 1930 r. przebiegał rów16

Pamiętnik IV. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925,
t. 2, Protokoły, Lwów 1927, s. 191.
17
Przed rocznicą powstania listopadowego V Powszechny Zjazd Historyków Polskich w
Warszawie 29 listopada 1930 roku, [w:] „Tęcza”. Ilustrowane Pismo Tygodniowe, 1930, R.
4, z. 38, bns.

51

nież pod znakiem świętowania 500. rocznicy śmierci w. ks. Witolda. Dlatego
też głównie historia Litwy zdominowała Sekcję dziejów dawnej Rzeczypospolitej pod kierownictwem prof. Władysława Sobieskiego18.
Natomiast VI. Zjazd ze względu na wybór miejsca i datę, odbywał się w
nawiązaniu do przełomowego faktu z dziejów Litwy. Kierunek prac uczestników niniejszego wydarzenia wyznaczała 550. rocznica zawarcia unii w
Krewie. Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego wysunęły się w obradach
na plan pierwszy wszystkich prawie sekcji zjazdu, zaś w czasie Zjazdu Warszawskiego – stulecie Nocy Listopadowej19. Wileńskie obrady historyków
zgromadziły ponad 400 badaczy, a rozpoczęły się od uroczystego nabożeństwa w kaplicy Ostrobramskiej, odprawionego przez ks. arcybiskupa Jałbrzykowskiego. Otwarcie zjazdu nastąpiło na posiedzeniu inauguracyjnym w
Sali Śniadeckich na Uniwersytecie Stefana Batorego i transmitowane było
przez Polskie Radio. Jednomyślnie obrany przewodniczącym Zjazdu, sekretarz generalny Akademii Umiejętności, prof. Stanisław Kutrzeba, w pięknym
przemówieniu wskazał na rolę historii w życiu narodu. Następnie zobrazował rozwój nauk historycznych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Uczony
stwierdził, iż rola historii polega głównie na kształtowaniu świadomości narodowej, na ukazywaniu związków z pokoleniami poprzednimi i możliwości
na przyszłość20. „Z uroczystościami zjazdowymi połączono poświęcenie i
otwarcie nowego gmachu archiwum państwowego w Wilnie oraz otwarcie
wystawy «Polska i Litwa w dziejowym stosunku», grupującej szereg nader
cennych dokumentów, pieczęci i rycin, obrazujących relacje polskolitewskie na przestrzeni wieków”21.
Oskar Halecki wygłosił łącznie trzy referaty podczas obu Zjazdów, których obrady toczyły się wokoło dziejów Litwy oraz zagadnień związanych z
500. rocznicą śmierci wielkiego księcia Witolda. Władcy temu poświęcony
18

Ibidem.
Odezwa, [w:] Pamiętnik VI. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17-20
września 1935 r., t. 2, Protokoły, Lwów 1936, s. 253.
20
VI Zjazd Historyków Polskich w Wilnie, „Myśl Narodowa”, 1935, nr 40, s. 616.
21
Ibidem, s. 617.
19
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został pierwszy odczyt Profesora na końcowym posiedzeniu plenarnym w
Warszawie22. Badacz unii jagiellońskiej dowodził, iż problematyka dotycząca oceny działalności politycznej Witolda posiada wymowę aktualną. Bowiem z punktu widzenia naukowego każde zagadnienie, bez względu na to
kiedy się rozegrało, które nasuwa jeszcze wątpliwości naukowe i pomimo
wysiłków historyków jest jeszcze niewyjaśnione, powinno budzić ożywioną
dyskusję. Do takich właśnie należała kwestia działań podejmowanych przez
Witolda na niwie politycznej. „Nie jest to bynajmniej frazes ogólnikowy,
miałem bowiem sposobność przekonania się o tym stanie rzeczy – mówił O.
Halecki – w sposób jak gdyby eksperymentalny; wszak niedawno w moim
seminarium odbył się szereg referatów, w których staraliśmy się ująć różne
strony roli dziejowej Witolda, nie w sposób oryginalny, lecz na podstawie
wyników dotychczasowych badań”23.
Z różnorodnych poczynań księcia litewskiego wyłaniają się, jako niezwykle istotne: jego stosunek do Korony i jej króla oraz kontakty jakie nawiązywał z bezpośrednimi sąsiadami państwa polsko-litewskiego. Zdaniem
uczonego zgłębienie tej problematyki jest zadaniem przede wszystkim dla
polskiej nauki historycznej. Właśnie w tym wypadku poglądy uczonych polskich są, jak mniemał, może najbardziej rozbieżne i sprzeczne między sobą.
Według badacza, do pewnego stopnia można by tłumaczyć taki stan rzeczy
brakami w materiale źródłowym. Nie zachował się bowiem dokument, nie
wiadomo nawet czy istniał, w którym by wyraźniej niż w pamiętnym akcie
krewskim (1385), gdy Jagiełło wstępował na tron polski, wyjaśniano sytuację Witolda. Nie istnieje także dokument najważniejszy tj. ugoda ostrowska
z 1392 r., w którym Jagiełło określał nowe stanowisko Witolda. Podobnie
zresztą jak akt pierwszej unii radomsko-wileńskiej z roku 1401, aczkolwiek
ten zaginiony, rozstrzygający akt, jak zauważył badacz, wystawiono w 1400
r. w Grodnie. Historyk postanowił poruszyć dwa zasadnicze problemy, które
22

St. Nowakowski, V Powszechny Zjazd Historyków Polskich, „Przegląd Pedagogiczny”,
1931, nr 4, s. 88.
23
O. Halecki, Witold [w:] Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w
Warszawie 28 listopada do 4 grudnia 1930 r., t. 2. Protokoły, Lwów 1931, s. 363.
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nasuwa interpretacja stosunku Witolda do Polski24. Omówił w sowim referacie najbardziej znane wątki historyczne dotyczące Witolda, ale i zarazem
ukazujące niejednokrotnie sprzeczne wnioski. Przekonywał, iż w związku z
nadziejami 1410 r. książę litewski popełnił najpoważniejszy błąd w prowadzonej przeciwko krzyżakom polityce, nie doceniając żywotnego dla Litwy
zagadnienia dostępu do Morza Bałtyckiego oraz opanowania ujścia Niemna.
Trudno bowiem zaprzeczyć, zdaniem uczonego, że polityka krzyżacka Witolda nie zapewniała z jednej strony najważniejszych potrzeb Polski bez
względu na to, czy chodziło o drobny młyn Lubicz nad Drwęcą czy o Pomorze z Gdańskiem, a z drugiej strony nie przynosiła korzyści Litwie25.
Podczas dyskusji na Posiedzeniu V. odbywającym się w związku z wygłoszonymi referatami w II Sekcji poświeconej „Historii Dawnej Rzeczypospolitej”, uczony ponownie zabrał głos, nawiązując tym razem do dwóch
wystąpień. Stanisława Zakrzewskiego, który wygłosił referat Wypadki lat
1382-1386 w związku z genezą Unii26 i Stanisława Zajączkowskiego, przybliżającego słuchaczom dzieje Żmudzi w początkach Unii polsko-litewskiej27.
Pierwszy z historyków wyraził przekonanie, iż zagadnienie ustrojowe dotyczące połączenia Polski z Litwą nie było kluczowe dla jego twórców.
Świadczy o tym według autora, niejasny termin applicare, który wskazuje,
iż delikatne rokowania można było łatwo zerwać dokonując zdecydowanych
zapisów. „Nie sądzę zresztą, przemawiał St. Zakrzewski, by akt krewski
miał znaczenie traktatu państwowego; było to prawdziwe „memoriale”, a
więc uwierzytelniony pamiętnik pertraktacji […]”28. Drugi referent bliższe
24
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zbadanie dziejów Żmudzi z okresu, jaki przebyła do chwili przyłączenia tej
chrystianizowanej ziemi do W. Ks. Litewskiego, ocenił jako nastręczające
trudności z powodu ubogich i rozbieżnych przekazów źródłowych. Tymczasem wyniki tych badań mogą pozwolić na określenie prawno-państwowego
stosunku Żmudzi do państwa litewskiego, od czasów najdawniejszych do
początku panowania W. Jagiełły29.
Na przestrzeni tego czasu, według St. Zajączkowskiego, nastąpiło trzykrotne odstąpienie Żmudzi Zakonowi, dokonane przez litewskich władców.
Po raz pierwszy Jagiełło oddał Zakonowi część tej ziemi na mocy traktatu w
1382 r., następnie układ saliński z 1398 r., wznowiony w Raciążu w 1404 r.,
ustanowił krzyżaków panami całej Żmudzi. Zatem jej przynależność do
Wielkiego Księstwa zaznaczał już Giedymin. Była ona ochronnym wałem
państwa litewskiego przed naciskiem krzyżackim, aż została przekazana Zakonowi30.
O. Halecki odpowiadając na wystąpienia badaczy, podkreślił ich zasługi
dla wyświetlenia tematów, jakich opracowania się podjęli. Wyraził uznanie
dla St. Zakrzewskiego za to, że genezę unii polsko-litewskiej ujął na szerokim tle dziejów powszechnych. Zasugerował zwrócenie uwagi na kwestię,
którą także podniósł nieżyjący już Antoni Prochaska, dotyczącą przeprowadzenia badań porównawczych między unią z 1385 r. a niemalże równoczesną Kalmarską. Poza tym wskazał na potrzebę wyzyskania w tej sprawie
nowszej skandynawskiej literatury naukowej oraz szerszego niż dotychczas
uwzględnienia prowadzonej przez Habsburgów w tym czasie polityki31. Podobnie ocenił wkład St. Zajączkowskiego poczynionych dla rozwoju nauk
historycznych studiów tego historyka. Jednakże wyraził on sprzeciw dla
29
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uznania tezy, jakoby król Władysław Jagiełło i Wielki Książę Litewski odstąpili ziemię żmudzką Zakonowi Krzyżackiemu, aby następnie łatwiej ją
pozyskać. „Kilkakrotne te cesje, przekonywał O. Halecki, aczkolwiek istotnie nie zawsze były koniecznością polityczną, można wytłumaczyć za każdym razem chęcią zwrócenia sił Litwy w innym kierunku, a również i tym,
że w danej chwili i tak znaczna przynajmniej część Żmudzi była zajęta lub
też całkowicie wyniszczona przez Krzyżaków”32.
Natomiast dwoma referatami wygłoszonymi w Wilnie wpisał się O. Halecki znakomicie w główną tematykę Zjazdu Historyków Polskich. W Przeglądzie badań nad dziejami Litwy 1385–1569, omówił ważniejsze prace rodzimych historyków, które zdaniem uczonego ukazują „[…] jak istotną rolę
w badaniu dziejów politycznych Litwy jagiellońskiej odegrała nauka polska.
Starała się ona zresztą zawsze uwzględniać sumiennie przyczynki, jakie dawały nauka niemiecka, rosyjska, a zwłaszcza ukraińska, która pod przewodem Mikołaja. Hruszewskiego wciągnęła niemal całe dzieje Litwy do swego
ujęcia historii Ukrainy – Rusi”33. Dyskusję nad tym i innymi referatami wygłoszonymi w Sekcji I Historia Polityczna, podjęto na posiedzeniu I w dniu
17 września o godzinie 16. w Auli Uniwersytetu. W sprawie wystąpienia O.
Haleckiego głos zabrał przewodnicy panelu Ludwik Kolankowski, który
stwierdził, iż „znakomitego, rozwiniętego przed chwilą przeglądu dziejów
W. Ks, Lit, w okresie jagiellońskim, uzupełnić czymkolwiek niepodobna.
Można by co najwyżej do dezyderatów wymienionych przez prof. Haleckiego dodać kilka dalszych, chociaż zapewne drugorzędnych, niemniej jednak
ważnych”34.
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W drugim referacie pt. Dzieje Unji Kościelnej w Wielkiem Księstwie Litewskiem (do r. 1596), uczony przypominał, iż sprawa unii kościelnej jest z
natury rzeczy przede wszystkim zagadnieniem z historii Kościoła i jako taka
powinna być badana. Stąd wniosek, że ktokolwiek pragnie analizować ją naukowo, nie może pominąć kwestii religijnych i teologicznych, wokół których toczyła się poprzez wieki dyskusja o unii. Przeciwnie, te właśnie kwestie zarówno organizacyjno-obrządkowe, a zwłaszcza dogmatyczne, powinien przyjąć za punkt wyjścia. Literatura religijna danej epoki będzie dla
niego źródłem niemniej ważnym aniżeli akty prawne, a nawet korespondencja, pozwalająca wniknąć w pobudki działania poszczególnych jednostek.
Starając się zaś ustalić te pobudki, historyk bez względu na to, jakie są jego
przekonania własne, powinien uwzględnić przede wszystkim religijne przekonania interesujących go postaci. Historia Kościoła, zdaniem Haleckiego,
jest jednym z najważniejszych działów historii kultury. Stąd także kwestia
unii kościelnej w istocie swej religijna, powinna być badana jako zagadnienie kulturalne35. Niespełnione postulaty unii kościołów: zachodniego (rzymskiego) i wschodniego (greckiego), likwidującej schizmę z 1054 r. towarzyszą Kościołowi aż do czasów nowożytnych. Zawarto taką unię na soborze
we Florencji w roku 1439, która nie weszła jednak w życie. W konsekwencji
Kościoły rzymski i prawosławny nigdy nie uzyskały jedności. Niniejszy postulat znalazł częściowe urzeczywistnienie na ziemiach Rzeczypospolitej na
mocy aktu wydanego 1596 r. w Brześciu Litewskim36.
Podczas wspomnianego zjazdu historycznego O. Halecki wygłosił referat, w
którym nakreślił problem badawczy dziejów unii kościelnej w Wielkim
Księstwie Litewskim do roku 159637.
Uczony przypomniał, iż już w 1928 r. na Międzynarodowym Kongresie
Historycznym w Oslo, wysunął inny ważny postulat, mianowicie koniecz35
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ność traktowania sprawy unii kościelnej na tle ogólno- dziejowym. Przestrzegał przed rozpatrywaniem tej problematyki, oddzielając ziemie ruskie
Korony od Wielkiego Księstwa Litewskiego. Postulował, iż należy domagać
się stanowczo, aby wydarzeniom doniosłym, które rozegrały się na tych właśnie terenach, przyznawano odpowiednie miejsce w ogólnych pracach o unii
kościelnej. Autor przestrzegał także, by podczas analizowania bezpośrednich
rokowań rzymsko-bizantyńskich, widzieć także w perspektywie Moskwę i
jej aspiracje polityczne38.
„Niemniej ważnym zadaniem od objęcia całokształtu zagadnienia pod
względem terytorialnym jest pamiętanie o ciągłości rozwoju historycznego
w czasie. […] nie można też wyodrębnić pewnego tylko okresu czy etapu –
chociażby najważniejszego – w tych dziejach, w oderwaniu od jego podstaw”. Należy zaprzestać „sprowadzania całych dziejów unii kościelnej do
jednej tylko unii brzeskiej 1596 r. i jej następstw. Pominięcie genezy, a raczej zacieśnienie jej do bezpośrednich rokowań przygotowawczych i do
dyskusji kilku lub kilkunastu najwyżej lat poprzedzających słynny synod
brzeski, jest z punktu widzenia naukowego niedopuszczalne, przestrzegał O.
Halecki. Nie będzie to żadnym nadużywaniem metody genetycznej, wyjaśniał, jeśli wreszcie przestaniemy traktować dwuwiekowe co najmniej,
wcześniejsze dzieje unii w obrębie państwa polsko-litewskiego, jako pobieżny tylko wstęp do opisu unii brzeskiej. Wszak została ona zawarta na podstawie unii florenckiej, jako jej odnowienie i wprowadzenie w życie na obszarze Rzeczypospolitej; stąd badania nad tą właśnie unią dawniejszą, której
pięćsetlecie zbliża się, stanowią niezbędną podstawę dla zrozumienia całości
sprawy”39.
Uczony postanowił poświęcić część merytoryczną swego referatu okresowi poprzedzającemu zawarcie unii brzeskiej. Przypominał, iż inicjatywa
unii kościelnej pojawiła się na Litwie, w chwili utworzenia unii politycznej z
Polską i nawrócenia pogańskich Litwinów na katolicyzm. Unia taka zdawała
38
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się według uczonego „umożliwiać harmonijną współpracę dwóch kultur,
których wpływy ścierały się tak wyraźnie w Wielkim Księstwie, przy niezaprzeczonej dotąd przewadze kultury ruskiej. Wreszcie zaś zapowiadała całkowity, już nie tylko organizacyjno-kościelny rozdział między Rusią litewską a moskiewską, tak pożądany pod względem politycznym”40.
W toczącej się dyskusji w Sekcji IV Historia Kultury na Posiedzeniu I w
dniu 18 września o godz. 9. pod kierunkiem Stanisława Kota, odnosząc się
do wystąpienia O. Haleckiego, głos zabrał Kazimierz Lepszy. „Referat prof.
Haleckiego ma dla rozwoju badań nad dziejami unii kościelnej doniosłe znaczenie, ustala bowiem zasady badania genezy tego doniosłego zjawiska dziejowego. Określając charakter problemu unii, prof. Halecki wypowiedział się
za poglądem, że „sprawa unii kościelnej jest przede wszystkim zagadnieniem z historji Kościoła”, że zatem kwest je religijne i teologiczne muszą
występować tu na plan pierwszy i to zarówno organizacyjne, jak i dogmatyczne. Problem zaś polityczny uznał prof. Halecki za ważny, aczkolwiek
nie pierwszoplanowy. […] Prof. Halecki wystąpił przeciwko zacieśnieniu
genezy unii do sytuacji bezpośrednio ją poprzedzającej. Uznając w zupełności ten postulat, musimy wszakże wprzód szczegółowo zbadać, czy istniała
nieprzerwana nić starań o unię kościelną na ziemiach polskich od czasów
Unii Florenckiej aż do Brzeskiej, czy nie było żadnej luki, szczególniej w
okresie panowania Zygmunta Starego i czy wreszcie starania te wyszły z
dziedziny rzucania od czasu do czasu memoriałów i projektów i przybrały
charakter planowej akcji, odznaczającej się intensywnością, która by świadczyła o ścisłym genetycznym związku między niemi a staraniami i zabiegami o Unię”41.
O. Halecki odpowiedział doktorowi K. Lepszemu: „Stwierdzam z radością wielkie zainteresowanie dla dziejów unii kościelnej i popieram zgłoszone wnioski. […] zaznaczam, że nie wykluczam oczywiście strony politycznej dziejów unii kościelnej; chodziło mi tylko o to, aby nie była jednostron40
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nie wysuwana na pierwsze miejsce. Właśnie należyte uwzględnienie momentów czysto religijnych, literatury i dyskusji teologicznych, cofa genezę
unii brzeskiej o ćwierć wieku, tak, że luka, raczej pozorna, dzieląca ją od
ostatnich oddźwięków unii florenckiej na Rusi, z postępem badań coraz bardziej maleje”42.
Kolejny VI. Powszechny Zjazd Historyków Polskich również zaznaczył
się wypowiedziami O. Haleckiego, który na forum naukowym ocenił wystąpienia rodzimych historyków. Podczas dyskusji związanej z referatami
przedstawionymi w ramach I Sekcji Historia Polityczna O. Halecki zabrał
głos w związku z referatem Olgierda Górki „Optymizm a pesymizm w polskiej historiografii. Odwrócenie pojęć”43.
Nie zgadzając się z poglądami autora na dawną Rzeczpospolitą i przyczyny jej upadku, uczony ograniczył się do uwagi, że historyk nie udowodnił
konieczności związku między poglądami na przyczyny rozbiorów i na przyczyny odrodzenia Polski w czasach dzisiejszych. „Przeciwnicy nasi, którzy
przypisują nam winę upadku, twierdzą równocześnie, że odzyskaliśmy niepodległość bez własnej zasługi. Tak samo, uważając przemoc zewnętrzną za
czynnik decydujący dla katastrofy rozbiorowej, można zarazem uznać w całej pełni rozstrzygające znaczenie własnego wysiłku dla odzyskania niepodległości. Nie mogę się też zgodzić na przeciwstawienie Polaka nowoczesnego - przedrozbiorowemu i skupienie wszystkich świateł na pierwszym, a
wszystkich cieniów na drugim. Odsyłając co do własnych poglądów do zarysu dziejów polskich, ogłoszonego w r. 1933 w języku francuskim, pragnę
obecnie wystąpić tylko w obronie śp. prof. B a l z e r a, tak ostro krytykowanego przez referenta”44.
Podczas posiedzenia V. poświęconego dyskusji nad obradami Sekcji I –
„Historia Polityczna”, uczony zabrał głos oceniając referat Władysława Ko42

Ibidem, s. 162-163.
Sekcja I Historia Polityczna, Posiedzenie I, Dyskusja, [w:] Pamiętnik VI. Powszechnego
Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17-20 września 1935 r., t. 2, Protokoły, Lwów 1936, s.
47-48
44
Ibidem.
43

60

nopczyńskiego na temat Udziału Polski i Litwy w tworzeniu wspólnej polityki zagranicznej45.
Następnie podobnie jak poprzednio, Profesor podjął dyskusję także w
Sekcji II, tym razem poświęconej „Historii Prawa”. Omówił wystąpienie
Stanisława Kutrzeby Charakter prawny związku Litwy z Polską (1385-1569
)46, który przybliżył słuchaczom dotychczasowy dorobek historiograficzny
na temat charakteru prawnego unii polsko-litewskiej. Autor pierwszego wystąpienia podkreślał, iż Polska i Litwa zawarły w Krewie unię w celu prowadzenia skutecznej, wspólnej polityki zagranicznej. Uzyskano dzięki temu połączeniu większą potęgę, poprzez usunięcie zatargów i ugruntowanie bezpieczeństwa na pograniczu obu państw między Bałtykiem i morzem Czarnym.
Takie spotęgowanie aktywnej siły ukierunkowanej na zewnątrz pokazywało
krajom sąsiednim, iż mają do czynienia ze zjednoczonym blokiem polskolitewskim. „Pierwszy cel osiągnięto, według Wł. Konopczyńskiego, z chwilą
zakończenia walki o Podole. Drugi realizowano w dwóch etapach - przed
rokiem 1569 i po nim. Wielkie Księstwo po odzyskaniu Żmudzi niewiele się
troszczyło o Bałtyk, a w szczególności o ujście Dźwiny, jeszcze mniej o
sprawy czeskie i węgierskie […]”47.
Tymczasem drugi z referentów dowodził, że nauka nie powinna już wątpić co do charakteru aktu krewskiego z r. 1385, iż zawiera on zobowiązania
warunkowe, przyjęte przez Jagiełłę na wypadek, jeśli zostanie wybrany królem polskim. Natomiast stosunek Litwy do Polski w latach 1385- 1401,
można uważać za nie posiadający ścisłej prawniczej treści, który należy rozumieć jako zobowiązanie do inkorporacji. Zdaniem St. Kutrzeby kwestią
dotąd nie rozstrzygniętą, jest czy Jagiełło po koronacji na króla polskiego
45
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wydał osobny dokument inkorporacyjny48. Pojęciu inkorporacji bezpośredniej odpowiada także wyrażenie przywileju ziemskiego z 1387 r., zestawiające Litwę z innymi ziemiami Polski. „S t o s u n e k w i ę c p r a w n y, o
i l e c h o d z i o c h a r a k t e r połączenia od roku 1401 do roku 1440, n i
e u l e g ł z a s a d n i c z o z m i a n i e. Król polski wykonywał jednak
władzę bezpośrednio tylko w obrębie Polski, na Litwie pośrednio przez
wielkiego księcia, któremu podlegają książęta litewscy”49.
Odnosząc się do całości przedstawionej syntezy w wystąpieniu poświęconym tworzeniu wspólnej polsko-litewskiej polityki zagranicznej, O. Halecki wysunął dwa zastrzeżenia. Po pierwsze zgodził się z autorem, iż związek Polski z Litwą zaznaczył się zwłaszcza „duchowymi podstawami”. Podkreślił jednak, iż nie sposób pominąć także natury geopolitycznej przejawiającej się w łączności dotyczącej wspólnej problematyki bałtyckiej i czarnomorskiej. Po drugie decydujące znaczenie unii lubelskiej dla wspólnej polityki zewnętrznej obu państw należy postrzegać również w kontekście
współdziałania na polu dyplomatycznym i militarnym w całym okresie jagiellońskim50.
Natomiast wypowiedź St. Kutrzeby uznał Profesor za znakomitą, jednakże i tutaj pokusił się o uwagi. Uzupełnił bowiem referat historyka o dane
wypływające z listu Ludwika węgierskiego z 1377 r., o który sam niedawno
pisał w „MH” z sierpnia 1935 r.51. Dokument ten zawiera sprawiający kłopot interpretacyjny zwrot applicare Coronae Regni, widniejący także w akcie zawarcia unii w Krewie. Z listu według O. Haleckiego wynika, iż termin
ten zaczerpnięto z terminologii prawnej kancelarii króla, gdzie został użyty
w sprawie przekazania Podola w lenno (in feudum) korony węgierskiej.
48

St. Kutrzeba, Charakter prawny związku Litwy z Polską (1385-1569), [w:] Pamiętnik VI.
Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17-20 września 1935 r., I. Referaty,
Sekcja II. Historia Prawa, op. cit., s. 166.
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Ibidem, s. 172.
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O. Halecki, Sekcja I. Historia Polityczna, Posiedzenie V; Dyskusja,[w:] Pamiętnik VI
Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17-20 września 1935 r., I., Protokoły,
Lwów 1936, s. 71.
51
O. Halecki, Przyczynki genealogiczne do dziejów układu krewskiego, [w:] „MH”, 1935, nr
7-8, s. 97-111.
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Uczony wysunął na tej podstawie wniosek, iż stosunki polsko-litewskie od
najwcześniejszego etapu miały charakter lenny tj. określały przynależność
W. Ks. Litewskiego do Korony. Tymczasem dla okresu późniejszego zachowując termin unii personalnej, gdyż pod „względem faktycznym […]
stosunek Litwy do Polski opierał się przez blisko cztery lata na jej aktach, do
których nawiązywano też przy zawieraniu unii lubelskiej. Ta ostatnia była
niewątpliwie unią realną, różną od inkorporacji, która objęła tylko Podlasie i
Ruś południową”52. Referent odpowiadając na uwagi uczonego, wyraził
wdzięczność za zwrócenie uwagi na dokument z 1377 r.53.
Podsumowując niniejsze rozważania na temat udziału O. Haleckiego w
Powszechnych Zjazdach Historyków Polskich i jego aktywności na polu nauki, można wysnuć pogląd, iż uwagi i wskazówki czynione przez uczonego,
oddziaływały na postęp w badaniach nad dziejami ojczystymi epoki średniowiecza. Wystąpienia innych historyków, które poddawał własnej analizie i ocenie należały do obszaru jego zainteresowań naukowych. Szeroka
wiedza i erudycja Profesora pozwalały uczonemu na rzetelne i krytyczne
spojrzenie na pracę kolegów ze środowiska naukowego. Opinie, którymi O.
Haleckiego dzielił się z uczestnikami Zjazdów z zachęcały do dalszych, pogłębionych badań nad omawianymi podczas dyskusji zagadnieniami. Uczony często wskazywał historykom błędy we wnioskowaniu, czy też obszary i
możliwości badawcze pozostające dotąd nie zgłębione. Jednak zawsze dostrzegał pozytywne strony pracy naukowej historyków, a kiedy nie zgadzał
się z ich wnioskami, wyraźnie akcentował swoje zdanie, kierując uwagę naukowców na określony obszar badawczy, pobudzając zapewne do dalszej
działalności na niwie nauk historycznych.
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O. Halecki, Sekcja I. Historia Polityczna, Posiedzenie V; Dyskusja,[w:] Pamiętnik VI
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SUMMARY
OSCAR HALECKI AND THE GENERAL CONGRESS OF POLISH
HISTORIANS
Author sums up the discussion on the participation of Oskar Halecki in
the General Congress of Polish Historians and its activity in the field of
science, we can draw the view that attention and guidance made by the
scholar, influenced the progress in research on native history of the Middle Ages. Instances of other historians, which has yielded its own analysis
and assessment of the area belonged to his scientific interests. Extensive
knowledge and erudition of Professor scholar allowed for reliable and
critical look at the work of colleagues in the scientific community. Opinions, which O. Halecki shared with the participants of the Nazi encourage
further, in-depth study of these issues during the discussion. The learned
historians often point to errors in reasoning or areas and outstanding research capabilities have not yet explored. But I always saw the positive
side of the scientific work of historians, and when he did not agree with
their conclusions, clearly emphasized his sentence, directing the attention
of scientists in the specific area of research, probably to stimulate further
activity on the floodplain of the historical sciences.
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„ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem” 2012, nr 1

Ronald Lasecki
Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych

„KAA PUU TE RUHA; KAA HAO TE RANGATAHI”1 –
RODZINA MAORYJSKA POMIĘDZY ŚWIATEM
TRADYCYJNYM A NOWOŻYTNOŚCIĄ
„Niech cię nie zraża kolor mojej skóry,
Ciemnej odziewy palącego słońca”
(Szekspir – Kupiec wenecki)
Przeminął stary świat stworzony przez naszych polinezyjskich przodków, a świat nowy dopiero się kształtuje. (…) Rozleciały się w pył wielkie pełnomorskie łodzie, a dowódcy
wypraw morskich i znawcy rzemiósł odeszli do krainy duchów. Oznaki i symbole duchowej i doczesnej władzy zostały rozproszone po muzeach innych ludów. Sława epoki kamienia ulotniła się z Polinezji.
Stara sieć pełna jest dziur, jej oka przegniły, odłożono ją więc na bok.
Jaką to nową zarzuca się sieć rybacką?
(Te Rangi Hiroa)

Wstęp
W pracy tej jako „Maorysów” będziemy rozumieć mieszkańców Nowej
Zelandii pochodzenia polinezyjskiego. Odrzucamy, jako wprowadzającą
uciążliwy zamęt semantyczny, konwencję nazywania „Maorysami” wszystkich Polinezyjczyków, tak więc mieszkańców atoli, wysp i archipelagów objętych gigantycznym trójkątem, którego wierzchołkami są Hawaje na północy, Nowa Zelandia na południu i Wyspa Wielkanocna na wschodzie. Jako
brzmiące już dziś zbyt pretensjonalnie odrzucamy też nazywanie rodowitych
mieszkańców Nowej Zelandii „Maorami” lub „Maoryjczykami”, choć i takie
określenia znane są w polskiej tradycji językowej. Jako z nacechowanego
pejoratywnie, rezygnujemy też z określania Maorysów mianem „dzikich”,
„niecywilizowanych”, „prymitywnych” itp.
1

(maor.) „Odrzuca się starą sieć, z nową idzie się na połów”.
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Celem pracy jest opisanie fundamentalnego przeistoczenia, jakiemu uległo społeczeństwo maoryjskie w konsekwencji zetknięcia się z nowożytnością i akulturacji zaistniałej w wyniku zderzenia się jego rodzimej kultury z
kulturą zachodnią.
Kulturę maoryjską sprzed kolonizacji uznajemy tu za archaiczną. Rozumiemy pod tym pojęciem zarówno fakt, iż nie przeszła ona stadium cywilizacyjnych przemian towarzyszących rewolucji agrarnej, jak i fakt, iż charakter tej kultury był na wskroś sakralny, ona zaś sama ukierunkowana metafizycznie. Argumentowanie tego drugiego poglądu zbytnio jednak odbiegałoby od zasadniczego wątku pracy i zajęło zbyt dużo miejsca, toteż pozwalamy
sobie zasugerować zainteresowanym czytelnikom samodzielne poszukiwania w tej dziedzinie. Przywoływana w pracy literatura przedmiotu, dostarcza
tu naszym zdaniem odpowiednich sugestii i wskazówek bibliograficznych.
Cywilizację zachodnią, reprezentowaną w kontaktach z Maorysami
głównie przez białych Brytyjczyków, uznajemy z kolei za wytwór nowożytności (Moderny), związanej między innymi z odmiennym niż w kulturach
archaicznych rozumieniem istoty człowieka, jego roli, powinności i miejsca
wobec społeczeństwa, wspólnoty, ziemi i przyrody, sacrum wreszcie. Niektóre z tych momentów różnicujących, szczególnie te determinujące naszym
zdaniem istniejącą strukturę społeczną, tak więc również rodzinną, zostaną
omówione w pracy.
Wychodzimy tu z założenia o esencjonalnie różnym, nawet przeciwstawnym sobie charakterze kultury tradycyjnej i cywilizacji nowożytnej. Idziemy
tu śladem etnologów orientujących się na przeszłość, postrzegających kulturę maoryjską jako kompletną, pełną i funkcjonalną w czasach sprzed jej
akulturacji z cywilizacją zachodnią. Akulturację tą (westernizację) postrzegamy raczej jako czynnik destrukcji i rozkładu niż transformacji. Innymi
słowy, naszym zdaniem, przemiany jakim uległa w nowożytności kultura
maoryjska – w tym maoryjska rodzina, którą staramy się w tej pracy omówić
– były tożsame z zagładą jej kluczowych elementów.
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Konstruując wywód, wychodzimy z założenia potwierdzonego ustaleniami przywoływanych badaczy, że znana na Zachodzie rodzina nuklearna jest
wytworem nowożytności, nieznanym tradycyjnym społecznościom maoryjskim. Stąd sporą część pracy poświęcamy opisowi archaicznego społeczeństwa maoryjskiego, starając się wskazać, jakiego rodzaju struktury i instytucje społeczne istniały w nim, zanim pojawiła się rodzina nuklearna typu zachodniego, w sposób niepełny i zmieniony suplementująca ich funkcje. Opis
nie dotyczy rodziny w takiej postaci, w jakiej znamy ją na współczesnym
Zachodzie. Rodzina taka bowiem w archaicznym społeczeństwie maoryjskim nie istniała. W to miejsce staramy się wskazać, że w pewnym sensie –
ze względu na rozumienie pokrewieństwa i cykl rozwoju demograficznego i
przestrzennej ekspansji – największe istniejące w tym społeczeństwie struktury, a mianowicie plemiona, były jako całości wielkimi rodzinami.
Skoro zatem wobec przednowożytneego społeczeństwa maoryjskiego nie
jest możliwe ścisłe rozdzielenie zagadnienia struktury społecznej od zagadnienia rodziny, skazani jesteśmy na opisanie w części pierwszej naszej pracy
charakteru takich elementów tej struktury jak ród, klan, plemię, a nawet dających się w nim wyodrębnić warstw społecznych: wodzów, arystokracji i
pospólstwa. Jak staramy się to wykazać, na kształt i treść tych struktur, kluczowy wpływ miały zależności i stosunki w innych społeczeństwach ograniczone zasięgiem do rodziny. Hasłowo odnosimy się również do niektórych
treści i znaczeń mistycznych i sakralnych przypisywanych przez archaicznych Maorysów opisywanym przez nas instytucjom.
Znaczenie czynnika kluczowego dla rozpadu archaicznego społeczeństwa
maoryjskiego przypisujemy zmianie struktury własnościowej. Dokonała się
ona w warunkach brytyjskiego podboju i kolonizacji archipelagu, stąd też
drugą część pracy poświęcamy wielce skrótowemu, by nie powiedzieć wręcz
hasłowemu, omówieniu przemian w tej dziedzinie. Przedmiotem pracy nie
jest jednak gospodarcza historia Nowej Zelandii ani historia Maorysów, zatem staramy się nadmiernie nie rozciągać tego wątku. Jego omówienie uważamy za konieczne, jako czynnika warunkującego i tła dla przemian będą67

cych głównym tematem pracy, zbędne jednak zbytnie jego rozbudowywanie,
jako nie będącego elementem samodzielnym i nie współtworzącego centralnego wątku wywodu.
W części trzeciej opisujemy kształt nowożytnego społeczeństwa maoryjskiego. Staramy się przy tym podkreślić te jego cechy, które zdają się nam
być reliktami przeniesionymi z epoki archaicznej, adoptującymi się zaś w
warunkach nowożytności jako patologiczne. Zwracamy również uwagę na
trudności adaptacyjne społeczeństwa ukształtowanego w warunkach przednowożytnych, wobec „inwazji nowoczesności” i „szoku przyszłości”, jakie
dotknęły Maorysów w okresie kolonialnym i pokolonialnym.

Wprowadzenie: Maorysi i Polinezja
Nowa Zelandia zasiedlona została w trzech falach migracyjnych pomiędzy X a XIV wiekiem przez ludność pochodzenia polinezyjskiego, posługującą się językami z malajsko-polinezyjskiej podrodziny językowej i przemieszczającą się pomiędzy poszczególnymi wyspami i archipelagami Pacyfiku na dwukadłubowych łodziach z pokładem i masztami, lub na łodziach
jednokadłubowych ze stabilizującym je pływakiem na wysięgniku2. Wraz z
Wyspą Północną (Te Ikaa Maui) oraz Wyspą Południową (Te Waki Punamu)
zasiedlone zostały także położone na południe od nich mniejsze wyspy i archipelagi Chatham, Antypodów, Aucland i Campbella. Zasiedlenie wysp
Nowej Zelandii dokonało się w toku tzw. ekspansji austronezyjskiej, rozpoczętej przez mieszkańców Tajwanu lub południowych Chin około czwartego
tysiąclecia przed Chrystusem. To właśnie na ten okres datuje się początek
wytwarzania przez nich charakterystycznych wygładzonych kamiennych narzędzi i zdobionej ceramiki (tzw. ceramika Ta—p'en-k'eng), pochodzące zaś
z nieco późniejszego okresu pozostałości tajwańskiego ryżu i proso świadczą
o zwiększeniu produktywności ówczesnego rolnictwa3. Zarówno tradycja
2

Zob. P. H. Buck, Wikingowie Pacyfiku, Warszawa 1983, s. 32-43.
J. Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, Warszawa 2000, s.
406-410 i nast.
3
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ustna Maorysów, jak i współczesne badania archeologiczne dostarczają dowodów na przybycie na wyspy Nowej Zelandii ok. 950 roku n.e. wyprawy
żeglarza imieniem Kupe. Około 1150 roku w Bay of Plenty wylądować miała kolejna wyprawa dowodzona przez legendarnego Toi. Około 1350 roku
do wybrzeży archipelagu dopłynąć zaś miała ostatnia i najliczniejsza fala
migrantów, którzy przybyli na pokładach tzw. „Wielkiej Flotylli”, najprawdopodobniej z archipelagu Wysp Towarzystwa lub Wysp Cooka, lądując w
regionie Bay of Plenty. To właśnie oni kulturowo, etnicznie i antropologicznie zasymilowali poprzednich osiedleńców, następnie zaś poprzez podboje i
małżeństwa dali początek szczepom zamieszkującym całe terytorium archipelagu.
Rodzina polinezyjska różniła się znacząco od zachodniej. Była to rodzina
wielopokoleniowa, bardziej przypominająca klan, w takim kształcie, w jakim istniał on w Szkocji czy Irlandii, lub we wczesnośredniowiecznej Polsce. W domu rodzinnym żyły wspólnie trzy, lub nawet cztery pokolenia.
Gdy dom ten ulegał przepełnieniu, nowy budowany był w jego pobliżu dla
młodszej linii rodowej. Przedstawiciele młodszej i starszej linii pozostawali
w bliskich i częstych kontaktach. Gdy kobieta wychodziła za mąż za mężczyznę z odległej rodziny, przenosiła się do domu rodziny męża. Mężczyźni
poślubiający kobiety z odległych rodzin sprowadzali je do własnego domu
rodzinnego. Kobieta taka zostawała włączona do rodziny męża poprzez małżeństwo. Dzieci ze związku uznawane były za część rodziny męża, dziedzicząc członkostwo po ojcu. Z upływem czasu potomkowie danej rodziny rozprzestrzeniali się w danym regionie, zachowując jednak przy tym silne
związki sąsiedzkie i świadomość wspólnego pochodzenia oraz pokrewieństwa. Członkowie rodziny dopuszczani byli na wielkie zebrania rodzinne, na
których dyskutowano kwestie istotne dla całości klanu.
Tego rodzaju instytucja rodziny-klanu, jak twierdzi uznany badacz etnologii tego regionu Te Rangi Hiroa (1877-1951), była szeroko rozpowszechniona na wszystkich wyspach Polinezji4. Kwestie dotyczące całego rodu
4

T. Rangi Hiroa, The Coming of the Maori, Wellington 1949, s. 331.
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rozwiązywane były wspólnie. Gdy spory wewnętrzne, przeludnienie lub
konflikty z silniejszymi sąsiadami zmuszały określoną grupę do poszukiwania nowej siedziby na innych wyspach, wówczas wśród emigrantów wyruszających w tej samej łodzi były na ogół osoby ze sobą spokrewnione. Wylądowawszy na nowej ziemi, niewielkie grupy rozwijały się wzdłuż tradycyjnych linii pokrewieństwa w większe grupy rodzinne, następnie zaś w klany, w plemiona i w grupy plemienne, wciąż połączone więzami pokrewieństwa i pochodzenia od wspólnego przodka.
Pierwsi koloniści Nowej Zelandii przybyli na trzech wielkich łodziach, w
trzech grupach. Nazwali się tangata whenua (lud ziemi). Poszczególne grupy przyjęły za swe nazwy słowo „rzesza” (tini), oraz imię przywódcy łodzi
na której przybyli na Nową Zelandię, połączone spójnikiem „o”. Nazwy
trzech grup brzmiały więc odpowiednio Tini o Maruiwi (Rzesza
Maruiwi'ego), Tini o Ruatamore (Rzesza Ruatamore'go), oraz Tini o Taiwataro (Rzesza Taiwataro'ego). W okresie późniejszym wyodrębniła się jeszcze czwarta grupa, nazwana od imienia jednego z członków oryginalnej załogi łodzi migrantów Tini o Pananehu (Rzesza Pananehu). Grupy te zasiedliły tereny dzisiejszych nowozelandzkich prowincji Taranaki, Hawke's Bay i
Auckland. Kolejne grupy przybyszów osiedliły się w regionie Whakatane
(Tini o Awa znana też pod imieniem o szerszym znaczeniu Tini o Toi), oraz
Wellington (Tini o Ngaitara). Najliczniejsza jednak okazała się trzecia fala
migrantów, którzy osiedlili się zarówno na zachodnim jak i na wschodnim
wybrzeżu Wyspy Północnej około 1350 roku. Wchłonęli oni ludność poprzednich fal migracji, dając początek strukturze plemiennej, jaka istniała na
archipelagu w okresie jego europejskiej kolonizacji.

I. Archaiczna rodzina maoryjska
1. Genealogia i pokrewieństwo
Społeczeństwo maoryjskie złożone było z różnego poziomu nakładających się na siebie grup o charakterze genealogicznym. Afiliacja do tych grup
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miała charakter ambilateralny, czyli Maorys mógł się do nich przyłączać poprzez dziedziczenie członkostwa po linii pochodzenia zarówno żeńskiej jak i
męskiej. Możliwa była równoczesna przynależność do kilku grup tego samego poziomu. Były to grupy ambilinealne, uprawnienie do członkostwa w
których wyprowadzane było z bycia potomkiem założyciela plemienia w linii zarówno męskiej jak i żeńskiej. Społeczeństwo maoryjskie różniło się zatem zarówno od grup patrylinealnych, składających się z osób spokrewnionych ze sobą w linii męskiej, jak i od grup matrylinealnych, których członkowie spokrewnieni są w linii żeńskiej. Tworzyli społeczeństwo zorganizowane na podstawie pochodzenia, ale nie wyłącznie patrylateralnego, ani nie
wyłącznie na podstawie matrylateralnego. Członkostwo w określonego stopnia grupie społecznej Maorys osiągał poprzez dziedziczenie po obojgu rodzicach – gdy należeli oni do tej samej grupy, wówczas uzyskiwał podwójne
prawo członkostwa, jeśli zaś należeli do dwóch różnych grup, uzyskiwał
prawo do członkostwa w obydwu. Zazwyczaj jednak większe znaczenie
przypisywano dziedziczeniu w linii męskiej. Młode pary małżeńskie najczęściej mieszkały wraz z rodziną ojca męża, w ten sposób wiążąc się z jego
grupą genealogiczną i nadając realną treść przynależności do niej. W wypadku niemożności zamieszkania na terytorium grupy, wobec której prawa
formalnie były dziedziczone, zmniejszały się one proporcjonalnie do spadku
częstotliwości i czasu odwiedzin w danej grupie. Dziedziczone bywały przez
trzy, czasem przez cztery pokolenia, w końcu jednak nie będąc wykorzystanymi, wygasały. Maorys mógł jednak w każdym momencie zmienić swoją
afiliację grupową na afiliację z inną grupą z którą wiązało go pokrewieństwo, choćby osiedlając się na jej terenie i włączając w jej życie wspólnotowe.
Społeczeństwo maoryjskie oparte jest na klasyfikacyjnym systemie pokrewieństwa5. Stosowana w nim terminologia pokrewieństwa nie posiada
więc – jak w opisowym systemie pokrewieństwa – ściśle określonych desy5

Pojęcie klasyfikacyjnego systemu pokrewieństwa wprowadzone zostało przez
amerykańskiego antropologa Ludwika Henryka Morgana (1818-1881) w jego pracy Systems
of Consanguinity and Affinity of the Human Family (1871).
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gnatów osobniczych powiązanych konkretnym stosunkiem pokrewieństwa,
lecz tymi samymi terminami ujmuje krewnych tej samej linii genealogicznej
oraz krewnych linii równoległych, ale tego samego szczebla. Tak więc w języku maoryjskim tym samym terminem określa się rzeczywistego ojca jak i
jego rodzonych braci a także najdalszych choćby kuzynów. Podobnie tym
samym terminem określa się rodzoną matkę oraz siostry i kuzynki obojga
rodziców. Identycznie rzecz się ma z członkami kolejnych linii zstępujących
i wstępujących (pradziadkowie, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki) oraz
krewnymi tej samej generacji co ego: „siostrami” są dla Maorysa zarówno
jego rodzone siostry jak i kuzynki, „braćmi” zarówno rodzeni bracia jak i
kuzyni. Stosowano przy tym zasady starszeństwa pochodzenia, uznając za
„starszych braci” wszystkich synów starszych braci swojego ojca, zaś za
młodszych braci wszystkich synów młodszych braci swojego ojca. Stosowanie zasady pokrewieństwa klasyfikacyjnego niezwykle poszerzało rodzinę
Maorysa. Żył on w otoczeniu krewnych liczonych na setki, lub nawet na tysiące. Spokrewniony lub spowinowacony był ze wszystkimi członkami wioskowej społeczności, zaś spokrewniony ze wszystkimi członkami plemienia.
Żaden Maorys nie mógł na stałe osiedlić się w jakiejś wiosce, jeśli nie wykazał się uprzednio pochodzeniem od wspólnego z jej mieszkańcami przodka,
lub nie związał się z ich społecznością przez małżeństwo lub adopcję. Maorysi okazywali szacunek i posłuszeństwo należne biologicznym rodzicom
także rodzicom klasyfikacyjnym, zaś uczucia ojcowskie lub braterskie także
dzieciom i rodzeństwu klasyfikacyjnemu. W sposób znacząco odmienny od
zachodniego, kształtowało to psychikę indywidualną i poczucie więzi społecznych. Twórca dojrzałej polinezyjskiej antropologii i zarazem sam z pochodzenia w połowie Maorys –wspomniany wyżej nowozelandzki badacz Te
Rangi Hiroa tak opisuje własne doświadczenia na tym polu: „Kiedy powiedziano mi, że wiekowa osoba, której nigdy wcześniej nie widziałem była dla
mnie tuupuna (tzn. dziadkiem – R.L), moje serce ociepliło się w stosunku do
niej. Umieściłem go w tej samej kategorii co innych tuupuna, którzy żyli w
tej samej wsi i mieli dla mnie żywe uczucia. Był on członkiem rodziny. Wierzę, że terminy pokrewieństwa znaczą dla Maorysów więcej, niż dla Euro72

pejczyków. Posługiwanie się terminami maoryjskiego pokrewieństwa pomogło utrzymać przy życiu to, że wszyscy członkowie plemienia należeli do tej
samej rodziny, i wzmacniało więzy krwi, sprawiające że trzymali się oni razem tak w czasie dobrej, jak i złej pogody”6. System pokrewieństwa uznawany w społeczeństwie maoryjskim nie wprowadzał więc żadnej różnicy między krewnymi ojca i matki, nie przywiązywał też uwagi do dystansu genealogicznego, za to za najważniejsza sprawę uznawał poziom generacji i starszeństwa.
Ze stosowaniem klasyfikacyjnego systemu pokrewieństwa łączy się duże
znaczenie przywiązywane do znajomości genealogii. Jak wskażemy na to w
dalszej części naszego wywodu, przynależność do określonego rodzaju grupy społeczeństwa maoryjskiego możliwa była po wykazaniu swojego pochodzenia od przodka-założyciela tej grupy. Określenie starszeństwa pochodzenia od przodka-założyciela wspólnoty i stopnia pokrewieństwa z pozostałymi członkami plemienia, determinowały pozycję danego ego i jego rodziny
wobec pozostałych elementów składowych i podgrup plemienia. Jak zaznaczymy to niżej, nakładały się na to również reguły dziedziczenia własności i
przekazywania jej pomiędzy pokoleniami. Dziedziczenie i pokrewieństwo
były zatem dwoma najważniejszymi czynnikami wpływającymi na znaczenie genealogii. Były one przedmiotem przekazu ustnego i utrwalania w kulturze oralnej, ludy polinezyjskie w toku zasiedlania kolejnych wysp Pacyfiku
zatraciły bowiem znajomość pisma.7. Pytany na okoliczność znajomości ge6

T. Rangi Hiroa, dz. cyt., s. 342-343.
Jedynym wyjątkiem jest dość słabo poznana kultura mieszkańców Wyspy Wielkanocnej.
Posługiwali się oni nieodczytanym do dziś, a utrwalanym na drewnianych deszczułkach
pismem koahu rongo-rongo. Według lingwisty Stevena Rogera Fishera i dominujących dziś
wśród antropologów opinii, pismo zostało wynalezione przez mieszkańców Rapa-nui, ale
prawdopodobnie dopiero po pierwszych kontaktach z Europejczykami. Być może inspiracją
dla jego powstania było lądowanie na wyspie Hiszpanów w 1770 roku, być może zaś najazd
peruwiańskich łowców niewolników w latach 1862-1863, w toku którego porwano połowę
mieszkańców Wyspy Wielkanocnej, zrywając ciągłość przekazu jej ustnej kultury.
Odczytanie i interpretację pisma utrudnia fakt, że do dziś zachowało się zaledwie 25
zapisanych nim drewnianych tabliczek. Być może jednego z ostatnich żyjących znawców
pisma rongo-rongo spotkała w czasie swojego pobytu na Wyspie Wielkanocnej w roku 1914
brytyjska antropolog Katarzyna Routledge (1866-1935). Dane przez niego wyjaśnienia nie
wystarczyły jednak do zrozumienia pisma. Zob. J. Diamond, Upadek. Dlaczego niektóre

7
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nealogii pochodzący z plemienia Tuhoe, z klanu Ngati-Koura starszy mężczyzna o imieniu Tamarau, w ciągu trwającego trzy dni posłuchania opisał
nowozelandzkiemu antropologowi Elsdonowi Bestowi (1856-1931) genealogiczną linię pochodzenia składającą się z 1400 nazwisk!8 Taka właśnie
była potęga zdolności mnemotechnicznych niepiśmiennych ludów Polinezji.

2. Struktury pokrewieństwa
2.1. Wielka rodzina (whaanau)
Najmniejszą cząstką maoryjskiego społeczeństwa jest wielka rodzina nazywana whaanau (od słowa „rodzić”). Członkowie tej samej whaanau tworzyli wspólne gospodarstwo domowe i mieszkali pod jednym dachem. Była
to wspólnota autarkiczna, samozarządzająca się i autonomiczna względem
wspólnot wyższych szczebli. Uznawana była wobec nich za wspólnotę pierwotną i historycznie je poprzedzającą. Na zebraniach, na których dyskutowano wspólne dla danego klanu decyzje, whaanau występowała jako zwarty
podmiot z jednolitym dla wszystkich swoich członków i uzgodnionym pomiędzy nimi wcześniej stanowiskiem. W skład whaanau wchodzili zazwyczaj rodowy patriarcha (kaumaatua), jego żona lub żony, a także synowie, i
czasem też córki ze swymi rodzinami. Whaanau należałoby zatem zdefiniować jako „poszerzone gospodarstwo domowe” i wspólnotę genealogiczną o
charakterze hierarchicznym i patriarchalnym. Niektórzy antropologowie
wskazują jednak i na inne możliwe znaczenie tego terminu. Ma ono mianowicie odnosić się do kaumaatua i jego potomków zarówno w linii męskiej
jak i żeńskiej, niekoniecznie żyjących we wspólnym gospodarstwie, przy
wyłączeniu z tej kategorii osób spowinowaconych9. Rozciągłość generacyjna
whaanau obejmuje zazwyczaj cztery lub pięć następujących po sobie pokoleń.
społeczeństwa upadły, a innym się udało, Warszawa 2007, s. 103-104; A. Kondratow,
Zaginione cywilizacje, Warszawa 1973, s. 202-210.
8
Zob. E. Best, The Maori, vol. I, Wellington 1929, s. 344-345.
9
J. Metge, Maorysi z Nowej Zelandii, Warszawa 1971, s. 24.
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a) Małżeństwo
W społeczeństwie maoryjskim ranga dziewictwa zależała od pozycji społecznej dziewczyny. Im pozycja ta była wyższa, tym większą wagę przywiązywano do czystości przedmałżeńskiej. Córki wodzów i arystokratki były
szczególnie strzeżone i szkolone w sztuce życia społecznego, co podnosiło
ich matrymonialną atrakcyjność. Wyróżniano wśród nich trzy układające się
hierarchicznie od najwyższej do najniższej warstwy: mareikura, wahine ariki, oraz najniższa kahurangi. Dziewczęta zaręczone uznawane były za tapu10
i również miały obowiązek zachować cnotę. Poza tymi wyjątkami, uważano
że młodzi mogą, a nawet powinni mieć przedmałżeńskie doświadczenia seksualne, byleby zachowali przy tym dyskrecję i zbytnio nie angażowali się
emocjonalnie. Wybór małżonka był decyzją niezwykle poważną, gdyż prowadzić mógł do wzmocnienia własnej whaanau, lub do zadzierzgnięcia stosunków z innymi grupami. Dlatego decyzje należały do starszyzny rodzinnej
lub gminnej. Arystokracja zaręczała swoje potomstwo jeszcze w dzieciństwie. Towarzyszył temu rozbudowany rytuał religijny mający zapewnić
płodność stadłu. W przypadku pospólstwa młodzi podejmowali niekiedy
różne pozaformalne kroki celem nakłonienia starszych do zalegalizowania
ich związku. Istniały silne sankcje przeciw małżeństwom pomiędzy kuzynostwem pierwszego i drugiego stopnia, oraz przeciw małżeństwom kobiety o
wysokiej pozycji społecznej z mężczyzną z pospólstwa. Podobne ograniczenia nie dotyczyły małżeństw mężczyzn ze znamienitych rodów z kobietami z
warstw niższych. Większość małżeństw zawierana była w obrębie tego samego plemienia i tego samego hapuu11.
Na małżeństwa członków różnych wspólnot terytorialnych patrzono niechętnie i dopuszczano je przede wszystkim jako kroki o charakterze politycznym – mające zawiązać lub wzmocnić przymierze pomiędzy różnymi
wspólnotami. Zwykli członkowie plemienia mieli na ogół tylko jedną żonę.
W rodzinach wodzowskich praktykowano poligamię, dopuszczając liczbę do
10
11

Wyjaśnienie terminu zob. dalsza część tekstu.
Wyjaśnienie terminu zob. dalsza część tekstu.
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czterech możliwych żon. W przypadku wielożeństwa, pierwsza żona i jej potomstwo cieszyli się przywilejem starszeństwa wobec pozostałych żon i ich
potomstwa. Cudzołóstwo mężatki uważano za grzech i naruszenie metafizycznego porządku, ściągające na wspólnotę karę nadprzyrodzoną. W przypadku przyłapania żony z kochankiem, mąż miał prawo zabić oboje. Dopuszczano rozwody, których przeprowadzenie było sprawą stosunkowo prostą. Nie wymagano przy tym zwrotu darów ślubnych. Rozwódka lub wdowa
zobowiązana była do znalezienia sobie kolejnego męża lub powrotu do swojej whaanau, która wówczas się tym zajmowała. Małżonkowie mieszkali zazwyczaj z rodziną ojca męża, zajmując z dziećmi własny dom do spania lub
wydzieloną część większego pomieszczenia. Przysługiwała im własność
ziemi i dobytku. Dzietność była uznawana za jeden z wymogów małżeństwa,
szczególnie zaś pożądani byli synowie. Bezdzietność kobiety mogła być
uzasadnieniem rozwodu lub poślubienia kolejnej żony. Liczba dzieci w rodzinie, wliczając w to zmarłe niemowlęta, rzadko przekraczała sześć. Płodność kontrolowano nakładając tapu na stosunki seksualne w czasie trwającego do dwóch lat okresu karmienia piersią. Niekiedy wywoływano też poronienia, a z rzadka dopuszczano zabijanie niemowląt. Poród odbywał się w
osobnym namiocie poza wioską i obłożony był tapu. Po porodzie namiot
niszczono, w tydzień po urodzeniu dziecko poddawano zaś obrzędowi inicjacji, poświęcając je bóstwu wojny lub pokoju. W rodzinach arystokratycznych i wodzowskich wniesienie do domu rodzinnego nowo narodzonego
dziecka, szczególnie gdy był to pierworodny syn, łączyło się z uroczystą fetą.

2.2. Klan (hapuu)
Gdy whaanau stawała się zbyt liczna i wszyscy jej członkowie nie mogli
dłużej funkcjonować we wspólnym gospodarstwie domowym, wówczas jej
młodsza gałąź pod kierownictwem jednego z synów lub młodszego brata
kaumaatua organizowała nowe gospodarstwo domowe w pobliżu swojej
macierzystej whaanau. Kilka spokrewnionych ze sobą i zamieszkujących na
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wspólnym terytorium whaanau tworzyło podjednostkę społeczną nazywaną
hapuu (od słowa „ciąża”). Termin ten, „używany był na oznaczenie rozszerzonej grupy rodzinnej, by wyrazić ideę pochodzenia od wspólnego przodka i
podkreślić tym więzy krwi, które jednoczyły rodziny dla celu współpracy w
aktywnych działaniach i w obronie”12. W pewien sposób można by więc porównać rozciągnięte zazwyczaj na około dziewięciu generacji hapuu do instytucji klanu. Było ono grupą genealogiczną określoną przez afiliację ambilateralną, czyli przez pochodzenie od wspólnego przodka zarówno w linii
męskiej jak i żeńskiej. Hapuu było plemienną podjednostką organizacyjną,
w którego posiadaniu znajdował się określony wycinek plemiennego terytorium. Było ono najczęściej występującym podmiotem w dziedzinach takich
jak użytkowanie ziemi, wytwarzanie i posługiwanie się wspólnym bogactwem w rodzaju łodzi lub domów spotkań, a także w sytuacji przyjmowania
gości z innych hapuu. Jego członkowie tworzyli jedną lub dwie sąsiadujące
ze sobą wspólnoty terytorialne. Małżonkowie z innych hapuu byli asymilowani jako część funkcjonalna hapuu, w którym żyli i dopuszczano ich do korzystania z wszelkich zasobów gminy dopóki pozostawali na jej terytorium,
nie zostawali jednak członkami grupy genealogicznej. Taki status mogły
uzyskać dopiero ich dzieci. Członkowie hapuu, którzy nie zamieszkiwali na
jego terytorium, nie tracili przez to praw płynących z członkostwa w nim.
Mogli z nich korzystać w stopniu proporcjonalnym do częstotliwości i długości swoich w nim odwiedzin. Mogli też przekazać swoje uprawnienia wobec danego hapuu potomkom. Pozycja hapuu wobec wspólnoty plemiennej
przypomina pod pewnymi względami pozycję whaanau wobec hapuu. Klan
uznawano za wspólnotę pierwotną wobec plemienia, oraz autarkiczną. Na
zebraniach plemiennych hapuu występowały z uzgodnionym wcześniej we
własnych szeregach i ujednoliconym przez to stanowiskiem.
Wraz ze wzrostem liczebności swoich członków hapuu ulegało dalszym
podziałom. Młodsi synowie zakładali nowe hapuu na części dotychczasowego terytorium, lub na ziemiach nowo zasiedlonych czy zdobytych. W takiej
12

T. Rangi Hiroa, dz. cyt., s. 333.
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sytuacji grupa tego rodzaju wcześniej lub później przyjmowała nową nazwę.
Hapuu wywodzące się od wspólnego przodka wciąż jednak postrzegały się
jako związane wspólnotą krwi i przy okazji poważniejszych przedsięwzięć
militarnych ich członkowie przyłączali się do wspólnych wojsk. Zajmujący
się badaniem społeczeństwa maoryjskiego antropolog pisał: „Podstawową
rzeczą jest zrozumienie, że wewnątrz maoryjskiego plemienia nie istniała w
żadnej formie wewnętrzna rywalizacja lub walka o przetrwanie. Taka rywalizacja była ograniczona do sfer poza-plemiennych. Grupy rodzinne i plemienne mogły czasem kłócić się, a nawet ze sobą walczyć, i rzeczywiście niekiedy to robiły. Kiedy jednak pojawiało się jakiekolwiek zagrożenie zewnętrzne dla plemienia, sporów takich zaprzestawano, i klany zwierały swoje szeregi i prezentowały jednolity front wobec jakiejkolwiek agresji z zewnątrz.”13 Hapuu uznawane jest za strukturalny odpowiednik wspólnoty
sub-plemiennej.

2.3 Plemię (iwi)
Grupa spokrewnionych ze sobą i wywodzących się od wspólnego przodka
hapuu formowała plemię, w języku maoryjskim znane jako iwi (od słowa
„kość”). W okresie kolonizacji istniało około pięćdziesięciu iwi, będących
niezależnymi jednostkami politycznymi zajmującymi osobne terytoria. Integralności plemiennych terytoriów i swoich praw politycznych plemiona
strzegły zbrojnie, choć codzienne spory międzyplemienne starano się rozwiązywać pokojowo. Iwi były grupami genealogicznymi typu ambilinealnego, członkostwo w których dziedziczyło się zarówno w linii żeńskiej jak i
męskiej. Możliwa była zatem równoczesna przynależność do kilku plemion.
W praktyce zdarzało się to niezwykle rzadko, gdyż małżeństwa międzyplemienne były raczej wyjątkiem niż regułą. O przynależności do iwi decydowało pochodzenie od wspólnego przodka uznawanego za założyciela plemienia, lub adopcja przez członka plemienia. Liczebność iwi wahała się od

13
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E. Best, dz. cyt., s. 339.

kilku do wielu tysięcy członków. Gdy tylko liczebność lub siła danego hapuu pozwalała mu samodzielnie bronić swej niezależności, stawało się ono
automatycznie plemieniem. Z kolei osłabione wojnami, epidemiami lub głodem iwi mogły zostać zdegradowane do roli podgrup plemiennych14 wewnątrz grup od siebie silniejszych. Kwalifikacja konkretnych podmiotów
jest tu dość utrudniona i powstaje wiele niejasności wokół uznania danej
grupy w konkretnym czasie za samodzielne iwi, czy za podgrupę plemienną.
Grupa plemion wywodzących się od wspólnego przodka tworzyła niekiedy luźną konfederację wspólnie przeciwstawiającą się wrogom zewnętrznym. Więzi łączące spokrewnione ze sobą plemiona nie były tak silne jak w
przypadku więzi łączących spokrewnione ze sobą i co za tym idzie wchodzące w skład tego samego iwi podgrupy plemienne i hapuu, ale w sytuacji
wspólnego zagrożenia utalentowany orator mógł rozbudzić płynące i stąd
sentymenty. Luźne konfederacje tego rodzaju nie zawsze były jednak grupami genealogicznymi. Niekiedy w ich skład wchodziły plemiona i grupy
plemion wywodzące się od różnych założycieli, którzy jednak przypłynęli na
Nową Zelandię na pokładzie tej samej łodzi. Właśnie dlatego konfederacje te
nazywano waka (od słowa „łódź”). Plemiona należące do tej samej waka,
choć niekiedy organizowały się dla wspólnych celów (przede wszystkim militarnych), często walczyły też pomiędzy sobą. Nawet jednak prowadząc
między sobą wojny, członkowie poszczególnych iwi zachowywali świadomość przynależności do wspólnej waka. Szczególnie wyraziście lojalności
takie dało się zaobserwować na terenach pomiędzy Tamaki na północy i
Mokau na południu (waka Tainui), na Płaskowyżu Centralnym (waka Arawa) i w regionie Hawke's Bay (waka Maataatua). Mniejsze znaczenie posiadały one natomiast w Northland i w Taranaki. Waka nie była jednak – o
14

Podgrupa plemienna jest autonomiczną lub wyodrębnioną na podstawie takich
czynników jak dialekt, odmienna tradycja genealogiczna czy teren zamieszkania
lokalizowany poza terenami plemiennymi, grupą wewnątrz plemienia. Dzieli z plemieniem
wspólną kulturę i jest wobec niego organem pochodnym. Jej wyodrębnienie następuje w
toku przestrzennej i strukturalnej ewolucji macierzystej wspólnoty plemiennej pod
wpływem czynników takich jak liczebność plemienia, poziom jego rozwoju kulturowego,
wielkość zajmowanego terytorium i lokalne uwarunkowania przestrzenne. Zob. J. Metge,
dz. cyt., s. 230.
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czym warto pamiętać – kolejnego poziomu samowystarczalną wspólnotą
znaną socjologii społeczeństwa maoryjskiego. Najbardziej złożoną maoryjską strukturą społeczną było iwi. Różne plemiona wchodzące w skład tej
samej waka utrzymywały ze sobą kontakty i niekiedy okazjonalnie łączyły
się dla celów ofensywnych lub defensywnych, lecz waka były jedynie incydentalnymi koalicjami zadaniowymi, rozpadającymi się natychmiast po
osiągnięciu wspólnego celu. Były zaledwie przelotnymi fenomenami, nie
istniały zaś jako zwarci, samoistni i trwali uczestnicy stosunków społecznych.

3. Rola pokrewieństwa w strukturze z społecznej i gospodarczej
3.1. Altruizm krewniaczy
Dobrym przykładem znaczenia pochodzenia różnych plemion maoryjskich od wspólnego przodka jest przytoczony przez Te Rangi Hiroa epizod z
wojny prowadzonej przez noszącego imię Uerata wodza plemienia Ngati
Tama z Północnego Taranaki. Gdy oblegał on w paa (ufortyfikowanej maoryjskiej osadzie przypominającej wszesnośredniowieczne słowiańskie grodzisko) członków konkurencyjnego plemienia, dowodzeni przez niego wojownicy zdobyli niemal wszystkie szańce przeciwnika. Garstka pozostałych
przy życiu obrońców schroniła się wówczas na ostatnim pozostałym w ich
rękach tarasie ziemnym. Wódz broniącego się plemienia zawołał wówczas,
że chce rozmawiać z liderem oblegających. Gdy Uerata wziąwszy włócznię
wspiął się na taras, przywódca obrońców zapytał go: „O Uerata, jaki znak z
przeszłości masz dla mnie?”. Uerata zrozumiał wtedy, że pokonany wódz
jest jego dalekim krewnym, wobec czego podniósł w obydwu dłoniach
włócznię nad głową, po czym złamał ją na kolanie i bez słowa zszedł do
swoich wojowników, którzy milcząco podporządkowując mu się, odstąpili
od oblężenia i podążyli za nim do swojej rodzinnej wioski.15

15
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Opowieść i cytat przytaczamy za T. Rangi Hiroa, dz. cyt., s. 349.

Cechą charakterystyczną społeczeństwa maoryjskiego był wspólnotowy
charakter jego zwyczajów i życia społecznego. Maorys działał nie jako jednostka, ale jako członek whaanau, hapuu, lub iwi. Dobro wspólnoty do której należał, nie tyle przewyższało, co całkowicie wchłaniało dobro jego samego. Dla Maorysa dobro wspólnoty było jego własnym dobrem i nie potrafił on wyobrazić sobie dobra osobistego, które można byłoby przeciwstawić
dobru wspólnoty. Ciekawą ilustracją tego sposobu myślenia jest poruszająca
historia opowiedziana przez mieszkającego przez długie lata pośród Maorysów nowozelandzkiego antropologa Elsdona Besta (1856-1931). Jeden z jego maoryjskich przyjaciół o imieniu Te Piki-kokutu, podczas wojny toczonej
z Białymi przez plemię Rua-tahuna, został wysłany przez starszyznę plemienną do obozu wojsk rządowych z misją dyplomatyczną zawarcia pokoju.
W tym czasie jego żona o imieniu Maria16 została ciężko ranna i leżała
umierająca. Swojego odchodzącego męża pożegnała słowami, powtórzonymi później przez ich córkę Bestowi, już w bardziej pokojowych czasach:
„Idź ze swoją przesyłką. Nie myśl o mnie, ale tylko o plemieniu. Szliśmy u
swego boku w pięknych dniach młodości, ale moje lata już się wypełniły. Cóż
może znaczyć, jeśli ten ostatni krótki odcinek przejdę samotnie.”17 Te Pikikokutu wyruszył więc ze swoją poselską misją, gdy zaś znalazł się na szczycie grani Pu-kareao, usłyszał z oddali grzechot wystrzałów karabinowych,
których głos powiedział mu, że już nigdy nie zobaczy Marii. Jej dni na tym
świecie dobiegły końca: podążyła Szeroką Drogą Tane, wiodącą do świata
wyższego.

3.2. Patriarchalizm
Społeczeństwo maoryjskie było skrajnie zhierarchizowane i wspólnotowe. „W społeczeństwie maoryjskim indywiduum nieledwie może zostać nazwane podjednostką społeczną; zatracało się ono w whaanau, lub w grupie
16

Większość plemion maoryjskich przyjęła chrzest jeszcze przed podbojem i pełną
kolonizacją archipelagu przez Brytyjczyków.
17
Cyt. za: E. Best, dz. cyt., s. 343.
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rodzinnej, która może zostać uznana za podjednostkę społeczną występującą
w życiu Maorysów. Podobnie prawdziwa rodzina zatracała się w grupie”18.
Było społeczeństwem „zamkniętym”, o pozycji w którym decydowało pochodzenie klanowe i starszeństwo wewnątrz każdej z grup genealogicznych.
Brytyjski prawnik i politolog Edward Jenks (1861-1939) w swojej pracy A
History of Politics (1900) zaklasyfikował je jako społeczeństwo w patriarchalnym stadium rozwoju. Starszy posiadał tam wyższą rangę niż młodszy, a
potomek starszego wyższą rangę niż potomek młodszego. „Musimy wziąć
pod uwagę, że chociaż Maorysi znaczną część czynności wykonywali wspólnie i do pewnego stopnia dzielili produkty swojej pracy, ich system społeczny
w żadnym wypadku nie był demokratyczny”19
Pochodzący w męskiej linii starszeństwa od założyciela plemienia lub od
założyciela wspólnoty niższego rzędu, uznawani byli za rangatira, co odpowiadało pozycji europejskiej arystokracji. Rody rangatira i ich członkowie
wyróżniali się zamożnością, posiadając więcej żon, ziemi i niewolników.
Członkowie najstarszych w linii pochodzenia rodów pełnili rolę
zwierzchników (ariki), zarówno na poziomie hapuu, jak i iwi. Władza nad
plemieniem i podgrupami plemiennymi była dziedziczona z pokolenia na
pokolenie po linii starszeństwa w ramach rodów ariki. Wodzowie plemienni
sprawowali swoją władzę wespół z naczelnikami poszczególnych hapuu, nazywanymi tohunga ahurewa, rekrutującymi się zawsze spośród rangatira
kapłanami o najwyższym wykształceniu (najwyższym kapłanem był sam
wódz), oraz stojącymi na czele whaanau rodowymi patriarchami kaumaatua.
Zarówno w hapuu jak i w iwi godność ariki przechodziła z ojca na najstarszego syna. Gdy z powodu niedostatków fizycznych lub umysłowych był on
niegodny sprawowania swojej funkcji, wówczas starszyzna plemienna wybierała regenta w osobie wuja, kuzyna lub młodszego brata, ale właściwym
naczelnikiem dożywotnio pozostawał ten, komu godność owa przysługiwała
z racji jej dziedziczenia. W przypadku, gdy pierworodnym dzieckiem była
18
19
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E. Best, dz. cyt., s. 341.
T. Rangi Hiroa, dz. cyt., s. 337.

córka, przysługiwał jej arystokratyczny tytuł tapairu i otaczano ją szczególną czcią, od dziedziczenia władzy była jednak w większości plemion odsunięta na rzecz młodszych braci. Przez porównanie do tradycyjnych społeczeństw europejskich, można by stwierdzić że władza była przekazywana w
klanowo-plemiennym społeczeństwie maoryjskim drogą legitymizmu dynastycznego opartego o zasadę primogenitury.
Potomkowie młodszych linii rodu lub ci, których przodkowie stracili status przez bycie odpychanym od małżeństw ze starszymi liniami rodziny,
osobiste niepowodzenia, osiedlenie się w dużej odległości od reszty wspólnoty, czy przez uważaną za najbardziej hańbiący przypadek niewolę, klasyfikowani byli jako pospólstwo, czemu w języku maoryjskim odpowiadały
terminy tuutuuaa lub ware. Społeczeństwo maoryjskie było jednak relatywnie młode i strukturalnie niezróżnicowane, ponadto niezwykle silne były w
nim więzi rodowe i pamięć genealogii, tak więc w bliższej lub dalszej linii
wszyscy członkowie wspólnoty plemiennej byli ze sobą w jakiś sposób spokrewnieni. Z tego powodu, żaden z Maorysów nie uważał się za ware20.
Przez małżeństwo lub drogą osiągnięć osobistych mogli oni podnieść swój
status społeczny i awansować do miana rangatira. Maoryjska struktura społeczna, jako historycznie nieokrzepła, była dość elastyczną. Poszczególni
Maorysi, wszyscy w pewien sposób czując się rangatira i okazując szacunek
wynikający z przestrzegania zasady rodowego starszeństwa, zachowali przy
tym arystokratyczne poczucie dumy i nigdy w związku z tym nie wykształciły się w ich społeczności wiernopoddańcze gesty wobec ariki, tak charakterystyczne dla innych wysp Polinezji.21 Wodzowie maoryjscy uciekali się raczej do sugestii i porad niż do wydawania poleceń i rozkazów, zaś większość
ich decyzji musiała być zatwierdzana przez plemienny więc.22
20

Elsdon Best zauważa, że Maorys pytany o to, kto należy do tuutuuaa wskazywał zawsze
innych, nigdy zaś siebie samego. E. Best, dz. cyt., s. 346.
21
Na Hawajach znany był gest padania z pozycji siedzącej na twarz przed wodzem, co
nigdy nie występowało na wyspach Nowej Zelandii. Zob. T. Rangi Hiroa, dz. cyt., s. 348.
22
E. Best, dz. cyt., s. 348; J. Metge, dz. cyt., s. 45-46. Co interesujące, apoteozę podobnie
rozumianej arystokratycznej dumy, niechętnej zbyt silnej władzy monarchicznej znajdujemy
również u narodów europejskich. Znane jest na przykład przywiązanie polskiej szlachty do
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3.2.1. Sakralne treści hierarchii społecznej
a) Mana
Prestiż i pozycja społeczna związana była z sakralną energią mana, będącą rodzajem niematerialnego fluidu, przenoszącego się z osoby na osobę i z
przedmiotu na przedmiot, zwiększając przy tym lub zmniejszając swój potencjał. Mana dziedziczyli wszyscy wolni, ale jej ilość i potęga uzależnione
były od społecznej rangi osoby. Maorysi zobowiązani byli do stosowania się
do całego zespołu nakazów i zakazów, norm i zasad, by nie uszczuplić mana
własnej lub innych ludzi. Własne czyny Maorysa w ciągu całego jego życia
mogły zwielokrotnić lub pomniejszyć jego mana, w ten sposób wpływając
na jego pozycję i prestiż społeczny, czyniąc także możliwym awans w tej
dziedzinie. Mana plemiennego wodza wzrastała wraz z sukcesami plemienia, była pochodną prężności i żywotności plemienia. Nawet gdy iwi zawdzięczało swoje sukcesy nie samemu ariki, ale jego mądrym doradcom lub
liderom podgrup plemiennych, mana ogniskowała się zawsze na osobie
władcy. Analogicznie wszelkie niepowodzenia wspólnoty którą kierował dany ariki, pomniejszały automatycznie jego mana. Czyjeś niepowodzenia, na
przykład zdegradowanie do pozycji więźnia lub niewolnika, zaniedbanie
obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa gościowi, lub ocalenie życia w bitwie dzięki mana osoby trzeciej, świadczyły o niedostatku mana danej osoby
i w przypadku gdy dotyczyły rangatira, degradowały ich społecznie do statusu ware.

b) Tapu
Społeczne elity, szczególnie zaś ariki byli też uznawani za tapu. Oznaczało to zapodmiotowienie w nich sakralnej energii, czyniącej ich niedostępnymi dla określonej kategorii osób, zwykle obejmującej pospólstwo, pod groźswoich stanowych przywilejów i wolności, na gruncie literatury francuskiej poglądy takie
zostały nawet skonceptualizowane do postaci odrębnej doktryny „neofeudalnej” przez
autorów takich jak Henryk de Boulainvillers (1658-1722) i Henryk hrabia d'Antraigues
(1753-1812).
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bą kary i zemsty sił nadprzyrodzonych. Szczególny status ariki , sprawiał że
ich osoby wśród pozostałych członków plemienia wzbudzały poczucie głębokiego respektu i lęku, zarazem zaś dumy i satysfakcji z posiadania osoby o
tak wielkiej dystynkcji jako przywódcy plemienia. Ariki witani byli często
zdaniem "Haere mai te mana, haere mai te tapu, haere mai te wehi", co w
swobodnym tłumaczeniu oznaczało „Pozdrowienie dla mocy, pozdrowienie
dla świętości, pozdrowienie dla strachu”. Miejscem zogniskowania tapu
wodza była jego głowa. Dlatego właśnie należało niezwykle uważać przy
strzyżeniu ariki, czego mógł podjąć się jedynie wtajemniczony tohunga (kapłan). Gdy wódz położył głowę na ziemi, na przykład podczas snu w obcej
chacie, po przebudzeniu powinien dotknąć dłonią miejsca na którym spoczywała jego głowa, następnie zaś dotknąć czubka swojego nosa, by w ten
sposób spowodować powrót mana na jej miejsce. Kontakt z mana wodza
mógł okazać się dla postronnego Maorysa śmiertelnie niebezpieczny. Z tego
też powodu nikt nie mógł pić z naczynia, którego wcześniej używał ariki.
Jego tapu rozciągało się również na jego własność osobistą, szczególnie tego
rodzaju jak ubrania lub ornamenty, co chroniło je przed przywłaszczeniem
sobie przez innych członków plemienia. Tapu było właściwością przypisywaną na stałe lub czasowo określonym osobom, przedmiotom, czynnościom
lub miejscom. Słowo to oznaczało również same objęte zakazem przedmioty. Tapu uświęcało lub czyniło nieczystymi swoje przedmioty, określając
między innymi stały wzajemny stosunek warstw społecznych, grup wieku i
płci. Niekiedy tapu miało też charakter przestrzennie lub czasowo ograniczony i wówczas nakładane było na dowolny przedmiot lub osobę na określony okres, pełniąc rolę rozporządzeń i edyktów prawnych wydawanych
przez hierarchię plemienną, zatem będąc jednym z instrumentów władzy w
jej rękach. Wszyscy Maorysi byli do pewnego stopnia tapu, jednak w szczególny sposób właściwość ta przysługiwała ariki i rangatira. Poza córkami
ariki i tohunga akurewa kobiety nie były tapu. Pozostawały jednak pod działaniem tapu w okresie menstruacji, ciąży i połogu. Ponadto żeńskie organy
płciowe były uważane za antytezę tapu, w związku z czym kobiety często
brały udział w zdejmowaniu tapu.
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3.3 Własność
Ze strukturą klanową społeczeństwa maoryjskiego związany był jego system własności ziemi. Naszym zdaniem – co postaramy się wykazać w dalszej części tekstu – to właśnie likwidacja tego systemu własności była podstawowym czynnikiem rozpadu owej struktury. Ziemia (terytorium) było
własnością plemienną. W jego obronie plemiona prowadziły wojny. Własność terytorium pochodzić mogła z pierwszeństwa odkrycia, z podboju, z
dziedziczenia po przodkach, z cesji lub z zasiedlenia. Dane terytorium
uznawano za własność konkretnego plemienia tak długo, jak plemię to
utrzymywało na nim swoją obecność. Materialnym jej wyrazem było rozpalanie ognisk na danym terenie. W przypadku konfliktów międzyplemiennych
o własności danego obszaru decydowała w ostatecznym rozrachunku siła.
Prawo zasiedlania i użytkowania ziemi rozdzielone było między podgrupy i
jednostki, jednak prawo alienacji i zbytu przysługiwało tylko grupie. Prawa
jednostek i mniejszych grup zawsze podporządkowane były prawom większych grup. Terytorium plemienne podzielone było na mniejsze części poddane pod zarząd poszczególnym hapuu. Zwalczały one wszelkie ingerencje
na swym terenie, z którego to powodu pomiędzy hapuu należącymi do tego
samego iwi dochodziło często do wojen na tle własności ziemi. Ziemia pozostająca w dyspozycji każdego hapuu nie mogła być przekazana nikomu innemu bez zgody całego plemienia. W ramach każdego hapuu prawo posiadania różnorakich dóbr miały poszczególne whaanau, małe rodziny i jednostki. Tyczyło się to dóbr i surowców istotnych dla funkcjonowania gospodarki danego kraju. Tak więc w przypadku plemion żyjących w lasach i zajmujących się łowiectwem były to drzewa ulubione przez ptaki i miejsca połowu szczurów, w przypadku plemion nadmorskich i nadrzecznych w grę
mogły wchodzić łowiska ryb lub ławice skorupiaków, w przypadku społeczności kopieniaczych były to działki ogrodowe lub poletka lnu etc. Dobra te
podlegały dziedziczeniu, ale nie mogły być zbywane bez zgody całego hapuu – nawet na korzyść współmałżonka właściciela. Podlegały one również
86

konfiskacie za odszkodowaniem przez hapuu lub jego wodza, jeśli dobro
wspólnoty tego wymagało. Ziemia była dla Maorysów zarówno źródłem życia i dóbr materialnych, jak i posiadała własności sakralne – łączyła wspólnotę z przeszłością i przodkami. Maoryjskie legendy i pieśni plemienne
opiewają urodę ziemi, każdy zaś wojownik za honor poczytywał sobie paść
w boju w obronie matki-ziemi i złożonych na świętych cmentarzach prochów przodków. Stosunek Maorysów do ziemi wyrażał archaiczny i wspólnotowy charakter tego ludu, dla którego plemię było rozciągniętą w czasie i
przestrzeni poszerzoną wielką rodziną, zaś tożsamości człowieka treść
nadawały dziedzictwo przodków i przynależność do grupy genealogicznej.
Własność prywatna była wśród Maorysów w zasadzie nieznana. Było to
związane z organizacją pracy. Maorysi preferowali pracę w grupach. Nawet
zadania możliwe do wykonania przez pojedynczego człowieka wykonywali
wspólnie, zacieśniając przy tym wzajemne więzi towarzyskie i uczuciowe
okolicznościowymi pogwarkami i przyśpiewkami. Większość codziennych
zadań wykonywały zmieniające się zespoły tej samej whaanau, podczas gdy
zadania wymagające bardziej zróżnicowanej i fachowej pracy wykonywano
pod kierownictwem specjalistów w liczniejszych zespołach. Większość zatem dóbr wytworzonych i wyprodukowanych wspólnie była własnością grupy, która je wytworzyła. W dyspozycji whaanau pozostawały jej domy
mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze i przybory rybackie. Wyposażenie o
większym znaczeniu było własnością wioski lub hapuu. Wspólnie wyprodukowaną żywność częściowo magazynowano w spichrzach wioskowych, częściowo zaś rozdzielano pomiędzy whaanau według potrzeb, wydzielając
przy tym specjalne premie dla szczególnie zasłużonych rzemieślników lub
myśliwych. Jednostka posiadała prawo użytkowania poszczególnych poletek
oraz przedmiotów użytku indywidualnego: odzieży, narzędzi, surowców potrzebnych do wykonywania rzemiosła, broni. Szczególnie drogocenna broń i
ozdoby były własnością rodów ariki, w ramach których była dziedziczona w
kolejnych pokoleniach, ale nie mogli oni wydawać jej nikomu bez ogólnej
zgody wspólnoty. Pozostające własnością rodziny narzędzia rzemieślnicze,
broń myśliwska i surowce naturalne były przekazywane w drodze dziedzi87

czenia z ojca na syna (np. oszczepy, ulubione przez ptactwo drzewa) lub z
matki na córkę (np. używane jako narzędzia tykwy, krzaki lnu). Dobra użytkowane przez osoby indywidualne i wspólnoty niższego rzędu podlegały
konfiskacie za odszkodowaniem przez starszych rangą członków plemienia
lub przez wspólnotę wyższego rzędu, w praktyce jednak zdarzało się to dość
rzadko. Powszechny był zwyczaj pożyczania, choć rzecz pożyczona powinna ulec zwrotowi, gdy tylko właściciel jej potrzebował lub gdy zakończono
jej użytkowanie. Pożyczający rewanżował się właścicielowi drobnym podarunkiem lub pożyczką wzajemną. Różnice majątkowe w społeczeństwie maoryjskim opierały się na prawie rodzin ariki do większego udziału w dobrach
wytworzonych przez wspólnotę, choć nie użytkowali oni tych dóbr tylko dla
własnej korzyści. Pokrywali z nich różnorodne przedsięwzięcia publiczne,
zaś zwyczaj zobowiązywał ich do hojnej pomocy potrzebującym członkom
wspólnoty. Własność w społeczeństwie maoryjskim miała zatem charakter
rodzinny i wspólnotowy, prawo do udziału w niej było zaś pochodne więzom genealogicznym i pokrewieństwu z założycielem plemienia.

II. Zderzenie z nowożytnością i zagłada tradycyjnej rodziny maoryjskiej
Rozkład archaicznego społeczeństwa maoryjskiego wiążę się z akulturacją Maorysów w nowożytnej kulturze zachodniej. Samo pojęcie akulturacji
używane jest w socjologii w różnych znaczeniach. Piotr Sztompka (ur. 1944
r.) uważa akulturację za „szczególną odmianę socjalizacji”23 i uznaje ją za
przejmowanie przez jednostkę treści kulturowych odmiennych od treści nabytych w jej rodzimej kulturze. Akulturacja zatem to „proces wdrażania
jednostki do kultury innej niż ta, którą nabyła przez wychowanie (socjalizację)”24. Pojęcie akulturacji związane jest tu zatem z jednostką. Nam bardziej
przydatne wydaje się związanie go z kulturą, czy też z systemem kulturo-
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wym, jak robi to nowozelandzka antropolog Joan Metge (ur. 1930 r.)25. Według tej badacz akulturacja zachodzi w warunkach mniej lub bardziej długotrwałych kontaktów odmiennych kultur lub systemów kulturowych. Jest to
proces drastycznej kulturowej zamiany, polegający na wprowadzeniu do
jednego systemu kulturowego elementów innego systemu, celem dostosowania go do nowej sytuacji kulturowej konfrontacji. Pomimo zmian i zapożyczeń podlegający akulturacji system kulturowy nie musi jednak stracić
swojej kulturowej odrębności czy autonomii.
Dwóch kolejnych terminów użytecznych dla opisania wyzwań, z jakimi
skonfrontowane zostało archaiczne społeczeństwo maoryjskie, może naszym
zdaniem dostarczyć futorolog Alvin Toffler (ur. 1928 r.). Wprowadza on podział na społeczeństwa „pierwszej fali”, w których gospodarka łowiecka i
zbieracka zastąpiona została przez gospodarkę agrarną, oraz społeczeństwa
„drugiej fali”, które doświadczyły już rewolucji przemysłowej i wiążącego
się z nią umasowienia i centralizacji26. Moglibyśmy zaryzykować tezę, że w
XIX-wiecznej Nowej Zelandii doszło do „spotkania dwóch światów” - autochtonicznych społeczeństw archaicznych sprzed nastania „pierwszej fali”
przemian technologicznych, które nie wyszły jeszcze poza zbierackołowiecki typ gospodarki i rolnictwo kopieniacze, oraz społeczeństwa zachodniego stojącego na progu „drugiej fali” przemian technologicznych i
cywilizacyjnych. W przypadku autochtonów zderzenie takie musiało spowodować „szok przyszłości”27 i towarzyszące mu stres i kulturową dezorientację pod presją nowej rzeczywistości. Tego właśnie rodzaju objawy obserwować można w przypadku gwałtownie adaptującego zachodnie innowacje
społeczeństwa maoryjskiego w XIX i XX wieku.
Pierwsze jego kontakty z przedstawicielami Zachodu miały miejsce w połowie XVII wieku. W 1636 roku gubernatorem generalnym niderlandzkich
kolonii na Dalekim Wschodzie został Antoni van Diemen (1593-1645). Z
25

Zob. J. Metge, dz. cyt., s. 233.
Zob. A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997.
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Pojęcie wprowadzone przez A. Tofflera w jego pracy Future Shock z 1970 r. Zob. A.
Toffler, Szok przyszłości, Poznań 1998.
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jego siedziby w Batawii na Jawie wyruszyła ekspedycja do zbadania regionu
Archipelagu Japońskiego, następnie zaś w 1642 r. kolejna wyprawa pod kierunkiem Abela Tasmana (1603-1659) dla zbadania Mórz Południowych.
Okręty „Heemskirk” i „Zeehaan”, na których płynęli członkowie wyprawy,
były pierwszymi statkami europejskimi, jakie pojawiły się u wybrzeży Nowej Zelandii28. W związku z agresywnym postępowaniem krajowców nie
doszło wówczas do zawiązania trwałych kontaktów, które rozwinięto dopiero po dopłynięciu do archipelagu w 1769 roku przez brytyjskiego żeglarza
Jakuba Cooka (1728-1779). Na wyspach archipelagu pojawili się europejscy
łowcy fok i wielorybów, misjonarze i handlarze. Maorysi sprzedawali im
żywność i dostarczali siły roboczej w zamian za europejskie narzędzia i
broń. Pojawienie się zachodnich „strzelb, zarazków i maszyn” doprowadziło
do znacznego zmniejszenia liczebności maoryjskiej populacji. Od połowy
wieku XVIII do początku lat 40-tych wieku XIX liczba Maorysów zmniejszyła się z ok. 150 tysięcy do ok. 70 tysięcy29. Obfite żniwo zbierały zarówno znacznie podwyższające straty w konfliktach zbrojnych broń palna, jak i
nieznane dotychczas choroby jak odra i grypa. Coraz bardziej uzależnieni od
europejskich dostaw (ubrania, broń, amunicja, narzędzia, lekarstwa), w
znacznej już części znajdujący się pod kulturowym wpływem Anglosasów,
wyniszczeni wewnętrznymi konfliktami międzyplemiennymi, Maorysi
zwracali się do misjonarzy i białych osadników o pomoc w zawarciu pokoju
pomiędzy skłóconymi plemionami. W efekcie w 1840 roku brytyjski kapitan
i późniejszy pierwszy gubernator kolonii brytyjskich na Nowej Zelandii William Hobson (1792-1842) doprowadził do poddania się przez część maoryjskich wodzów brytyjskiej Koronie w traktacie z Waitangi. Kluczowe dla naszego wywodu były rozstrzygnięcia traktatu dotyczące z jednej strony zrzeczenia się przez maoryjskich wodzów suwerenności na rzecz brytyjskiej Korony (art. 1 traktatu), z drugiej natomiast potwierdzenie dotychczasowych
praw własności ziemi wobec plemion i innych jednostek społecznych, z
28

T. Rangi Hiroa, Explorers of the Pacific: European and American Discoveries in
Polynesia, Honolulu 1953, s. 17-18.
29
A. Posern-Zieliński, Polinezja-świat nieznany, Warszawa 1972, s. 284.
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gwarancją prawa jej pierwokupu dla Korony. Odpowiednie zapisy artykułu 2
Traktatu brzmiały: „JKM Królowa Anglii gwarantuje i potwierdza wodzom i
plemionom Nowej Zelandii, oraz rodzinom i jednostkom, ich w pełni wyłączną i niekwestionowaną własność ziem, nieruchomości, lasów, łowisk i
innych rodzajów własności, które mogą posiadać indywidualnie lub zbiorowo tak długo, jak długo będzie to ich życzeniem, i jak długo będą chcieli by
pozostały one ich własnością; ale wodzowie zjednoczonych plemion i wodzowie indywidualni ustępują Jej Wysokości wyłączne prawo pierwokupu
tych ziem, tak że właściciele będą podlegać rozporządzeniu sprzedaży po takich cenach, jakie zostaną uzgodnione pomiędzy właścicielami i osobami
wyznaczonymi przez Jej Wysokość do pertraktowania z nimi w Jej imieniu”30. Zapisy te nie zapobiegły rabunkowi maoryjskiej ziemi przez brytyjskich osadników i australijskich spekulantów, co doprowadziło do serii maoryjskich powstań antykolonialnych w latach 1843-187231, stłumionych
ostatecznie przez kolonialne władze brytyjskie. Wprowadzona w 1852 roku
konstytucja dawała prawa polityczne Maorysom obwarowując je jednak majątkowym cenzusem własności ziemi. W ten sposób pozbawiała praw politycznych Maorysów żyjących we wspólnotach plemiennych, gdzie indywidualna własność ziemi była nieznana. Maorysi płacili prawie połowę podatków, ale tylko 5% środków budżetu krajowego przeznaczane było na realizację celów maoryjskich. Nigdy też nie doszło do proklamowania zapowiedzianych w konstytucji okręgów tubylczych, w których moc obowiązujących
norm prawnych zyskałoby maoryjskie prawo plemienne. Zajmujący się badaniami ludów Polinezji etnolog Aleksander Posern-Zieliński (ur. 1943 r.)
ocenia, że „W rzeczywistości jednak (konstytucja) skierowana była przeciwko ich (Maorysów) plemiennej strukturze i plemiennej własności ziemskiej.
30

Treaty of Waitangi, http://www.nzhistory.net.nz/politics/treaty/read-the-treaty/englishtext (07.12.2011).
31
Piękną ilustracją literacką narodowowyzwoleńczych powstań Maorysów i zarazem jedną
z pierwszych wzmianek w literaturze polskiej na temat tego odległego ludu jest zawierająca
wątki autobiograficzne powieść Sygurda Wiśniowskiego (1841-1892) Dzieci królowej
Oceanii (1877). Opisuje ona walki na Nowej Zelandii w czasie największego natężenia
zmagań, w latach 60-tych XIX wieku. Wiśniowski wykorzystał w swoim utworze
informacje zebrane podczas osobistego pobytu na archipelagu w latach 1864-1865.
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Prawa polityczne – w myśl nowej ustawy zasadniczej – otrzymać mieli tylko
ci Maorysi, którzy zerwali ze swymi macierzystymi plemionami i pędzili żywot niezależnych właścicieli małych kawałków ziemi. Właściwym celem, który przyświecał autorom tego prawa, było rozbicie spójności maoryjskiego
społeczeństwa, (…). Nowa konstytucja, sprzeczna ze starym plemiennym pojęciem własności kolektywnej, przyniosła także uciążliwe podatki i wiele
ograniczeń administracyjnych.”32
Porażki kolejnych powstań antykolonialnych i związane z tym rugi ziemskie znacznie osłabiły materialną bazę życia Maorysów. Plemiona współpracujące z Białymi w ciągu niecałych dwudziestu lat uległy rozkładowi, depopulacji i wywłaszczeniu. Plemiona izolujące się w środkowej części Wyspy
Północnej i nie przyjmujące praw kolonialnych zachowały lepszą kondycję.
W 1865 roku rząd kolonialny ustanowił Trybunał ds. Ziemi Tubylczej (Native Land Court), który dokonał indywidualizacji maoryjskiej własności
ziemskiej, dając indywidualnym właścicielom prawo do sprzedaży swoich
działek. Przyspieszyło to i zintensyfikowało procesy rozkładowe w społeczeństwie maoryjskim, a także przyczyniło się do wywłaszczenia Maorysów
z kolejnych siedmiu milionów akrów do roku 1892. Gdy w latach 80-tych
XIX wieku ostatnie izolujące się od cywilizacji zachodniej plemiona z Wyspy Północnej zgodziły się poddać swoje ziemie jurysdykcji Trybunału ds.
Ziemi Tubylczej, doprowadziło to do ich wywłaszczenia, rozpadu rodowej
struktury społecznej i w efekcie także do depopulacji. Na przełomie XIX i
XX wieku nastąpiła ekonomiczna marginalizacja i proletaryzacja Maorysów,
najczęściej zajmujących pozycję nisko opłacanej, ubogiej i niewykwalifikowanej siły roboczej na farmach prowadzonych przez Białych. Próby samoorganizacji i powoływania własnych instytucji administracyjnych były administracyjnie tłumione przez władze kolonialne. Maorysi dotknięci zostali
przez szereg plag właściwych niższym warstwom społeczeństw nowożytnych. Tymczasem do roku 1921 kolejne sześć milionów akrów ziemi maoryjskiej przeszło w ręce Białych. W kolejnych latach pierwszej połowy XX
32 A. Posern-Zieliński, dz. cyt., s. 291.
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wieku nastąpiło włączenie Maorysów w system nowozelandzkiego państwa
opiekuńczego, w ramach którego udzielano materialnej, finansowej i organizacyjnej pomocy Maorysom adoptującym się do sposobu życia Białych i podejmującym się gospodarowania na indywidualnych nadziałach ziemi. Przyspieszyło to strukturalne upodabnianie się społeczeństwa maoryjskiego do
społeczeństw zachodnich i zintensyfikowało procesy urbanizacyjne. W 1936
roku 9% Maorysów mieszkało w miastach, podczas gdy w 1945 roku już
15%33. Ludność miejska ulegała na ogół kulturowemu i społecznemu wykorzenieniu z dawnych tradycji i poddawała się westernizacji. W drugiej połowie XX wieku i na początku wieku XXI procesy te uległy nasileniu.

III. Nowożytna rodzina maoryjska
1. Małżeństwo i wychowanie dzieci
W czasach nowożytnych małżeństwo i założenie rodziny pozostają dla
Maorysów ważnym życiowym priorytetem. Osoby bezżenne, szczególnie
kobiety, uważa się za winne niedopełnienia swojego społecznego obowiązku. Proporcjonalnie, liczba dorosłych żonatych Maorysów jest większa, niż
analogiczna liczba Białych34. Związki są rejestrowane, ale Maorysi uznają za
małżeństwa również pary żyjące w związkach niezarejestrowanych. Rejestracja związków to instytucja narzucona przez Białych, którą Maorysi akceptują, ale zarazem uznają tradycyjne dla ich społeczności związki de facto
za w równym stopniu ważne. Ceniąc wysoko małżeństwo jako instytucję,
Maorysi mniejszą wagę przywiązują do jego trwałości. Rozwód uznawany
jest za wydarzenie przykre, ale mieszczące się w ramach akceptowanych zachowań społecznych. W społeczności maoryjskiej małżeństwo, zgodnie z
przednowożytną tradycją, uznawane jest za rozwiązywalny kontrakt społeczny. Rozbite małżeństwa są zatem częste i pospolite w społeczności maoryjskiej. Coraz rzadsze są małżeństwa kojarzone przez starszych. Młodzi
Maorysi sami dobierają sobie życiowych partnerów, starając się jedynie na33
34
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stępnie o zgodę rodu. Odbywa się wtedy uroczyste zebranie obydwu rodzin.
Czasem ze względu na różnice wyznaniowe, stanu społecznego lub zadawnioną wrogość pomiędzy grupami, rodziny nie udzielają zgody na ślub. Pełnoletni (mający powyżej 21 lat) Maorysi zawierają go wówczas pomimo tego, niepełnoletni żyją zaś w wolnych związkach do czasu, gdy narodziny
dziecka nie przyniosą im zgody rodzicielskiej. Stosuje się wyszukany ceremoniał ślubny, którego najbardziej barwnym elementem jest tzw. „ceremonia kwiatu”. Najstarszy z rodu pana młodego, w którego rodowej siedzibie
odbywa się uroczystość weselna, w czasie przyjęcia wywołuje nazwy zaproszonych iwi i hapuu. Na to zawołanie odpowiadają podchodząc do niego
młodzi mężczyźni z każdej z wymienionych wspólnot. Starzec wręcza im
wtedy kawałek tortu weselnego, owinięty w papierową serwetkę i ozdobiony
sztucznym kwiatem. Dawniej ceremonia kwiatu obwarowana była obowiązkiem recytowania przez podchodzących młodych ludzi rodowej genealogii,
co miało potwierdzić ich prawa do reprezentowania swojej wspólnoty.
Smutnym obrazem dzisiejszej degeneracji starych tradycji jest fakt, że kandydat „śpiewający o swój kwiat” nie musi już recytować genealogii, a może
zaśpiewać choćby ostatnio popularny przebój muzyki pop. Współczynnik
dzietności maoryjskich kobiet jest wyższy niż białych kobiet35.
Nierzadko zdarzają się wśród Maorysów rodziny wychowujące do dziesięciorga, lub nawet powyżej dziesięciorga dzieci. Liczne potomstwo uważa
się za życiowe osiągnięcie, niezależnie od tego, jak potoczą się później jego
losy. Rodziny nie posiadające własnych dzieci, niemal zawsze wychowują
cudze. Adopcja jest szeroko rozpowszechniona, nie będąc przy tym sformalizowana. Rodzina przyjmuje na wychowanie dzieci zarówno ślubne, jak i
nieślubne. Dzieci zazwyczaj znają swoich prawdziwych rodziców i okoliczności adopcji. Przybranymi rodzicami zostają bardzo często dziadkowie.
Właściwi rodzice mogą w dowolnym momencie zażądać zwrotu dzieci. To,
wraz z pomniejszonymi możliwościami wyegzekwowania dyscypliny przez
wiekowych na ogół dziadków, sprawia, że dzieci adoptowane stają się po35
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wodem większych zazwyczaj trudności wychowawczych i żyją w większym
poczuciu niepewności. Małe (nuklearne) rodziny maoryjskie prowadzą najczęściej własne gospodarstwo domowe. Na obszarach wiejskich częściej
zdarza się życie pod jednym dachem i prowadzenie wspólnego gospodarstwa
przez rodzinę trzypokoleniową (rodzice, dzieci, dziadkowie) lub wspólnie z
krewnymi. We wspólnym użytkowaniu pozostaje wówczas dom i obejście.
W miastach kilka rodzin zajmuje niekiedy jedno mieszkanie, mające wspólne wejście, wygody i kuchnię. Podział obowiązków rodzicielskich i wychowawczych w nowożytnej rodzinie maoryjskiej jest charakterystyczny dla
niższych warstw każdego społeczeństwa wchodzącego w epokę Moderny.
Prace domowe i gospodarskie wykonuje kobieta, na której spoczywa również obowiązek doglądania i dbania o dzieci. Ojciec zaopatruje rodzinę w
środki do życia, przebywając poza domem całe dnie, niekiedy zaś tygodnie i
miesiące. Jego rola w prowadzeniu gospodarstwa domowego ogranicza się
do dostarczania środków do życia i wykonywaniu wymagających większej
siły i bardziej skomplikowanych prac, którym nie byłaby w stanie podołać
kobieta. Rola wychowawcza ojców polega na zabieraniu chłopców na wyprawy, grach sportowych i mających z rzadka miejsce zabawach z dziećmi.
Pozostałą część wolnego czasu mężczyźni maoryjscy spędzają w towarzystwie innych mężczyzn, grając w karty, pijąc, polując, łowiąc ryby, pomagając sobie w domowych naprawach etc. Ojciec maoryjski jest zatem „ojcem
nieobecnym”. Dzieci, szczególnie w regionach wiejskich, wychowują się natomiast w bliskiej odległości od dalszych krewnych, którzy spełniają nad
nimi dozór pod nieobecność rodziców, choć na ogół w sposób bardziej od
rodziców pobłażliwy. Powoduje to określone konsekwencje dla przebiegu
procesu wychowawczego. Dzieci maoryjskie w pierwszych miesiącach swojego życia są otaczane miłością i rozpieszczane przez rodziców, krewnych i
starsze rodzeństwo. Szybko są jednak odtrącane, szczególnie po narodzinach
kolejnego dziecka. Oddawane są pod opiekę starszemu rodzeństwu, byleby
tylko zabrało je ono sprzed oczu rodzicom. Dzieci starają się wtedy zwrócić
na siebie uwagę płaczem lub popisami, gdy zaś to nie skutkuje, zamykają się
w sobie, stają ponure i nieufne. W późniejszych latach życia, dzieci wycho95

wują się w dużej mierze bez udziału dorosłych, przebywając we własnym
towarzystwie. Formują duże bandy, wewnątrz których ustalane są własne,
niezbyt zazwyczaj złożone reguły postępowania. „Kolaboracja” ze światem
dorosłych jest potępiana. Przyjaźnie indywidualne niemal nie występują, za
to w każdej z band panują bardzo serdeczne stosunki grupowe i solidarność
wobec obcych. Wydaje się to być możliwym przeżytkiem form plemiennych. Pod opieką dzieci maoryjskich pozostaje zazwyczaj młodsze rodzeństwo. Relacje z nim rządzą się najczęściej przemocą starszych wobec młodszych, choć zachowują oni solidarność wobec ataku z zewnątrz. Przejście od
wieku młodzieńczego do dorosłego trwa kilka miesięcy i dokonuje się w
siedemnastym roku życia. Warunkami określającymi wykształcenie się i
trwanie takiego modelu wychowawczego jest życie w licznych rodzinach, w
relatywnie gorszych niż Biali warunkach ekonomicznych, wreszcie postawy
i praktyki zapośredniczone w nowożytność z przeszłości archaicznej. W
okresie wychowawczym formowaniu ulega matryca osobowości maoryjskiej. Początkowe rozpieszczanie zaszczepia nawyk dążenia raczej do szybkiej satysfakcji, niż późniejszej nagrody. Kaprysy rodziców, nagłe zmniejszenie pobłażliwości z ich strony, podważają w dziecku poczucie własnej
wartości i podkopują u niego wiarę we własne siły. Zarówno to, jak i mentalne przeżytki archaicznych sposobów życia w strukturze plemiennej, powodują u Maorysa silną potrzebę akceptacji, aprobaty i przynależności.
Większą wagę niż do abstrakcyjnych zasad, Maorys przywiązuje do umiejętności postępowania w określonych sytuacjach i w relacjach z konkretnymi
ludźmi. W nieznanych sytuacjach i wśród obcych czuje się zagubiony, jest
zakłopotany i nieśmiały. Stara się w nich odnaleźć znane sobie elementy, na
których następnie koncentruje uwagę. Pogoda i towarzyskość Maorysów jest
maską ukrywającą niepokój, brak wiary w siebie, oczekiwanie na przyjazny
odzew i aprobatę. Typ wychowania i wpływ dawnej archaicznej struktury
społecznej hamują wśród Maorysów dążenie do sukcesów indywidualnych.
Ważniejsze są dla nich akceptacja przez grupę, poczucie wspólnoty i przynależności. Mniejszą rolę niż u Białych odgrywają wartości materialne.
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2. Pokrewieństwo i genealogia
Cechą różniącą Maorysów od Białych jest tzw. „wielki świat pokrewieństwa” tych pierwszych. Oznacza to, że mają oni rozległy krąg krewnych i
powinowatych, koncentrujący się wokół ich ego, różny zaś od kręgów zakreślonych wokół innych ego. Przeciętnego Maorysa cechuje postawa whanaungatanga, czyli zainteresowania sprawami pokrewieństwa. Przywiązuje on
też dużą uwagę do whanaunga, czyli do utrzymywania stosunków pomiędzy
krewnymi. Potrafi na ogół wymienić ponad dwieście nazwisk krewnych lub
potomków znanych sobie krewnych. Rzadko widuje ich bezpośrednio, ale
zazwyczaj w ten czy inny sposób utrzymuje z nimi kontakt. Dużo częściej
zachodzi to w regionach wiejskich, gdzie nierzadko większość mieszkańców
wioski jest ze sobą spokrewniona. Zwiększenie mobilności przestrzennej
Maorysów po wejściu ich społeczeństwa w epokę Moderny i wzrost wielkości migracji, spowodowały rozpad jedności tradycyjnych struktur przestrzennych i klanowych. Maorysi często zmieniają miejsce zamieszkania,
również z powodów zarobkowych, zawierają małżeństwa z osobami z odmiennych plemion i z daleko położonych regionów Nowej Zelandii. W rezultacie mają krewnych rozsianych po całym archipelagu36.
To obniża siłę więzi i poczucia krewniaczej solidarności, zmniejsza intensywność wzajemnych kontaktów , rozluźnia i pomniejsza znaczenie whanaunga. Solidarność krewniacza zachowuje jednak znaczenie przy przenoszeniu się w nowe miejsce zamieszkania. Krewni mieszkający w oddalonych
regionach zobowiązani są udzielić pomocy nowo przybyłym członkom własnej rodziny. W społeczeństwie maoryjskim obserwuje się gwałtowny spadek znaczenia starszeństwa rodowego towarzyszący pomniejszeniu znaczenia i zanikowi klanowych struktur społecznych. Następuje też uznanie rodziny nuklearnej w miejsce whaanau jako podstawowej komórki społecznej.
Silniej odczuwana jest różnica pomiędzy własnymi a klasyfikacyjnymi rodzicami i dziećmi. Brak jest zainteresowania rodzeństwem spowinowaco36 Znaczące społeczności Maorysów żyją też w Australii (ok. 110 tyś w 2010 r.),
Zjednoczonym Królestwie, USA i Kanadzie.
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nym płci odmiennej jako potencjalnymi współmałżonkami. Wciąż pozostaje
aktualna zasada maoryjskiej aroha (miłości i solidarności krewniaczej), żądającej pełnej lojalności materialnej i życiowej wobec krewnych, zarówno w
sytuacjach, gdy jest to słuszne, jak i wówczas, gdy jest niesłuszne. Z krewnymi należy dzielić się wszystkim, zawsze być gotowym do udzielenia im
pomocy i ugoszczenia ich. Wyjątki od tej zasady możliwe są tylko w przypadkach ciężkiej sytuacji materialnej lub niesolidności krewnego, nadużywającego gościnności lub szczodrobliwości członków rodziny. Wraz ze zmniejszaniem się stopnia pokrewieństwa zmniejsza się intensywność wzajemnych
obowiązków Maorysów wobec siebie, nie zmienia się natomiast ich treść i
natura. Lojalność rodzinna jest bardzo silna. Sprawienie kłopotów krewnemu
uznawane jest za najgorszego rodzaju dyshonor. Bycie opuszczonym przez
krewnych sprowadza Maorysa na dno nieszczęścia. Niepowodzenia materialne dokuczają mu mniej, niż samotność i oderwanie od rodziny. Urbanizacja i migracje rozerwały naturalne więzi rodowe wśród Maorysów, zetknęły
za to ze sobą niekiedy bardzo odległych krewnych. Częstsze w związku z
tym stały się przypadki nadużyć maoryjskiej aroha, szczególnie w miastach,
gdzie niesolidni krewni korzystają niekiedy z gościny Maorysów lub ich
szczodrości, bez intencji zadośćuczynienia świadczeń.
Rola pochodzenia zmniejszyła się od czasów przejścia społeczeństwa
maoryjskiego z epoki archaicznej w epokę nowożytną. Wciąż jednak zachowuje znaczenie w kwestii dziedziczenia nadziałów ziemi, określenia statusu
społecznego i wyboru przywódców, członkostwa w grupach różnych stopni i
pozyskiwania od nich świadczeń. Zmniejsza się znajomość wciąż jednak
przywoływanej na zebraniach maoryjskich wspólnot whakapapa (synonimicznie zwanej też niekiedy taataingoa – recytacją imion). Polega ona na
wymienianiu z pamięci listy imion przodków, niekiedy przeplecionej informacjami na temat urodzeń lub związków małżeńskich, prowadzącej od określonego przodka do określonego potomka. Maorysi mają więc po kilka whakapapa, w zależności od rozpoczynającego ród przodka i powiązań wybranych w danym pokoleniu. Wszelkie znaczenie utraciła zasada starszeństwa
rodowego. Zatarły się różnice pomiędzy rangatira i tuutuuaa, szczególnie w
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miastach. Maorysi dużo mniej cenią sobie pochodzenie ze starszej linii rodowej, nie czynią różnic pomiędzy starszym a młodszym rodzeństwem rodowym, nie biorą pod uwagę sprzeciwu wobec planowanego związku małżeńskiego, jeśli jako powód sprzeciwu podaje się przeszkodę natury rodowej. Podważany jest prestiż i społeczne przywództwo najstarszych w strukturze rodowej mężczyzn, poza czynnościami obrzędowymi na ogół zastępowanych przez nowych przywódców, przewyższających ich zdolnościami
osobistymi. Można zaryzykować stwierdzenie o rozpadzie klanowej struktury archaicznego społeczeństwa maoryjskiego i o wypieraniu tradycyjnych
przywódców kaumaatua przez nowych posiadaczy władzy „eksperckiej”,
przez nowożytnych tohunga. Wciąż jednak Maorysi zachowują identyfikację i poczucie przynależności do iwi i hapuu, będących, podobnie jak w czasach archaicznych, ambilinealnymi wspólnotami genealogicznymi.

3. Relikty struktur plemiennych
3.1. Wielka rodzina (family)
W społeczeństwie maoryjskim, szczególnie na obszarach wiejskich, wyróżnia się grupy krewniacze nazywane „rodzinami” (ang. families). Liczą
one od trzydziestu do pięćdziesięciu osób i w ich skład wchodzą zarówno
członkowie „prawdziwi”, czyli wywodzący się w linii męskiej lub żeńskiej
od wspólnego przodka, jak i członkowie „przyłączeni”, czyli współmałżonkowie i dzieci. Wielkie rodziny gospodarują na ziemi odziedziczonej po
wspólnym przodku, będącym na niej zazwyczaj taangata whenua (dosł.
„człowiekiem ziemi”, tzn. rodowitym dziedzicem miejscowej ziemi). Zwykle był nim nieżyjący już dziad lub pradziad najstarszych żyjących członków
wielkiej rodziny. Po jego śmierci wielka rodzina dzieli się na gałęzie wywodzące się od najczcigodniejszych żyjących starców, które stopniowo uniezależniają się od siebie. Gdy wymrą ostatni pamiętający osobiście wspólnego
przodka, gałęzie oddzielają się od siebie, choć wciąż zachowują świadomość
pokrewieństwa i silne wzajemne związki. Rozdzielone gałęzie wielkiej rodziny pozostają zazwyczaj w granicach tego samego hapuu. Emigranci za99

chowują członkostwo w wielkiej rodzinie, dopóki podtrzymują z nią rzeczywiste więzi. Gdy tego zaniechają, wielka rodzina o nich zapomina. Małżonkowie z innych wspólnot i dzieci przybrane, choć nie adoptowane, nie
mogą występować na zebraniach rodzinnych jako mówcy, ani dziedziczyć
ziemi, ponadto jednak są w codziennym życiu członkami rodziny de facto.
Zdarza się przynależność do dwóch lub więcej wielkich rodzin, pomiędzy
które Maorys dzieli swoje obowiązki, przyznając jednak pierwszeństwo tej
spośród nich, pośród której żyje. Głową wielkiej rodziny jest zazwyczaj najstarszy mężczyzna z najstarszej gałęzi, nazywany maatamua (najstarszym z
rodzeństwa) lub kaumaatua. W niektórych przypadkach starszeństwo krwi
ustępuje przed walorami osobowości lub wiedzy. W miastach wielkie rodziny mogą być grupami genealogicznymi, ale czasem składają się na nie
członkowie kilku różnych grup tego rodzaju, połączeni więzami powinowactwa lub adopcji.

3.2. Klan (hapuu)
Współczesne hapuu wywodzone są od przodków żyjących co najmniej
osiem pokoleń wstecz i składają się z paruset, do kilku tysięcy ludzi. Niekiedy hapuu dzieli się na mniejsze hapuu, które wyodrębniły się w bliższych
współczesności czasach, i które przy szczególnych okazjach łączą się występując jako jedno duże hapuu. Zwykle hapuu zajmuje grunta przysługujące
mu dawniej jako podgrupie plemiennej, bezpośrednio należy jednak do niego jedynie marae (plac, na którym stoi maoryjski dom zebrań). Mniejsze i
później wyodrębnione hapuu zajmują tereny blisko ze sobą sąsiadujące, na
ogół wydzielone z terytorium historycznego hapuu, którego podjednostkę
stanowią. Przynależność do hapuu dziedziczy się, podobnie jak w przypadku
przynależności do iwi, po rodzicach. Jest to zatem grupa genealogiczna ambilinealna. Możliwa jest przynależność do kilku hapuu, spośród których Maorys wybiera to główne i najważniejsze. Znaczenie przynależności do hapuu
większe jest na obszarach wiejskich, gdzie często wciąż jest ono elementem
istniejącej społecznej rzeczywistości. Młodzi Maorysi zamieszkali w mia100

stach nierzadko nie potrafią już jednak wymienić nazwy swojego macierzystego hapuu. W relacjach wewnątrzplemiennych Maorysi występują przede
wszystkim jako członkowie swojego hapuu, na zewnątrz plemienia jednak
już jako członkowie swojego iwi.

3.3. Plemię (iwi)
Maoryjskie iwi wiązane są nominalnie z ziemią przyznaną im w traktacie
z Waitangi z 6 lutego 1840 roku. W rzeczywistości ziemia ta w części przeszła w ręce Białych, w części została rozdzielona pomiędzy indywidualne
działki, jedynie kilka działów i plemienny marae pozostają własnością iwi
jako wspólnoty. Liczebność plemion sięga od tysiąca do ponad dziesięciu tysięcy. Członkowie danego plemienia zwykle – poza obszarami miejskimi –
stanowią większość mieszkających na jego plemiennym terytorium Maorysów. Nie przeczy temu fakt, że nie wszyscy Maorysi mieszkają na swym
plemiennym terytorium. O członkostwie w plemieniu decyduje urodzenie
lub adopcja przez członka plemienia, ale w staraniach o nabycie członkostwa
nie jest wymagana whakapapa. Wystarczy powtórzyć przynależność plemienną rodziców. Jedynie przy staraniach o pomoc z plemiennej kasy zapomogowej lub przy staraniach o przywództwo plemienia wymaga się legitymizowania się whakapapa (w ostatnim przypadku także pochodzeniem ze
starszej linii rodowej). Możliwe i coraz częściej spotykane jest członkostwo
w kilku iwi jednocześnie. Plemiona wciąż różnią się dialektami, obyczajami,
obrzędowością. Aktualne wciąż jest postrzeganie iwi jako wspólnoty krewniaczej, co wpływa na bardziej pozytywny stosunek Maorysa do obcych z
własnego plemienia, mniej zaś życzliwy wobec członków innych awi. Przynależność plemienna nie niesie dziś ze sobą dla Maorysa żadnych liczących
się korzyści materialnych (majątek dziedziczy się po rodzicach, lub zdobywa
własnym wysiłkiem), zapewnia mu jednak wciąż określone miejsce w społeczeństwie, wiążąc z przeszłością i jej bohaterami, oraz z powszechnie
uznawaną i szanowaną przez ludzi z zewnątrz grupą społeczną.
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3.4. Starszeństwo i hierarchia społeczna
Rozprzężenie tradycyjnego maoryjskiego społeczeństwa klanowego najlepiej widać na przykładzie fundamentalnego przekształcenia pozycji tradycyjnych przywódców. Coraz częściej, przywódcy którym ranga taka przysługuje z racji rodowego starszeństwa, w sprawach konkretnych lub całościowo, ustępują miejsca przywódcom wyłanianym ze względu na wybitne
osiągnięcia lub wykształcenie. Mana rzadziej rozumiana jest jako właściwość o cechach sakralnych, częściej natomiast jako „prestiż” lub „autorytet”.
Jest ona dziedziczona, ale można ją też posiąść dzięki wybitnym właściwościom osobistym. Wciąż istotną rolę odgrywają kaumaatua, którymi zostają
mężczyźni w wieku powyżej pięćdziesięciu lat legitymizujący się starszeństwem rodowym i tradycyjną wiedzą maoryjską (w zakresie whakapapa, retoryki, historii i obrzędowości), ze względu jednak na zastępowanie wielkiej
rodziny przez rodzinę nuklearną, rzadziej głowa rodziny i gospodarstwa domowego jest równocześnie kaumaatua. W miastach starszeństwo rodowe nie
ma znaczenia przy wyznaczaniu danej osoby na kaumaatua – może być on
nawet potomkiem niewolników, byleby znał obrzędowość maoryjską i spełniał kryterium wieku. Transformacji uległo również znaczenie terminu rangatira. W związku z rozpadem tradycyjnych więzi klanowych i wspólnot
genealogicznych, straciła znaczenie i uległa zanikowi zasada rodowego starszeństwa. Rangatira kierujących hapuu może być zatem kilku równocześnie.
Mieszkający w miastach Maorysi używają zaś tego terminu w zupełnie
zmienionym znaczeniu; na określenie swoich przełożonych w pracy. Użycie
słowa ariki w niektórych regionach zaniknęło zupełnie w odniesieniu do ludzi, od czasu gdy misjonarze chrześcijańscy określać nim zaczęli Boga.
Wśród innych plemion nastąpiła erozja znaczenia i władzy ariki, do miana
którego pretenduje niekiedy kilka lub nawet kilkanaście osób równocześnie.
Używa się wówczas opisowego sformułowania „ngaa rangatira o te iwi”,
czyli „wodzowie plemienia”. Godności kaumaatua, rangatira i ariki są dziedziczone przez pierworodnych synów najstarszych rodów. W przypadku
kaumaatua młodsi synowie lub potomkowie młodszych linii rodowych mogą
zdobyć dla siebie pozycję kaumaatua zasłynąwszy jako mówcy, organizato102

rzy, lub eksperci w sprawach maoryjskich. Godności te i tytuły przysługują
swoim posiadaczom dożywotnio. W miastach pozycja starszyzny i taangata
wheua uległa dalszemu osłabieniu i znane są przypadki działania wtórnych
zrzeszeń i stowarzyszeń maoryjskich nie liczących się ze zdaniem taangata
whenua. Znaczną pozycję kosztem tradycyjnych liderów rodowych uzyskali
w nowożytnym społeczeństwie maoryjskim specjaliści i przywódcy funkcjonalni. Do tych pierwszych zaliczyć można posłów do Parlamentu, urzędników sądowych i municypalnych, duchownych, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarki, osoby wykształcone zawodowo. Ci drudzy to kierownicy funkcjonalnych klubów i stowarzyszeń maoryjskich, przywódcy grup krewniaczych
i innych grup nieformalnych. Jedni i drudzy zajmują pozycję dawnych tohunga – specjalistów w zakresie wiedzy religijnej i rzemieślniczej. Zmienił
się jedynie rodzaj posiadanych przez nich umiejętności, fakt pochodzenia nie
tylko spośród rangatira ale ze wszystkich warstw społecznych, wreszcie
skoncentrowanie na wiedzy świeckiej i brak inicjacji w ezoteryczną wiedzę
religijną. Wywierają oni istotny wpływ na funkcjonowanie wspólnot maoryjskich i rywalizują o znaczenie z tradycyjnymi liderami rodowymi.

4. Własność.
Pozycję dla trwałości archaicznych reliktów w społeczności maoryjskiej
zachowuje dziedziczona po przodkach ziemia (whenua) oraz płynące z tego
tytułu prawa. W starszym pokoleniu Maorysów wciąż obecne jest poczucie
mistycznych związków łączących ziemię i pozycję osobistą jej posiadacza.
Legitymizujący się pochodzeniem ze starszej linii rodu i dziedziczący w danej okolicy ziemię po przodkach nazywani są taangata whenua (zaznaczyć
przy tym warto, że Maorysi mogą dziedziczyć ziemię i być taangata whenua
w kilku wspólnotach równocześnie) i formują tradycyjną społeczną elitę,
pełniąc godności przywódcze i przewodnicząc zebraniom wspólnoty. Do
godności takich tradycyjnie nie byli dopuszczani nie wywodzący się od
wspólnego przodka i wobec tego nie posiadający w danym regionie ziemi.
Coraz częściej jednak się to zmienia i odznaczający się wyjątkowymi przy103

miotami osobistymi, zastępują lub wypierają tradycyjną elitę taangata whenua. Wyodrębniona w nowozelandzkim prawie nieruchomości tzw. „ziemia
maoryjska”, pozostająca własnością Maorysów i obłożona ograniczeniami
dotyczącymi obrotu handlowego nią i jej zbywania, została sądownie podzielona pomiędzy indywidualnych właścicieli. Zlikwidowano w zasadzie
własność wspólnotową i plemienną, ograniczając ją do rezerw, marae i własności rady plemienia. Naszym zdaniem, społeczne i kulturowe konsekwencje tej decyzji były dalekosiężne, będąc jednym z najpoważniejszych czynników rozpadu maoryjskiego archaicznego społeczeństwa klanowego i
upodobnienia go do zachodnich społeczeństw nowożytnych. Wprowadzenie
indywidualnej własności ziemi w społeczeństwie o klasyfikacyjnym systemie pokrewieństwa doprowadziło nie tylko do rozdrobnienia własności poprzez podziały pomiędzy spadkobierców, uniemożliwiające jej efektywne
ekonomicznie użytkowanie, ale też stworzyło warunki dla przestrzennego i
gospodarczego uniezależnienia się jednostek i rodzin nuklearnych, rozbijając
w ten sposób whaanau i hapuu.

5. Narodziny czy poronienie rodziny nuklearnej?
Uwiąd i zanik struktur klanowych doprowadził do zaprzestania spełniania
przez nie tradycyjnych funkcji socjalnych i wychowawczych, znanych w
społeczeństwie archaicznym sprzed kolonizacji. To z kolei spowodowało
obserwowane zaburzenia funkcji wychowawczych i pauperyzację oraz proletaryzację Maorysów, będących we współczesnym społeczeństwie nowozelandzkim przede wszystkim pozbawionymi własności i niewykwalifikowanymi robotnikami rolnymi i przemysłowymi. Pauperyzacja i przeludnienie w
stosunku do możliwości rozdysponowania „ziemi maoryjskiej” były też
czynnikiem powodującym migrację do miast, gdzie doszło do dalszej proletaryzacji Maorysów i do postępującej anomii społecznej i erozji kulturowej.
Zniszczenie materialnej „bazy” archaicznego społeczeństwa maoryjskiego w
postaci wspólnotowej własności ziemi i znajdujących się na niej zasobów,
zaowocowało rozpadem kulturowej i socjopsychologicznej „superstruktury”
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tego społeczeństwa i w rezultacie spowodowało jego rozkład do postaci społeczeństwa nowożytnego, pod wieloma względami przypominającego
współczesne społeczeństwa zachodnie, w tym także społeczeństwo nowozelandzkich Białych. Znaczące różnice pomiędzy obydwiema rasami dotyczą
tylko w widocznym stopniu niższych wskaźników cywilizacyjnych w społeczności maoryjskiej. Krótsza jest przeciętna długość życia Maorysów w
stosunku do przeciętnej długości życia Białych, Maorysi osiągają gorsze
wyniki oświatowe i mają niższe kwalifikacje zawodowe, wyższy jest wśród
nich odsetek bezrobotnych, alkoholików, narkomanów, chorobliwie otyłych,
przestępców, niższe są przeciętne dochody, częściej dochodzi do przemocy
domowej i wyższy jest wskaźnik samobójstw37.
Fabularną ilustracją dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się Maorysi
po zetknięciu się z nowożytnością i jej przejawami takimi jak migracje,
urbanizacja, kapitalizm, państwo opiekuńcze, alkohol i inne używki, rozkład
tradycyjnych więzi społecznych i degeneracja życia rodzinnego stał się głośny film Once Were Warriors (1994)38 w reżyserii maoryjskonowozelandzkiego reżysera Lee Tamahori'ego (ur. 1950 r.). Film opowiada
historię rodziny maoryjskiej, w której ojciec straciwszy pracę i żyjąc z zasiłku dla bezrobotnych, popada w alkoholizm i z coraz większą brutalnością
traktuje swoich najbliższych. Pozbawieni opieki synowie trafiają odpowiednio do ulicznego gangu i do sierocińca, wrażliwa i zamknięta w sobie córka
zostaje zgwałcona przez jednego z krewnych i popełnia samobójstwo. Podczas jednej z libacji urządzonych w swym mieszkaniu, pijany mąż katuje na
oczach obecnych swoją żonę. Ta po samobójstwie córki porzuca go i wyjeżdża do swojej rodzinnej wsi, by uciec od realiów nowoczesności i asymilacji
w nowożytnym społeczeństwie, do harmonijnego świata starych maoryjskich
wartości i tradycyjnej kultury. Film odbił się szerokim echem w Nowej Zelandii wzniecając dyskusję nad społecznymi i kulturowymi konsekwencjami

37

J. Metge, dz. cyt., s. 78-92; 103-106; 114-117; 170-176; 207-216 i in.
Film oparty został na wydanej w 1990 roku powieści Alana Duffa (ur. 1950 r.) pod tym
samym tytułem.
38
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dwustuletniej asymilacji Maorysów w nowożytnym społeczeństwie opartym
na wartościach Zachodu.

6. Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat.
Strukturalnym i kulturowym przemianom wśród Maorysów towarzyszy
od początku XX wieku stały wzrost ich populacji. Najniższy poziom osiągnęła ona na początku lat 20-tych XX wieku. W 1921 roku liczbę ludności
maoryjskiej oceniano na 56 987 osób, co stanowiło 4,5% ówczesnej populacji Nowej Zelandii. Tempo rocznego przyrostu populacji maoryjskiej wynosiło wówczas 1,6%. W kolejnych latach wskaźniki te stopniowo rosły, by w
1961 roku sięgnąć odpowiednio 167 086 osób uznanych za Maorysów, stanowiących 6,9% całej ludności Nowej Zelandii, ze średniorocznym tempem
wzrostu na poziomie 4%39 W 1991 roku liczba Maorysów żyjących w Nowej Zelandii wynosiła 434 847 osób, w ciągu kolejnych piętnastu lat wzrosła
o 30% (o 13 482 osoby) do liczby 565 329 osób w 2006 roku, co stanowiło
14,6% ówczesnej populacji Nowej Zelandii. Wśród osób deklarujących maoryjską narodowość w 2006 roku, 52,8% zadeklarowało pochodzenie czysto
maoryjskie. W 2011 roku liczba Maorysów wzrosła do 673 500 osób40.
Wzrostowi temu towarzyszą procesy umasowienia, uniformizacji i homogenizacji Maorysów, którzy przestawszy być społeczeństwem hierarchicznym i
organicznym, stają się nowożytnym, ujednoliconym i egalitarnym narodem.
Nowożytny naród maoryjski – byt społeczny nieznany w okresie archaicznym, gdy najwyższego rzędu wspólnotą społeczną było iwi – nie ma już charakteru pierwotnego i przyrodzonego, lecz - stosownie do charakterystyki tego rodzaju form społecznych dokonanych przez amerykańskiego socjologa
Benedykta Andersona (ur. 1936 r.) - jest wspólnotą wtórną i wyobrażoną. Za
39

Dane na podst. J. Metge, dz. cyt., s. 79.
Dane na podst. Quick Stats About Maaori. Census 2006/Tatauranga 2006,
http://www.stats.govt.nz/Census/2006CensusHomePage/QuickStats/quickstats-about-asubject/maori.aspx
(07.12.2011);
Maaori
Population
Estimates,
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/population/estimates_and_projections/maoripopulation-estimates.aspx (07.12.2011).
40
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niemieckim socjologiem Ferdynandem Tonniesem (1855-1936) można by
go uznać za bliższy raczej „gesellschaft”, niż „gemeinschaft”.

Zakończenie: „Ludzie ci wymarli podobnie jak Moa”41
Tradycyjne społeczeństwo maoryjskie przestało istnieć. Grupy plemienne, będące niegdyś wielkimi rodzinami, straciły swój wspólnotowy charakter
przekształcając się w luźne stowarzyszenia i zrzeszenia folklorystycznotowarzyskie. Zniknęły lub wyprane z pierwotnej treści zostały whaanau i
hapuu. Większość mieszkających w miastach Maorysów nie potrafiłaby się
już do żadnej przypisać. Zanika umiejętność whakapapa, przywództwo i
kontrola społeczna oparte na starszeństwie przestały funkcjonować. Maorysi
przestali być taangata whenua, migrując z powodów zarobkowych we
wszystkich kierunkach i osiedlając się we wszystkich częściach Nowej Zelandii, a nawet poza jej granicami. Nikt już nie potrafi określić, kto przynależy do starszej, kto zaś do młodszej linii rodowej. Nie tylko wspólnoty terytorialne, ale także dumni ze swych starożytnych korzeni rangatira, rozpłynęli się w niezróżnicowanej masie nowożytnego społeczeństwa nowozelandzkiego. W nowych warunkach, utrzymywanie dawnych rodowych więzi przestało być zachowaniem adaptacyjnym, a stało się patologicznym, toteż je zarzucono. Ziemia straciła przypisywane jej niegdyś mistyczne i sakralne treści, a zaczęła być traktowana jako zwykły czynnik produkcji. Liczba Maorysów od blisko stu lat wzrasta, przekroczywszy wielkość sprzed kolonizacji. Nie znają oni jednak swojego ojczystego języka (komunikatywnie jest
nim w stanie posługiwać się 4% ludności Nowej Zelandii42, podczas gdy
Maorysi stanowią ponad 14% ludności), nie znają swoich korzeni i porzucają swoje tradycje, by stać się beneficjentami państwowego systemu opieki
społecznej. Powoduje to moralną i kulturową degenerację tego etnosu.

41

Przysłowie staromaoryjskie. Moa (Dinornithiformes) to rząd wytępionych przez
Maorysów na przełomie XVIII i XIX wieku wielkich roślinożernych ptaków, żyjących
wcześniej na Nowej Zelandii.
42
Quick Stats..., dz.cyt.
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Śmierci dawnego świata, świata utrzymującego więź z Tradycją43, towarzyszą narodziny nowej rzeczywistości. Cywilizacja zachodnia z jej konfliktami, chciwością, indywidualizmem i pogonią za zyskiem zajęła miejsce
dawnych form życia w szczęściu i harmonii z naturą. Spontaniczność i autentyczność działań Maorysów, ich umiejętność pracy zespołowej dla
wspólnego dobra, bezinteresowna gościnność, życzliwość, umiejętność
współżycia z przyrodą oraz duma z historii i tradycji własnego rodu i rasy
stają się w nowoczesnym społeczeństwie kapitalistycznym, zurbanizowanym
i zindustrializowanym zachowaniami nieadaptacyjnymi i patogennymi. Zastępują je więc takie elementy mentalności zachodniej jak scjentyzm, ekonomizm, racjonalizm, mechanicyzm, materializm, utylitaryzm, wypranie z
czystych i szlachetnych uczuć. „Czy cywilizacja ze swymi wzlotami i upadkami (…) może zaoferować większe szczęście aniżeli to, które jest udziałem
(…) prostego ludu?”44 - pyta znany badacz kultury maoryjskiej i sam zarazem Maorys, Te Rangi Hiroa. Tradycyjna rodzina maoryjska jest już tylko
wspomnieniem. Jej miejsce zajęła nowożytna rodzina nuklearna. Jej instytucja nakłada się jednak na takie elementy historycznej mentalności Maorysów
jak nieprzywiązywanie uwagi do dziewictwa, trwałości małżeństwa, wzajemnej bliskości rodziców i dzieci. Tu wciąż w pewnym sensie żywe są postawy, które były adaptacyjne w społeczeństwie archaicznym, stały się jednak patogenne w społeczeństwie nowożytnym. Dlatego współczesna rodzina
maoryjska przezywa kryzys. Niszczą ją ubóstwo, alkoholizm, przemoc domowa, brak dozoru rodzicielskiego i opieki na dziećmi. Te ostatnie suplementują sobie dysfunkcjonalność rodziny w grupach rówieśniczych. To właśnie w młodzieżowych grupach rówieśniczych w jakiejś zdefektowanej formie odżyły niektóre postawy właściwe okresowi plemiennemu. Młodzi tatuują twarze i całe ciała, formują własną hierarchię , jak można to zobaczyć w
filmie Once Were Warriors. Film ten pokazuje również, jak zdegenerowane
formy przyjęły współcześnie, znane z okresu plemiennego męskie stowarzy43

Na temat pojęcia Tradycji zob. pisma francuskiego filozofa Renata Guénona (18861951), np. Orient et Occident (1924).
44
P. H. Buck, Vikings of the Pacific, Chicago 1972, s. 130, cyt. za: A. Posern-Zieliński,
Posłowie, w: P. H. Buck, Wikingowie Pacyfiku, Warszawa 1983, s. 273.
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szenia i grupy towarzyskie. Również zasada maoryjskiej aroha przemieniana
jest przez współczesny świat w swoją karykaturę.
Maorysi nie w pełni zostali obdarci ze swoich tradycji, ale też nie w pełni
przyjęli cywilizację nowoczesną. Nie są już w pełni wielkimi plemiennymi
rodzinami i wspólnotami genealogicznymi. Na miejsce tych dawnych struktur i wspólnot pojawiły się nowożytne: jednostka, rodzina nuklearna, stowarzyszenie oraz naród. O ile najwyższym poziomem zbiorowej identyfikacji
archaicznego Maorysa było wewnętrznie uwarstwione i zakorzenione w rodzinnej ziemi przodków plemię, o tyle dziś tożsamość plemienna ustępuje na
rzecz nowej tożsamości narodowej, wspólnej tym razem wszystkim Maorysom. Naród ten uległ typowo nowożytnej masyfikacji i uniformizacji, jedyną
zaś jego wyrazistą wewnętrzną strukturą pozostała rodzina nuklearna.

„Stara sieć przegniła, więc odłożono ją na bok – czy jednak nowa okaże się
równie mocna?”
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SUMMARY
“KAA PUU TE RUHA; KAA HAO TE RANGATAHI” - MAORI
FAMILY BETWEEN A TRADITIONAL WORLD AND MODERNITY
Traditional Maori society has ceased to exist. Tribal groups, which are
used to big families have lost their Community character transforming into
110

loose associations and associations of folklore-social. Disappeared or
washed out of the original content has been whaanau and hapuu. Most live in
cities Maori would not be able to assign any longer. Fading ability to whakapapa, leadership and social control based on seniority ceased to function.
Maoris ceased to be taangata whenua, migrating from commercial reasons in
all directions and settling in all parts of New Zealand, and even beyond its
borders. No one can determine who belongs to an older, whoever the
younger lineage. The death of the old world, the world of continuing bond
with tradition, accompanied by the birth of a new reality. Western civilization with its conflicts, greed, individualism and the pursuit of profit has replaced old forms of life in happiness and harmony with nature. Spontaneity
and authenticity of Maori activities, their teamwork skills for the common
good, selfless hospitality, kindness, ability to coexist with nature and pride in
the history and traditions of their family and race are in a modern capitalist
society, urbanized and industrialized nieadaptacyjnymi and pathogenic behaviors. Replace them so the mentality of western elements such as scientism, economism, rationalism, mechanistic materialism, utilitarianism, wash
with clean and noble feelings.
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ROZWÓD W ISLAMIE
Islam w odróżnieniu od chrześcijaństwa uznaje i dopuszcza do rozwodu
małżonków, aczkolwiek tylko w sytuacjach koniecznych. Z założenia wypływającego z islamu, małżeństwo nie służy tylko zaspokajaniu potrzeb seksualnych, a umacnianiu więzi obojga partnerów, narodzeniu się miłości między nimi, czego owocem będą dzieci. Kładzie głównie nacisk na szczęście i
spokój. Dlatego też, jeśli małżonkom sprawia kłopot wspólne zrozumienie
się, burzy szczęście i prowadzi do nieporozumień i braku harmonii dopuszcza się do rozwiązania ślubowania. Rozwód, po arabsku al-talāq, jest ostatecznym wyjściem z kryzysowej sytuacji braku zrozumienia i wspólnej akceptacji partnerów. Islam nakazuje swym wyznawcom żyć w zgodzie, miłości, zaufaniu, a przede wszystkim szacunku. Są to nieodzowne fundamenty
trwałej, szczęśliwej rodziny, która w kulturze arabskiej stanowi nadrzędną
komórkę społeczną. Z niniejszej wypowiedzi wynika, iż lepiej przerwać nieszczęśliwe małżeństwo, po to, aby odnaleźć sens szczęśliwego życia. Nie
popadając w skrajną ocenę, nie należy sądzić, iż religia Mahometa w pełni
sprzyja rozwodom. Dla potwierdzenia tego, warto przytoczyć słowa samego
Allaha:
„O wy, którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone, abyście dziedziczyli
kobiety wbrew ich woli. I nie przeszkadzajcie im zabrać część tego, co im
daliście, chyba że dopuszczą się jakiegoś wszeteczeństwa oczywistego.
Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity. A jeśli czujecie względem nich
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wstręt,to, być może, czujecie wstręt do czegoś, w czym Bóg umieścił wielkie
dobro.”1
ْﺾ َﻣﺎ آﺗ َ ْﯿﺘُﻤُﻮ ُھ ﱠﻦ ِإﻻﱠ
ُ ﺴﺎء َﻛﺮْ ًھﺎ َوﻻَ ﺗ َ ْﻌ
َ ِّﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮاْ ﻻَ ﯾَ ِﺤ ﱡﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَن ﺗ َ ِﺮﺛُﻮاْ اﻟﻨ
ِ ﻀﻠُﻮ ُھ ﱠﻦ ِﻟﺘ َ ْﺬ َھﺒُﻮاْ ِﺑﺒَﻌ
ّ ﺷ ْﯿﺌًﺎ َو َﯾﺠْ ﻌَ َﻞ
َ ْﺴﻰ أَن ﺗ َ ْﻜ َﺮ ُھﻮا
َ ﺎﺣ
ُ.ا
ِ ﺸ ٍﺔ ﱡﻣﺒَﯿِّﻨَ ٍﺔ َوﻋَﺎ
ِ َأَن ﯾَﺄْﺗِﯿﻦَ ِﺑﻔ
َ َوف ﻓَ ِﺈن ﻛ َِﺮ ْھﺘُﻤُﻮ ُھ ﱠﻦ ﻓَﻌ
ِ ﺷ ُﺮو ُھ ﱠﻦ ﺑِ ْﺎﻟ َﻤﻌ ُْﺮ
ﯿﺮا
ً ِﻓِﯿ ِﮫ َﺧﯿ ًْﺮا َﻛﺜ
Sens powyższego utwierdza jednak w przekonaniu, iż „islam przyjmuje
realistyczny pogląd na życie i godzi się na pewne przyzwolenia w nieprzewidzianych przypadkach. Małżeństwo posiada szlachetny cel przyzwoitości,
który musi być osiągnięty. Islam nie zezwala na istnienie, ani też nie akceptuje żadnego małżeństwa, które nie funkcjonuje prawidłowo lub też nie jest
skuteczne. W Islamie nie ma miejsca na nominalne małżeństwa lub związki,
bez określonego celu życiowego. (…) Małżeństwo jest zbyt ważnym kontraktem, aby było ono związkiem bezcelowym i nieskutecznym.”2
Można wyszczególnić kilka powodów uznawanych przez religię, z których małżeństwa są rozwiązywane. Są to: niewierność, nieposłuszeństwo
żony, nie wywiązywanie się z obowiązków, oszustwo związane z wcześniejszą inicjacją seksualną, trwała choroba zakaźna lub inna poważna, o której
narzeczeni będąc świadomymi jej nie powiedzieli sobie przed zawarciem
małżeństwa. Nie tylko mężczyzna może chcieć rozwodu. Kobieta również
ma prawo wypowiedzieć rozwód, z takich chociażby powodów jak bezdzietność, niewierność, nieutrzymywanie jej przez męża, opuszczenie na dłuższy
czas nie wiedząc nic o jego pobycie (oprócz nieobecności spowodowanej
nauką lub dżihadem), czy chorób wenerycznych lub zakaźnych, na które
cierpi mąż zatajając to przed nią przed ślubem.
Rozwody w krajach muzułmańskich są dość powszechne i nie wywołują
zgorszenia wśród społeczności. Często rozwiedzeni mogą ponownie zawrzeć
związek małżeński, co zostanie bardziej szczegółowo omówione w dalszej
części tego rozdziału. Wystąpienie o rozwód nie jest przyznaniem się do winy czy porażki, ale chęcią budowania szczęśliwszego związku. W przeci1
2

Koran, Al-Nisā, 4/19, 08.05.2007.
H.Abdalati, Spojrzenie w islam, s. 241.
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wieństwie do krajów zachodnich, rzadko się zdarza, aby procesy w sądach
były upubliczniane. Sala sądowa nie jest niezbędna do przeprowadzenia
rozwodu. Arabowie bardzo cenią sobie swój honor, toteż tajemnice małżeństwa nie są uzewnętrzniane. Opowiadanie na forum o swoich problemach
osobistych zwiększa nienawiść, a według Allaha, rozejście powinno być w
zgodzie i spokoju.
„O wy, którzy wierzycie! Kiedy bierzecie za żony kobiety wierzące, następnie
rozwodzicie się z nimi, zanim ich dotknęliście, to nie macie prawa wyznaczać
im żadnego okresu oczekiwania. Dajcie im wyposażenie i odprawcie je w
piękny sposób.”3
ت ﺛ ُ ﱠﻢ َط ﱠﻠ ْﻘﺘُﻤُﻮ ُھ ﱠﻦ ِﻣﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ أَن ﺗ َ َﻤﺴﱡﻮ ُھ ﱠﻦ ﻓَ َﻤﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَﯿ ِْﮭ ﱠﻦ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺪﱠ ٍة
ِ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ ﱠاﻟ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا إِذَا ﻧَﻜَﺤْ ﺘ ُ ُﻢ ْاﻟﻤ ُْﺆ ِﻣﻨَﺎ
ً ﺳ َﺮاﺣًﺎ ﺟ َِﻤ
ﯿﻼ
َ ﺳ ِ ّﺮﺣُﻮ ُھ ﱠﻦ
َ ﺗ َ ْﻌﺘَﺪﱡوﻧَﮭَﺎ ﻓَ َﻤ ِﺘ ّﻌُﻮ ُھ ﱠﻦ َو

Podjęcie decyzji o rozwodzie
اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﻄﻼق
Islam przyznaje prawo podjęcia decyzji o rozwodzie mężczyźnie, który
decyduje sam nie ulegając presji osób trzecich. Istnieją dwa główne powody,
które to właśnie mężczyźnie nadają prawo do rozwiązywania małżeństwa.
Po pierwsze, on jest odpowiedzialny za utrzymanie całej rodziny, a więc i
żony, z którą chce się rozwieść. Koszty ślubu, rozwodu, utrzymania dzieci
pod opieką byłej żony, a także, jeśli małżonka zażyczy sobie dar małżeński
al-sadāq ponosi również mąż. Po drugie, z założenia mężczyzna rzadziej
kieruje się emocjami i jego decyzje są przemyślane, w przeciwieństwie do
kobiet, które często reagują zbyt pochopnie, emocjonalnie. Islam ogranicza
dostęp kobietom do rozwiązywania małżeństwa, głównie dlatego, aby w
gniewie nie doprowadzały do strat finansowych, które ich nie dotyczą.
Kwestia wypowiedzenia rozwodu jest bardzo prosta; wystarczy wyrecytować słowa, których sens oznacza zakończenie małżeństwa, na przykład
3

Koran, Al-Ahzāb, 33/49, 12.05.2007.
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„rozwodzę się z tobą”, „jesteś rozwódką” w obecności świadków. Nie wystarczy powiedzieć to raz, tę czynność należy powtórzyć trzy razy, aby
obietnica ta była wiążąca. Swoją wolę można również wypowiedzieć pisemnie. Zanim jednak zapadnie ostatnie słowo, należy powziąć pewne kroki w
ratowaniu małżeństwa poprzez zaangażowanie obojga partnerów w polubownym rozwiązaniu konfliktu. Jeśli małżonkowie nie poradzą sobie z tym
sami, z pomocą powinni przyjść rozjemcy (jeden ze strony żony, drugi zaś
męża), którzy nakłonią ich do zażegnania sporu. Jeżeli te dwie próby nie
spowodują odwołania ich decyzji, rozwód może zostać przedsięwzięty.4 Następnie sprawa trafia do sądu wyznaniowego al mahkamat al-ša’riyya o formalne rozwiązanie małżeństwa. Reasumując powyższe, można niesłusznie
stwierdzić, iż żona nie ma prawa do wypowiedzenia rozwodu. Otóż nic bardziej mylnego. Kobieta ma takie samo do tego prawo, a powody do wystąpienia z taką decyzją zostały już wcześniej opisane. Istnieje jeszcze forma
rozwodu na prośbę kobiety, która jednak zostanie omówiona w dalszej części tego rozdziału.

Okres wyczekiwania al-idda
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻌﺪة
Po rozwodzie, czyli po trzykrotnym wypowiedzeniu przez męża słów
rozwiązujących małżeństwo, następuje okres wyczekiwania trwający od
trzech do dwunastu miesięcy, kiedy to kobieta nie jest ani mężatką, ani rozwódką.
W czasie wyczekiwania, kobieta musi pozostać w domu męża, który w żadnym wypadku nie ma prawa jej wyrzucić. Małżonka jest oczywiście na jego
utrzymaniu. Mieszkają razem, póki mąż po zakończeniu okresu wyczekiwania nie zadecyduje o rozwodzie. Do tego czasu, kobieta nie może wyjść ponownie za mąż ani zaręczyć się. Okres wyczekiwania jest zarazem szansą na
porozumienie się i odwołanie decyzji rozwodu.
4
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„To kobiety rozwiedzione mają oczekiwać trzy okresy. I nie jest im
dozwolone, aby ukrywały to, co stworzył Bóg w ich łonach, jeśli wierzą w
Boga i w Dzień Ostatni. A ich mężowie, jeśli zapragną pogodzenia, mają
pełne prawo powrócić do nich w tym czasie. One mają prawa równe swoim
obowiązkom, zgodnie z uznanym zwyczajem. Mężczyźni mają nad nimi
wyższość. Bóg jest potężny, mądry!”5
ُ ََو ْاﻟ ُﻤ َﻄﻠﱠﻘ
ّ ﻖ
َﺎﻣ ِﮭ ﱠﻦ ِإن ُﻛ ﱠﻦ
َ ﺎت ﯾَﺘَ َﺮﺑﱠﺼْﻦَ ِﺑﺄَﻧﻔُﺴ ِِﮭ ﱠﻦ ﺛَﻼَﺛَﺔَ ﻗُ ُﺮ َوءٍ َوﻻَ ﯾَ ِﺤ ﱡﻞ َﻟﮭ ﱠُﻦ أَن ﯾَ ْﻜﺘ ُ ْﻤﻦَ َﻣﺎ َﺧ َﻠ
ِ ُ ﻓِﻲ أَرْ ﺣ.ا
ْ ِﻖ ِﺑ َﺮ ِدّ ِھ ﱠﻦ ﻓِﻲ ذَ ِﻟﻚَ إِ ْن أ َ َرادُواْ إ
اﻵﺧ ِﺮ َوﺑُﻌُﻮﻟَﺘُﮭ ﱠُﻦ أ َ َﺣ ﱡ
ﺻﻼَ ًﺣﺎ َوﻟَﮭ ﱠُﻦ ِﻣﺜْ ُﻞ اﻟﱠﺬِي َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ﱠﻦ
ِ  َو ْاﻟﯿَﻮْ ِم.ﺎ
ِ ّ ِﯾ ُْﺆ ِﻣ ﱠﻦ ﺑ
ٌ ُ ﻋ َِﺰ.ا
ّ ﻋ َﻠﯿ ِْﮭ ﱠﻦ د ََرﺟَﺔٌ َو
ﯾﺰ َﺣ ُﻜﯿ ٌﻢ
َ ﻠﺮ َﺟﺎ ِل
ّ ِ وف َو ِﻟ
ِ ِﺑ ْﺎﻟ َﻤﻌ ُْﺮ
Według spostrzeżeń Haithema Abu-Rub i Beaty Zabży, czas oczekiwania, może rzeczywiście zmienić decyzję, jest w pewnym stopniu próbą małżonków. Przebywanie ze sobą w domu przez trzy miesiące, unikanie kontaktów seksualnych doprowadza do przeanalizowania sytuacji i przemyślenia
swoich postępowań.6
Jeśli decyzja zostanie faktycznie podtrzymana, należy rozwód tak przeprowadzić, aby nie krzywdzić i nie poniżać kobiety. Po zakończonym okresie wyczekiwania, małżonkowie stają się sobie obcy, kobieta wraca do swego rodzinnego domu, z mężczyzny zaś spada obowiązek jej utrzymywania.
Ciekawy jest natomiast fakt, jeśli w okresie wyczekiwania, decyzja ulegnie zmianie, co się czasami zdarza. Otóż, po owym okresie sporządzany
jest nowy akt małżeństwa w obecności dwóch świadków wypowiedziawszy
słowa mówiące o jego ponownym zawarciu. Jeśli ich stosunki znów się pogorszą, mają prawo ponownie zażądać rozwodu. Islam zezwala na zawarcie
drugiego i trzeciego małżeństwa. Jeśli jednak i tym razem małżonkowie nie
dojdą do porozumienia i harmonii w świetle prawa islamskiego, trzeci rozwód jest już decydujący i nie ma po nim możliwości do kolejnego zaprzysiężenia przed Allahem. Prawo to zmienia fakt ewentualnego małżeństwa z innym mężczyzną i rozwiedzenie się z nim, aby znów wyjść za męża z pierwszego małżeństwa. Rozwiedzionej były mąż musi zapłacić pewną sumę pie5
6
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niędzy, która zazwyczaj jest wcześniej określona w umowie małżeńskiej.
Pomoc finansowa również należy się ich wspólnym dzieciom, które do pewnego wieku będą pod opieką matki. Rozszerzenie tematu dzieci i opieki nad
nimi zostanie opisane w dalszej części tego rozdziału.
Dla krajów niemuzułmańskich, wyżej opisane praktyki są czymś niecodziennym i niespotykanym. Trudno jest pojąć ciągle zawierane związki ślubowane przed Bogiem, a potem ponowne rozwody. Nie należy zapominać,
iż muzułmanie szanują swe tajemnice i pożycie małżeńskie, toteż tego typu
zachowanie nie umniejsza nikomu i rzadko publicznie jest komentowane. Z
kolei społeczeństwo arabskie ma też na to swój punkt widzenia. Islam deklarując pozwolenie na rozwód nie godzi się na egzystowanie źle funkcjonującej komórki społecznej. Natomiast dopuszczenie możliwości dwóch rozwodów, jeden po drugim ma na celu umocnienie więzi małżeńskiej, a co za tym
idzie, uczynienia mocniejszego, zbudowanego na trwalszych fundamentach,
efektywniejszego małżeństwa.

Rozwód wypowiadany przez kobietę al-usma
اﻟﻄﻼق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮٲة ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ
Z wcześniejszych rozważań wynika, iż to mężczyzna wypowiada rozwód.
Kobieta w świetle prawa islamskiego ma również do tego prawo. Omówiony
zostanie tu zatem rozwód na prośbę kobiety, który tłumacząc z języka arabskiego al-usma oznacza zdejmowanie. Źródłem pochodzenia tego terminu
jest oczywiście Koran.
„Dozwolone wam jest nocą w czasie postu zbliżać się do waszych żon.
One są ubiorem dla was, a wy jesteście ubiorem dla nich.”7
ُ َﺼﯿَ ِﺎم اﻟﺮﱠ ﻓ
َُ أَﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ُﻛﻨﺘ ُ ْﻢ ﺗ َ ْﺨﺘﺎﻧُﻮن.ا
ّ ﻋ ِﻠ َﻢ
ّ ِ أ ُ ِﺣ ﱠﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻟَ ْﯿﻠَﺔَ اﻟ
َ ﺴﺂﺋِ ُﻜ ْﻢ ُھ ﱠﻦ ِﻟﺒَﺎسٌ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ َوأَﻧﺘ ُ ْﻢ ِﻟﺒَﺎسٌ ﻟﱠ ُﮭ ﱠﻦ
َ ِﺚ إِ َﻟﻰ ﻧ
ّ ﺐ
ُ َﻟ ُﻜ ْﻢ.ا
ِ ﺎب َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ َو َﻋﻔَﺎ ﻋَﻨ ُﻜ ْﻢ َﻓﺎﻵنَ ﺑَﺎ
َ ُأَﻧﻔ
َ َ ﺷ ُﺮو ُھ ﱠﻦ َوا ْﺑﺘَﻐُﻮاْ َﻣﺎ َﻛﺘ
َ َ ﺴ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺘ

7
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Z przytoczonego wyżej cytatu wynika, iż kobieta rozwodząc się, zdejmuje ten właśnie ubiór. Przyczyną rozwodu może być brak porozumienia się,
albo niechętne uczucia, jak na przykład nienawiść. Według uczonych, owa
nienawiści może być spowodowana odpychającym wyglądem, charakterem,
starością lub czymkolwiek innym, co wzbudza w kobiecie negatywny stosumek, przez które jest niezdolna do wypełniania swych małżeńskich obowiązków.
Do al-usma dochodzi wtedy, gdy kobieta przedstawi prośbę o rozwód, a
mężczyzna się na nią zgodzi. Kobieta wnioskująca rozwiązanie małżeństwa,
musi zwrócić mężowi wszelkie wydatki, które poniósł przed jego zawarciem, na przykład al-sadāq. Koran określa to jako wykup. Wysokość wykupu zazwyczaj nie przekracza wysokości al-sadāqu.
Zdarza się, iż mąż nie wyraża zgody na rozwiązanie małżeństwa. Wiadomo, że słowo ostateczne należy do mężczyzny, jednak i w tym przypadku
islam traktuje wszystkich sprawiedliwie nie zważając na płeć. W takiej sytuacji, kobieta może się zwrócić do sądu, który podejmie decyzję sprawdzając
powagę słów powódki.8

Unieważnienie rozwodu
ٳﺑﻄﺎل اﻟﻄﻼق
Nawiązując do wcześniejszych podrozdziałów o prawie podejmowania
decyzji o rozwodach, scharakteryzuję jeszcze pewne formy, które w świetle
prawa islamskiego są jednak unieważniane. Jak wiadomo prawo do ich podjęcia ma zarówno kobieta jak i mężczyzna. Zgodnie z tradycją do przeprowadzenia rozwodu wystarczy trzykrotne wypowiedzenie słów mające sens
jego rozwiązania. Ale zdarzają się przypadki, kiedy te praktyki są podważane, ponieważ są uzależnione od formy wypowiedzi samego zainteresowanego.

8
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2. Rozwód pod presją – mężczyzna został zmuszony do dokonania
rozwodu, wbrew swej woli pod presją osób trzecich.
3. Rozwód pod wpływem środków odurzających – islam surowo zakazuje sięgania po tego typu środki i istnieje kara za ich używanie, Koran mówi, iż mowa i czyny pijanych są nieważne.
4.

Rozwód pod wpływem gniewu – mężczyzna będąc wzburzonym jakąś sytuacją, mówił swe słowa w zdenerwowaniu.

5. Rozwód osoby żartującej – słowa wypowiadane żartobliwie, bez powagi mówiącego.
6. Rozwód przysięgającego – mężczyzna przysięga rozwieść się z żoną,
kiedy ta nie spełni jakiegoś jego warunku, życzenia.
Wyżej omówione przykłady rozwodów według prawa islamskiego nie są
uznawane, ponieważ religia ta, broni wartości jakim jest małżeństwo. Z
przedstawionych powodów; chwilowego gniewu, bycia pod wpływem alkoholu (to rzadko się zdarza), czy namowy przez innych, islam nie dopuszcza
do rozwiązania tejże instytucji. Sprawą nadrzędną w takich momentach jest
powaga i rozważne decydowanie o wspólnym życiu.9
Warto jeszcze przytoczyć hadis, którego sens jest zarazem konkluzją i pointą
moich rozważań.
„Najbardziej znienawidzoną rzeczą przez Allaha, która jest dozwolona
człowiekowi – to rozwód”10

Opieka nad dziećmi po rozwodzie
رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق
Islam w swej prawości mówi o najwyższej wartości matczynej miłości,
dlatego też w razie rozwodu opiekę nad dzieckiem nadaje matce. To właśnie
9
10

Ibidem.
H.Abu-Rub, B.Zabża, s. 259.
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ona obdarzy je większym i czystszym uczuciem oraz wychowa na dobrego
muzułmanina. Taki podział nie jest zależny od pozycji czy reputacji męża.
Okres opieki nad dzieckiem jest również ustalony przez prawo islamskie.
Opieka trwa nieprzerwanie od dnia narodzin, aż do osiągnięcia siedmiu lat w
przypadku chłopca, dziewięciu zaś u dziewczynki. Ten dłuższy okres pozostania dziewczynki wśród kobiet ma na celu przygotowanie jej do roli żony i
matki właśnie przez kobiety. Po upływie tego czasu, dziecko samo dokonuje
wyboru, z którym z rodziców pragnie pozostać. Jeśli dziecko nie opowie się
z kim chce zostać, może o tym zadecydować sąd. W sytuacji, gdy dzieckiem
zajmuje się jedno z rodziców, w przeciwieństwie do praktyk z Zachodu, w
żadnym wypadku nie można zabronić odwiedzin drugiemu. Islam wyznaje,
iż związki rodzinne są bardzo ważne, a przede wszystkim silne i każdy muzułmanin musi je utrzymywać, dlatego nikt nie ma prawa zabraniać kontaktów z dzieckiem.11
Aby otrzymać prawo opieki nad dziećmi, kobieta musi spełniać pewne
warunki, musi być sprawna fizycznie i umysłowo, cechować się dojrzałością
i odpowiedzialnością. Nie może natomiast być powtórnie zamężna. Jednak
w tej kwestii zdania są podzielone. Jeśli obecny, drugi małżonek wyrazi
zgodę wspólnego wychowywania dziecka, pozostaje ono przy matce. Jak
wiadomo, muzułmanie są silnie związani z religią, dlatego kwestia wiary
matki jest również bardzo ważnym argumentem. Niemuzułmanka wedle
prawa islamskiego nie może być opiekunką muzułmanina. Jeśli już zaistnieje
taka sytuacja musi ona wychowywać dziecko według nakazanych przez islam obyczajów.
Bardzo istotna jest też kwestia wychowania dziecka pod nieobecność
matki bądź gdy jest ona niezdolna do opieki. W pierwszej kolejności prawowitymi opiekunkami są najbliższe kobiety z jej strony; matka, siostra.
Gdy nie ma takich osób, prawo do opieki przejmują kobiety ze strony ojca.
Natomiast w przypadku braku kobiet, wychowaniem zajmują się mężczyźni.

11

Ibidem.
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SUMMARY
DIVORCE IN ISLAM
Islam, unlike the Christianity recognizes and allows spouses to divorce,
but only in situations necessary. In principle flowing from Islam, marriage is
not just to satisfy your sexual needs, and strengthening the ties of both
partners, the birth of love between them, the fruit of which are children. Puts
mainly focus on happiness and peace. Therefore, if the spouses makes a
common understanding of the problem, the storm happiness and leads to
confusion and a lack of harmony is allowed to solve the oath. Divorce, in
Arabic al- Talaq, is the ultimate way out of a crisis situation, the lack of a
common understanding and acceptance partners. Islam calls on its followers
to live in harmony, love, trust, and above all, respect. These are the essential
foundations of a sustainable , happy family, which in Arab culture is the
parent cell of society. With this expression suggests that better stop unhappy
marriage, in order to find the meaning of a happy life. Not falling into abject
assessment, do not believe that the religion of Mohammed fully promotes
divorce.
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SŁOWIAŃSZCZYZNA PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKA –
WIZJA WAWRZYŃCA SUROWIECKIEGO
W pierwszej połowie XIX w. na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim popularne stawały się idee słowianofilskie. Głównymi jej głosicielami
byli politycy, publicyści, filozofowie, którzy uznali za konieczne porozumienie się ze stroną rosyjską. Niebagatelne znaczenie miał również fakt poczucia wspólnej tożsamości słowiańskiej, przekonanie, iż zjednoczenie narodów z tej grupy językowej i kulturowej przyniesie korzyści wszystkim
Słowianom, staną się liczącą siłą w Europie. Na ziemiach polskich idee słowianofilskie głosili Stanisław Staszic, Ignacy Benedykt Rakowiecki, Kazimierz Brodziński, Jan Paweł Woronicz czy Zorian Dołęga Chodakowski.
Jednym z bardziej oryginalnych myślicieli tego nurtu był również żyjący w
latach 1769-1827 Wawrzyniec Surowiecki, który zajmował się ekonomią,
historią, pisał teksty publicystyczne1.
W. Surowiecki zauważał, iż Słowianie byli w różny sposób nazywani
przez kronikarzy czy innych pisarzy, tworzących w starożytności i średniowieczu. Określano tą społeczność jako Sclaveni, Sclavi, Venetae czy Antowie.2

1

A. F. Grabski, Perspektywy przeszłości, studia i szkice historiograficzne, Lublin 1983, s.
39, S. Borzym, H. Floryńska, B. Skarga, A. Walicki, Zarys dziejów filozofii polskiej 18151918, Warszawa 1986, s. 12-13, A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2001, s.
239.
2
W. Surowiecki, Śledzenie początków narodów słowiańskich: rozprawa czytana na
publicznem posiedzeniu Królewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 24
stycznia R. 1824 przez Wawrzyńca Surowieckiego Członka czynnego umieszczona w
Rocznikach tegoż Towarzystwa Tomu XVII w Warszawie, brak roku wydania, s. 27.
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Pisał, że rzesze słowiańskie, które w VI w. opanowały połowę kontynentu
europejskiego (zmusiły zarówno Rzymian jak i Germanów do wycofania się
z ich siedzib), nie przypominały takich ludów jak Cymbrowie, Goci, Wandale, Hunowie, Awarowie, Połowcy czy Tatarzy. Najazdy tych ostatnich porównuje do „napadów szarańczy”, która wszystko niszczy, a następnie sama
ginie. Słowian, ze względu na ich cywilizację, charakteryzowała trwałość,
polski myśliciel podkreślał, iż przez 1300 lat ludność ta trwale trzyma w
swoich rękach siedziby znajdujące się na obszarach od Morza Bałtyckiego,
Elby, Morza Adriatyckiego i Morza Czarnego aż do Wołgi i Ilmenu. Potrafi
w skuteczny sposób się bronić, nawet przed najgroźniejszymi wrogami –
Germanami, Frankami czy muzułmanami. O przetrwaniu Słowian zadecydowała nie tylko dzielność. Niewątpliwą rolę odgrywały także wspólne cechy, charakteryzujące ten lud (nawet jeśli poszczególne narody słowiańskie
są od siebie oddalone i dzielą je setki czy tysiące kilometrów). W. Surowiecki wymieniał Czechów, Dalmatów, Karyntian, Chorwatów, Bułgarów i Kaszubów, poszczególne społeczności żyją wśród Niemców, Turków, w różnych kręgach kulturowych, jednak posiadają wspólne obrzędy czy zwyczaje,
podobnie rzecz ma się z charakterem. Utrzymali, w opozycji do dominującej
Turcji czy państw niemieckich zwyczaje słowiańskie, związane np. z ślubem, chrztem czy pogrzebem3.
W. Surowiecki zastanawiał się nad kwestią: od jakiego czasu zajmowali
Słowianie tereny Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej? Zauważał,
iż wątpliwe jest, żeby przyszli ze Wschodu. W ciągu sześciuset lat od narodzenia Chrystusa żadna fala ludów nie mogła stamtąd przybyć w sposób
„niezauważony”, zawsze wiązało się to z poważnymi wstrząsami na kontynencie europejskim. Co więcej, taki ruch musiałby wpłynąć na zmianę siedzib innych ludów (Massagetów, Skitów, Essedonów, Gelonów czy Sarmatów), tymczasem w tej kwestii źródła milczą. Potencjalne przybycie Słowian
3

W. Surowiecki, Zdanie o piśmie Z. D. Chodakowskiego pod tytułem O Słowiańszczyźnie
przedchrześcijańskiej, w: Dzieła Wawrzyńca Surowieckiego (Z wiadomością o życiu i
pismach autora, z kartą geograficzną i tablicą runicznego pisma), Kraków 1861, s. 367368.
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z Azji mogłoby się odbywać w dwojaki sposób, po pierwsze - ogromną falą,
po drugie - w wielu oddziałach, działających niezależnie od siebie. Pierwsza
forma przypominałaby najazdy Hunów Attyli czy Mongołów pod dowództwem Czyngis Chana, zatem kronikarze czy inni pisarze musieliby ją odnotować. Z kolei w przypadku formy drugiej, trudno sobie wyobrazić, aby rozbite plemiona mogły w sposób składny, a co najważniejsze efektywny, zasiedlić nowe obszary. Wszystko to świadczy, zdaniem W. Surowieckiego, iż
Słowianie wcale do Europy nie przywędrowali, oni cały czas do niej należeli, będąc jej pierwotnymi mieszkańcami4.
Polski myśliciel zauważał, że wejście Słowian na arenę dziejów pokrywa
się w czasie z trwaniem potęgi Hunów. Z tego też względu ugruntowało się
wśród wielu historyków przekonanie, iż po pierwsze, Słowianie znaleźli się
nad Dunajem ponieważ sprowadzili ich tam Hunowie, po drugie, iż zostali
przez armię Attyli całkowicie mu podporządkowani, zmuszani mieli być
między innymi do służby w armii Hunów. W. Surowiecki polemizuje z tymi
poglądami, owszem, ludność słowiańska akceptowała dominację Hunów,
jednak ci ostatni nie byli w stanie zmusić ich do zmiany siedzib, jak również
przymusić do służby wojskowej. Różni kronikarze piszą, iż w armii Attyli
można było znaleźć Gotów, Alanów, Gepidów, Markomanów, Swewów,
Herulów, Neurów czy Gelonów, Słowian nikt nie wymienia. Oznaczać to
ma, iż Słowianie co najwyżej płacili Hunom daninę, cieszyli się ich zaufaniem, które w tym kontekście wykluczało podporządkowanie. Jednocześnie
W. Surowiecki zauważał, iż Słowianie dotarli nad Dunaj już po śmierci Attyli i rozpadzie jego państwa5.
Zdaniem polskiego myśliciela już w połowie IV w. Słowianie ze swoich
siedzib rozpoczęli ekspansję na Wschód. Świadczyć o tym może wojna z
Winitarem, stojącym na czele Ostrogotów. Konflikt miał się toczyć za Dnie4

W. Surowiecki, Śledzenie początków narodów słowiańskich: rozprawa czytana na
publicznem posiedzeniu Królewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 24
stycznia R. 1824 przez Wawrzyńca Surowieckiego Członka czynnego, umieszczona w
Rocznikach tegoż Towarzystwa Tomu XVII w Warszawie, s. 39-41.
5
Tamże, s. 23-24.
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strem, na terenach dzisiejszej Ukrainy. W drugiej połowie IV w. rozpoczął
się marsz na południe. Żyjący w VI w. Prokopiusz z Cezarei pisał, że Czechy, Morawy, ziemie na zachód od Wisły do Elby były zasiedlone przez
Słowian6.
W. Surowiecki zauważał, że Wenedowie, których identyfikuje ze Słowianami, obecni byli w historii Europy od początków istnienia chrześcijaństwa.
Osiedleni byli na obszarach na wschód od Wisły i na północ od Karpat. Niestety, do VI w. Rzymianie i Grecy tylko z nazwy znali ten lud. W następnych latach wiadomości o tamtejszych Słowianach stawały się coraz bardziej
dostępne. Jednocześnie zauważyć należy, iż pracę kronikarzy zajmujących
się tą tematyką należy traktować w sposób niejednoznaczny, owszem, znaleźć można w ich pismach szereg ważnych faktów, ale z drugiej strony pojawiają się tam informacje nieprawdopodobne, piszący byli albo łatwowierni, lub też pełni uprzedzeń. Polski myśliciel podkreślał, iż w początkach
swojego istnienia Wenedowie przez wieki żyli w pokoju w swoich siedzibach. Jednak przyszedł czas, kiedy postanowili chwycić za broń, ich bitność
miała zmienić sytuację polityczną w Europie. Odcisnęli się na cesarstwie
wschodnim, udało się Wenedom osiągnąć znaczne sukcesy w walce z Konstantynopolem. Co więcej, pojawiła się realna możliwość, iż doprowadzą oni
do upadku tego państwa. Nie doszło do tego ze względu na kilka okoliczności, po pierwsze: charakter systemu politycznego, który wśród nich panował,
był to rząd gminny. Powodował on, iż pod jednym dowództwem trudno było
zebrać wielką liczbę wojowników, po drugie: dążeniem do znalezienia spokojnych siedzib, które górowało nad pragnieniem coraz to nowych łupów,
W. Surowiecki pisał „Siedm jego narodów, osiadłszy zarazem na prawych
brzegach ujścia Dunaju, inne liczne zalawszy krainy od Wołgi, Bałtyku, Elby, Sali aż do morza Adryatyckiego, nie myślały już o niczem więcej, jak
tylko o uprawie tej nowej dziedziny, i o obronie jej od wszelkiej obcej napaści”7.
6

Tamże, s. 22-23.
Rozprawa o sposobach dopełnienia historyi i znajomości dawnych Słowian, w: Dzieła
Wawrzyńca Surowieckiego (Z wiadomością o życiu i pismach autora, z kartą geograficzną i
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Polski myśliciel starał się ukazać obszary, na których Słowianie Wenedyjscy żyli, kiedy pojawili się na kartach historii Europy „począwszy od Wisły wzdłuż krainy Estów poprzez dzisiejszy Niemen, Żmudź, Inflanty, Estonija aż do wschodnich końców Bałtyku: stamtąd około zrzódeł Wołgi i
Dniepru do ujścia Prypeci: daley wzdłuż tey rzeki do jey zrzódeł, przez
część Polesia i Wołynia, przez wyższy Dniestr aż pod Tatry i Wisłę, która
odtąd była ścianą zachodnią dzieląca ich od narodów Germańskich”8.
Powyższe położenie geograficzne determinowało fakt, iż przez stulecia
Słowianie nie tylko rzadko prowadzili wojny, ale przede wszystkim nie ulegli podziałom. Z Zachodu chronieni przez Wisłę, od Północy osłonięci Morzem Bałtyckim, na Południu najazdy powstrzymywały błota Prypeci i gęste
lasy. Problemem była granica wschodnia, jednak tamtejsi sąsiedzi społeczności słowiańskiej byli słabi, nie stanowili poważniejszego zagrożenia9.
Interesującym wątkiem w twórczości naukowej W. Surowieckiego jest
próba antropologicznego opisu Słowian, jakie cechy fizyczne charakteryzują
członków tej społeczności, „w epoce wystąpienia Słowianie wszyscy do siebie byli podobni, a tem samem nie pomieszani z obcemi rodami; że byli rośli
i silni; że mieli włosy nie czarne, ani płowe, ale ciemne, czyli brunatne, z
którymi łączy się zwyczajnie oko siwe, to jest, niebieskie mieszane z szarem,
i skóra rumiana”10.
W. Surowiecki zauważał, iż jedną z charakterystycznych cech narodów
słowiańskich była panująca w tych społecznościach równość. Prawa i zwyczaje były takie same dla rolnika, mieszczanina czy wojownika. Wynikać to
miało z faktu, iż w zależności od okoliczności, uprawiający ziemię stawał do
boju, natomiast żołnierz często pracował na roli. Co ważne, wspomniana
wyżej równość odróżniała Słowian od innych wielkich narodów. W tym
tablicą runicznego pisma), s. 504-505.
8
W. Surowiecki, Śledzenie początków narodów słowiańskich: rozprawa czytana na
publicznem posiedzeniu Królewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 24
stycznia R. 1824 przez Wawrzyńca Surowieckiego Członka czynnego, umieszczona w
Rocznikach tegoż Towarzystwa Tomu XVII w Warszawie, s. 36.
9
Tamże, s. 36.
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kontekście polski myśliciel odwoływał się do różnych kronikarzy, tworzących setki lat od siebie, między innymi Jordanesa (pisarz gocki z VI w.),
Thietmara z Merseburga (biskup z przełomu X-XI w.) czy Helmolda (holsztyński duchowny z XII w). Owszem, później sytuacja ta zaczęła się zmieniać, tak było np. w przypadku Polski, otóż po przyjęciu chrztu, znalezieniu
się w kręgu oddziaływania chrześcijaństwa łacińskiego, na ziemie polskie
zaczęły być przeszczepiane zwyczaje zachodnie, w których podziały stanowe by standardem. Również na ziemie polskie zaczęli przybywać obcy z Zachodu, w tym Niemcy czy Żydzi. Nie chcieli podporządkować się słowiańskim prawom, udało im się uzyskać od władcy potwierdzenie swoich zwyczajów11.
Pisząc o warstwie chłopskiej W. Surowiecki stwierdzał, iż w przedchrześcijańskiej Słowiańszczyźnie nie podlegali jakiejś innej władzy, niż pozostali
mieszkańcy. Wspólnym panem dla wszystkich był książę, owszem, znaleźć
można było tzw. „rabów” i „porabków”, którzy znajdowali się pod bezpośrednią władzą możnowładców, jednak byli to przede wszystkim jeńcy wojenni. Określić ich można jako niewolników, przy czym nie zamieszkiwali w
osobnych zagrodach, wykorzystywano ich do prac ręcznych i czeladzich12.
Zauważyć należy, iż polski myśliciel uważał, że społeczność przedchrześcijańskich Słowian charakteryzowała się wielką harmonią widoczną między
poszczególnymi stanami. Z jednej strony mamy do czynienia z pomocą, której udzielają sobie poszczególne warstwy, z drugiej zaś z tzw. nietykalną
równowagą fizyczną i moralną. Podkreślić przy tym należy, iż harmonia ta
nie miała nic wspólnego z hasłem równości majątkowej, a tym bardziej z postulatem wspólnej własności. Decydująca była równość wobec praw i obowiązków. Trwanie tego stanu rzeczy wzmacniało od wewnątrz Słowiańsz-

11
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czyznę, odejście od niego, próby zmiany, prowadziły tamtejsze społeczności
do upadku13.
Polski myśliciel zauważał, iż Słowianie przedchrześcijańscy byli społecznością tolerancyjną w stosunku do innych religii. Wspomnieć należy, iż wielu chrześcijan przybywało na ziemie słowiańskie, aby z jednej strony ewangelizować, z drugiej zaś pragnęło zastać męczennikami, zginąć za wiarę i
uzyskać zbawienie wieczne. Często dopuszczali się czynów radykalnych, takich jak podpalanie świątyń czy próby zniszczenia posągów ukazujących
bóstwa. Jednak ich czyny nie wywoływały brutalnej kontrreakcji ze strony
społeczeństw słowiańskich, zagorzałych w swoich działaniach chrześcijan
usuwano z terytoriów zamieszkiwanych przez Słowian, nie robiono im
krzywdy, co najwyżej stawali się ci misjonarze pośmiewiskiem dla innych14.
W. Surowiecki starał się opisać, co było fundamentem „rządu gminowładnego”, charakterystycznego dla Słowian. Przede wszystkim rada starszych, żaden wysoki dostojnik, niezależnie czy był to wojewoda lub książę,
nie mógł podjąć ważniejszej decyzji bez konsultacji ze starszyzną. Starsi byli
naczelnikami i zastępcami rodzin. Biorąc pod uwagę względy polityczne,
rodziny dzieliły się na żupanie, jeśli zaś weźmiemy pod uwagę czynnik geograficzny, na takie plemiona jak Połabianie, Brzeżanie, Polanie, Podlasianie
itp. Polski myśliciel przy analizie znaczenia starszyzny odwoływał się do
opinii kronikarzy obcych, miedzy innymi Helmolda. Pamiętać należy, że w
wielu obrzędach, w których uczestniczyli Słowianie, ważną rolę odgrywali
starcy. W patriarchalnym społeczeństwie przewodniczyli oni bardzo różnym
wydarzeniom, zarówno w zgromadzeniach, jak i zabawach, czy innych ludowych uroczystościach, „Słowianie tem się odróżniali, i dotąd w niektórych
pokoleniach jeszcze się odróżniają od innych, że najstarszy z familii uważany jest za naczelnika, że cała rodzina choćby najliczniejsza, słucha i zasięga
13
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z uszanowaniem jego rady, rozkazów i wyroków każdym sporze. Zdanie i
sąd tych naczelników jest dla nich świętą wyrocznią, a starzec i sędziwy jest
jednoznaczące”15.
Osiągnięcia rolnicze przedchrześcijańskich Słowian wzbudzały ogromny
szacunek ewangelizujących ich chrześcijan. Słowianie uprawiali różne zboża
i owoce, poziom i bogactwo płodów rolnych można porównać z najbardziej
rozwiniętymi krajami południowymi. Jasne być musiało, iż przez wiele dziesiątków lat najważniejszym świętem dla nich były „obżynki po zbiorze płodów rolniczych”. Praca na roli wpływała na ich stosunki z sąsiednimi społecznościami niesłowiańskimi. Bardzo rzadko decydowano się na atakowanie sąsiednich ludów, tylko dwa powody mogły Słowian do tego skłonić, po
pierwsze: pragnienie odwetu, po drugie: obowiązek zemsty. Oprócz rolnictwa Słowianie znani byli z handlu. Podstawowe znaczenie miało położenie
geograficzne ziem, zamieszkiwanych przez te narody słowiańskie. Towary
ze Wschodu (Indie, Bizancjum) docierały do Moskwy, Kijowa, Nowogrodu,
Pskowa, a następnie przez Morze Bałtyckie, za pośrednictwem Słowian Zachodnich, szły na Zachód, do państwa Franków czy Niemiec. Polski myśliciel zauważał, iż handel, prowadzony przez narody słowiańskie cieszył się
podziwem i szacunkiem wśród zachodnich władców, ma o tym między innymi świadczyć to, iż Karol Wielki zakazywał nadużyć, jakie mogliby poczynić jego poddani, handlując z kupcami ze wschodniej Europy. W. Surowiecki zauważał, iż nie tylko rolnictwo, ale również handel, aby mogły się
rozwijać, wymagają spokoju, bezpieczeństwa wewnętrznego i sprawiedliwości. Wspomnieć należy o rozwoju miast słowiańskich, odwołać się można do
relacji Adama z Bremy (kronikarz niemiecki z XI w.). Pisał on o mieście
Jumne, które miało być położone przy ujściu Odry, pełniące rolę portu. Kronikarz zauważał, iż jest to jedne z największych miast Europy, gdzie zamieszkują także Grecy, barbarzyńcy i Sasi. Obcy mogą tam mieszkiwać, pod
warunkiem jednak, iż nie prowadzą działalności ewangelizacyjnej. Metropo15
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lia ta słynąć miała z gościnności i dobrych zwyczajów, umiejscowiona na
wyspie, w ujściu trzech rzek. Zaopatrzona była w latarnię morską. Przyjąć
można, iż zamieszkiwało tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W. Surowiecki podaje tą liczbę biorąc pod uwagę , iż św. Ottonowi miało się udać nawrócić
tam 21 tys. osób, jednak ze względu na opór pozostałych, musiał zrezygnować ze swoich działań ewangelizacyjnych. Port mógł przyjąć około 300
okrętów. Innym opisywanym przez W. Surowieckiego miastem (które miało
świadczyć o bogactwie przedchrześcijańskich Słowian) był Kijów. Dość
wspomnieć, iż w X w. porównywano go z Konstantynopolem, po zdobyciu
przez Bolesława Chrobrego miało tam znajdować się osiem targowisk, jak
również 400 kościołów, obwód miasta liczył do 7 mil. Dla polskiego myśliciela jest jasne, że bogactwo, potęgę miasta buduje się przez wiele pokoleń.
Kijów zaś, biorąc pod uwagę, iż chrześcijaństwo jest tam świeże, swoją pozycję musiał zbudować na długo przed chrztem. Równie wielkie miasta czy
dobrze rozwinięte osady można było znaleźć także wśród Słowian zamieszkujących obszary nad Morzem Adriatyckim16.
W. Surowiecki, analizując rozwój miast słowiańskich podkreślał, iż determinować to musiało także duże zmiany w przemyśle. Odnieść to należy
zarówno do rękodzieła, jak i sztuk pięknych. Szczególnie trudno jest, ze
względu na niewielką ilość zachowanych dóbr, pisać o tych pierwszych.
Jednak można wnioskować z faktu, iż handel miał często charakter zamienny, iż swoje produkty rzemieślnicy słowiańscy w różny sposób urozmaicali,
przerabiali, tak, aby były one atrakcyjne dla innych. W przypadku sztuki
„wyższej” stwierdzić należy, iż w świątyniach pogańskich Słowian Zachodnich znajdowały się dowody na wysublimowanie artystyczne tamtejszych
twórców. Posągi drewniane ukazują ogromny kunszt twórców, podobnie ma
się rzecz z malowidłami, czy naczyniami kultowymi. Wzbudzały one wśród
przybyszy z Zachodu ogromne wrażenie, jak również wielki podziw. Zda16

W. Surowiecki, O charakterach pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich
, z domniemaniem o stanie ich oświecenia. Rzecz czytana na posiedzeniu publicznym
Towarzystwa, dnia 30 Kwietnia 1822, przez Wawrzyńca Surowieckiego, Członka tegoż
Towarzystwa, w: Dzieła Wawrzyńca Surowieckiego (Z wiadomością o życiu i pismach
autora, z kartą geograficzną i tablicą runicznego pisma), s. 545-548.
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niem polskiego myśliciela jedynym hamulcem, który powstrzymywał słowiańskich twórców przed osiągnięciem doskonałości artystycznej był jedynie kaftan „obrazów mistyki religijnej”17.
Polski myśliciel podkreślał, iż Słowianie wytworzyli prawa, które sprzyjały rozwojowi handlu, przede wszystkim surowo karano tych, którzy odważyli się prowadzić grabież na drogach publicznych. Podróżni cieszyli się
szacunkiem, niezależnie jaki naród reprezentowali. O znaczącej roli gości
może świadczyć to, iż według prawa można było spalić domostwo osoby,
która albo nie przyjęła podróżnika, lub też się z nim źle obeszła. Istniały
również miejsca, w których można było znaleźć ochronę przed grożącym
niebezpieczeństwem. Były to zarówno świątynie, jak i domostwa naczelników, przy czym przynależność religijna czy narodowa nie miała znaczenia,
uciekinier otrzymywał nietykalność18.
W. Surowiecki zastanawiał się, czy Słowianie przedchrześcijańscy posiedli znajomość pisma, stwierdzał, iż już sam fakt, iż sąsiadowali i współpracowali z narodami piśmiennymi, może świadczyć o tym, iż poznali tą umiejętność. Co więcej, biorąc pod uwagę rozwój ekonomiczny Słowiańszczyzny, jej bogactwo, wnioskować można, iż znajomość pisma była konieczna,
trudno sobie wyobrazić rozwój bez niego. Nawet Normanowie, których rozwój pozostawał wiele do życzenia (naród ten odległy był od ośrodków, w
których rozwijała się wysoka cywilizacja) używali pisma, tym bardziej
prawdopodobnie jest to w przypadku Słowian. Co więcej, W. Surowiecki
powoływał się na opinie Thietmara, który twierdził, że imiona bogów były
wyryte na posągach bóstw, które czcili Słowianie zaodrzańscy. Innym argumentem może być tłumaczenie na język słowiański Biblii, czego dokonał
św. Cyryl. Dla W. Surowieckiego jasne być musiało, iż misjonarz ten musiał
znaleźć wśród narodów słowiańskich dobrze rozwinięte pismo, w przeciwnym wypadku jego tłumaczenie byłoby o wiele słabsze i gorsze. Zatem fakt,
iż do dnia dzisiejszego nie przetrwały dowody materialne, o niczym nie
17
18

Tamże, s.549.
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świadczy. Tym bardziej, że w przeszłości żyło wiele oświeconych narodów,
których dzieła literackie nie przetrwały do czasów nam współczesnych, a
jednocześnie nikt nie wątpi, iż używali pisma19.
Polski publicysta starał się przeanalizować również wierzenia Słowian
przedchrześcijańskich. Jednym z najważniejszych bogów był Perun, władał
piorunami, ukazywany jako człowiek, który trzyma w ręku strzałę, która ma
symbolizować władzę nad błyskawicami. Prowe (Słowianie zaodrzańscy)
najprawdopodobniej był odpowiednikiem Peruna. Wymierzał kary, odpowiadał za sprawiedliwość. Przedstawiony był w ludzkiej postaci, przy czym
jego uszy przypominały uszy konia. Na jego głowie spoczywała korona, w
lewej ręce zaś dzierżył wielkie ostrze, na prawej znajdował się tarcza, trzymał w niej również włócznię. Poświęcone mu były liczne gaje, gdzie kapłani, naczelnik i starszyzna prowadzili obrady i sądzili. Kolejne bóstwo, Radogost, również przedstawiany jako człowiek, ukazywano go nago, na jego
głowie siedział ptak. W miejscowości Retra znajdowała się poświęcona mu
świątynia, w której znajdował się posąg odlany ze złota. Uzbrojony we
włócznię, na piersiach opierała się głowa wołu lub żubra. Polski myśliciel
zauważał, iż bóg ten, w odróżnieniu od innych bóstw słowiańskich, był
przedstawiany w różnorodny sposób, np. z głową lwa czy ptaka. Dość
wspomnieć, że Radogost był również określany jako Lwarodzic. Z kolei
Trzygłów wyobrażany był z trzema ludzkimi głowami, dwie z nich skierowane były w dół, pozostała w górę. Jego przedstawienie, ze złota, znajdowało się w Szczecinie, przy czym oblicza były zasłonięte złotą tkaniną. Według
słowiańskich wierzeń Trzygłów panował nad niebem, ziemią i podziemiem.
Zwierzęciem mu poświęconym był kary koń. Kolejny, Rugiewid, człowiek,
posiadający siedem głów, uzbrojony był w osiem mieczów, jeden w ręku,
pozostałe przy pasie. W. Surowiecki określał go jako słowiańskiego Marsa,
czyli zajmował się sprawami wojny. Następnym bóstwem była Sieba, nazywana również Dziewą, czasami przedstawiano ją nagą, innym razem ubraną
od stóp do głów. Według niektórych kronikarzy, ukazywano ją z głową psa,
19
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lub też z tym zwierzęciem na głowie. Przykładem może być Siewa z Meklemburgii, wyobrażano ją sobie jako nagą kobietę z długimi, rozwianymi
włosami. W obu rękach trzymała owoce, w lewej winogrona, w prawej jabłko lub owoc granatu20.
Niewątpliwie najważniejszym bóstwem był Światowid, który miał wyobrażać słońce. Wszyscy pozostali bogowie wywodzili się od niego. Po zakończonych żniwach składano mu ofiary z chleba i wina, to od niego zależały bogate zbiory plonów rolniczych. Bóg ten był dla Słowian najważniejszym opiekunem ich i pracy, którą wykonywali. Co ciekawe, polski myśliciel zauważał, iż dary przesyłali mu nie tylko Słowianie, ale również inne
ludy, między innymi Germanie. Wśród darczyńców byli także chrześcijanie.
Miejscem, gdzie znajdowała się jedną z najważniejszych i najbardziej znanych świątyń Światowida była wyspa Rugia (Arkona-północna jej część)21.
Światowid, znajdujący się w Arkonie, wyrzeźbiony w drewnie, posiadał
cztery głowy, które skierowane były na wszystkie strony świata. Przy czym
włosy, zarówno na głowie, jak i na brodzie, były podstrzyżone. W jednej ręce (prawej), dzierżył róg, w następnej (lewej) trzymał łuk ze strzałą, obok
posągu znajdował się miecz oraz siodło na konia. Zdarzały się również posągi Światowida z jedną głową, czasami uzbrojone. Kolejne bóstwo, Porenut
ukazywany był z czterema głowami. Przy czym piąta znajdowała się na jego
piersi, tą ostatnią podtrzymywał dwoma rękami. Jako bóg dbał o czystość
związku rodzinnego, karał cudzołóstwo22.

20

W. Surowiecki, Śledzenie początków narodów słowiańskich: rozprawa czytana na
publicznem posiedzeniu Królewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 24
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W. Surowiecki opisywał również charakter obrzędów słowiańskich, każda świątynia posiadała własnego kapłana z długimi włosami i równie dużą
brodą. Do jego zadań należało wieszczenie, składanie próśb do Boga w
imieniu innych ludzi. Sprawował obrzędy, dbał o porządek w świątyni. Podkreślić należy, iż powaga poszczególnych kapłanów była różna, w zależności od stopnia, jaką poszczególni bogowie mieli w hierarchii. Niektórzy z
nich posiedli większe poważanie niż naczelnicy, czy nawet książęta. W. Surowiecki stwierdzał, że w czasie ważnych uroczystości w miejscach poświeconych zbierała się cała społeczność, niezależnie od wieku czy płci. Składano ofiary ze zwierząt, kapłan zbierał odrobinę krwi, wróżył z niej, a następnie w naczyniu stawiał ją przed bóstwem, miała to być dla niego ofiara. Mięso ze zwierząt gotowano, obrzęd kończyła wielka uczta, na której urządzano
różne zabawy. Polski myśliciel wyszczególnił cztery ważne święta dla Słowian, w końcu grudnia, na początku wiosny, w czerwcu i po żniwach. Podkreślał przy tym, iż Słowianie nie składali ofiar z ludzi, odwoływał się w
tym kontekście do relacji kronikarzy średniowiecznych. Wymieniał Annę
Komnenę (księżniczka bizantyjska z XI-XII w.), Adama z Bremy (duchowny z Niemiec, XI w.), Saxa Grammatyka (duchowny z Danii, XII w.), Einharda (zakonnik, doradca Ludwika Pobożnego, VIII-IX w)23. Owszem,
wspomniał o tym Thietmar, lecz jego relacja, ze względu na niechęć do Słowian, nie może być traktowana poważnie24.
Koncepcje W. Surowieckiego wpisują się w ciąg badań dotyczących
Słowian, ich życia i zwyczajów przed przyjęciem chrześcijaństwa. Owszem,
jego analizy są naznaczone wyraźnie skrystalizowanymi poglądami politycznymi. Niewątpliwy wpływ na polskiego myśliciela miała potrzeba ustosunkowania się do nowych dróg, prowadzących do ewentualnej odbudowy
państwa polskiego. Podniesienie kwestii słowiańskiej było pewną odpowiedzią na utratę niepodległości.
23
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SUMMARY
PRE-CHRISTIAN SLAVIC WORLD IN THE VISION OF
WAWRZYNIEC SUROWIECKI

The concepts Wawrzyniec Surowiecki part of a series of studies on the
Slavs, their life and customs prior to the adoption of Christianity. Indeed, his
analysis are marked clearly crystallized political views. Undoubted influence
on the Polish thinker was a need to respond to new roads, leading to the
eventual restoration of the Polish state. Raising the question of Slavic was a
response to the loss of independence. W. Surowiecki also described the
nature of the Slavic rites, each temple had its own priest with long hair and
an equally large beard. His task was to soothsayer, filing petitions to God on
behalf of others. He held ceremonies, took care of the order in the temple. It
should be emphasized that the seriousness of individual priests was different,
depending on the degree to which individual gods had in the hierarchy.
Some of them possess greater deference than the chiefs, or even princes. W.
Surowiecki stated that during important ceremonies in places devoted to
gathering the whole community, regardless of age or gender. Animal
sacrifices , the priest gathered a bit of blood, foretold it, and then put it in a
dish in front of the deity , it was to be his victim . Meat from animals boiled,
rite ended with a great feast , which were arranged various fun. Polish
thinker has listed four important holidays for the Slavs, the end of December,
the beginning of spring, in June and after harvest . He emphasized the fact
137

that the Slavs did not sacrifice to the people, engaged in this context, the
relationship of the medieval chroniclers . Named Anna Comnena (Byzantine
princess from the XI - XII century), Adam of Bremen (German clergyman,
XI century), Saxa Grammatyka (minister of Denmark, the twelfth century),
Einhard ( religious, advisor to Louis the Pious, VIII - IX w). Yes, mentioned
this Thietmar, but his relationship, due to the reluctance of the Slavs can not
be taken seriously.
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RECENZJE
„ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem” 2012, nr 1

Mieczysław Kopeć

Recenzja: Stefan Opara, Tyrania złudzeń. Studia z filozofii polityki, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009, ss. 203.
Autor – filozof, socjolog i politolog – w swojej książce przedstawia oraz
analizuje sposoby postrzegania szeroko pojętej rzeczywistości politycznej.
Odniesienie do znanych wydarzeń i przyjętych społecznie, a także kulturowo
schematów myślowych, zamknięte zostało w tekst napisany z rozmysłem.
Filozoficzne podejście autora do faktów oraz ich interpretacji - budzące niekiedy u czytelnika zdziwienie, czy też kontrowersje – zdaje się być zgodne z
maksymą Arystotelesa.
Stefan Opara pisze bowiem:
[…] filozofia wyrasta ze zdziwienia1
Konsekwencją powyższego jest sposób zastosowania w trakcie dociekań
filozoficznych jako metody poznania naukowego. Autor odnosząc się do zagadnień z zakresu teorii polityki, wskazuje na zadziwiającą kompilację tego
co składa się na rzeczywistość polityczną oraz samego myślenia o polityce.
Filozoficznie badana rzeczywistość staje się tu materiałem do dalszej analizy. Definicje znaczeniowe pojęć i zagadnień, nie są podręcznikowymi dogmatami lecz założeniami do dalszego logicznego wyciągania wniosków.
Wskazane drogi rozwiązań są interesującymi możliwościami oraz przyczyn-

1

Stefan Opara, Tyrania złudzeń. Studia z filozofii polityki, Warszawskie Wydawnictwo
Literackie Muza, Warszawa 2009, s. 7.
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kiem do poważnej i pożytecznej naukowo, a także społecznie dyskusji.
Wśród poruszanych problemów znajdują się tematy trudne i kontrowersyjne.
Autor pisze o tym następująco:
Oby ten tomik wywołał krytyczny ruch myśli, prowadził do sporów. Jak głosi
stara maksyma, gdzie króluje jednomyślność – panuje bezmyślność, gdzie
brak kontrowersji – obumiera dążenie do prawdy.2
W książce Stefana Opary widoczne jest dążenie do prawdy, nie jako suche analityczne dywagowanie, czy też obalanie argumentów konkurencji dla
samego ich obalenia. Dążenie do prawdy staje się naukowo – poznawczą
formą oglądu rzeczywistości. Znamiennym jest to, że swoją postawą, poglądami i sposobem podejścia do zagadnień autor ukazuje filozofię jako rzetelne narzędzie badawcze. W tym kontekście filozofię polityki znajdujemy jako
tę odmianę rozumowania naukowego, która pozwala na skonstruowanie teoretycznej koncepcji państwa i polityki. Autor wskazuje na własne, osobiste
koncepcje w tym zakresie pisząc następująco:
Polityka to dążenie do realizacji celów społecznych z wykorzystaniem (lub
dążeniem do wykorzystania) instrumentarium i autorytetu państwa.3
Taki pogląd w ujmowaniu polityki jest znany od starożytności - np. z poglądów Sokratesa, Platona i Arystotelesa - co w kontekście powyższego
skłania do przemyśleń. Reasumując, z jednoczesnym uwzględnieniem
wszystkich zagadnień poruszanych przez Stefana Oparę w publikacji, z jednej strony otrzymujemy obraz zawiłości politycznego myślenia. Z drugiej
wskazanie na pozytywne społecznie wartości jakie niesie za sobą rzetelna filozofia [jako sposób myślenia narzędzie poznawcze], która w swych dociekaniach ujmuje analizę warsztatu naukowego [filozofia nauki], a także etykę,
teorię pojęcia prawdy oraz wiele innych znaczących zagadnień. Ma to swoje
odniesienie w książce, choć nie zawsze wprost.

2
3

Tamże.
Tamże, s. 26.

140

Omawiana publikacja Stefana Opary jest poznawczo wartościowa. Inspirująco wpływa na myślenie o rzeczywistości politycznej [i nie tylko]. Nie ze
wszystkim – zgodnie z intencjami autora – należy się tu [tj. w omawianej
publikacji] zgadzać. Należy rzecz przemyśleć aby móc podjąć poważną dyskusję.
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„ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem” 2012, nr 1

Andrzej Zapałowski

Recenzja: Władymir Woroncow (red.) OUN – UPA. Z kim i
przeciwko komu oni walczyli. Historyczno-dokumentalne oceny,
Sewastopol 2011, ss. 5471.
Książka ta jest czymś nowym na ukraińskim rynku wydawniczym. Do tej
pory mieliśmy do czynienia z bardzo licznymi publikacjami ukraińskich historyków, zwłaszcza wywodzących się z zachodniej części kraju, którzy wykazywali narodowo-wyzwoleńczy charakter tego ruchu, pomijając jednocześnie prawdziwą skalę zbrodni dokonywanych przez formacje OUN –UPA,
spełniających kryteria ludobójstwa.
Inną kwestią starannie omijaną przez tychże historyków, jest kwestia
współpracy formacji banderowskiej z Niemcami, i ich współudział w polityce III Rzeszy na terenach okupowanych, zwłaszcza udział w eksterminacji
ludności żydowskiej, polskiej, rosyjskiej, czy też ukraińskiej.
Pełną prawdę o tych zdarzeniach społeczeństwo ukraińskie czerpało do
tej pory głównie z publikacji rosyjskich historyków, których prace w propagandzie nacjonalistów ukraińskich były podawane jako stronnicze. Prace
polskich historyków ukazujące na podstawie olbrzymiego dorobku naukowego prawdę o genezie, założeniach i działalności OUN – UPA docierały na
Ukrainę w bardzo znikomym stopniu.
Pewien przełom nastąpił dopiero po ukazaniu się w 2000 roku monumentalnej pracy Władysława i Ewy Siemaszko2 o ludobójstwie ludności Woły1

В.В.Воронцов,
ОУН-УПА. С кем и против кого они воевали. Историкодокументалъные очерки, Севастополъ 2011, ss. 547.
2
W i E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności
polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2000.
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nia. Zwłaszcza wstęp do niej opatrzony przez prof. dr Ryszarda Szawłowskiego, stał się elementem, który przełamał lansowaną do tej pory w Polsce
po 1989 roku opinie, iż negacja działań nacjonalistów ukraińskich była kwestią polityki komunistów i wszystkie prace stawiające ten ruch w negatywnym świetle są działaniami propagandowymi.
Profesor Szawłowski we wspomnianej przedmowie napisał wprost
„…ludobójstwo ukraińskie na Polakach w okresie II wojny światowej pod
względem swej bezwzględności i barbarzyństwa, a po jego dokonaniu- po
dziś dzień ! – ze względu na zaprzeczenia lub co najmniej grubymi nićmi
szyte relatywizowanie i wykręty - znacznie „przewyższa” ludobójstwo niemieckie i sowieckie”.
Spośród Ukraińców wyjątek od tej zasady stanowiły prace dr hab. WiktoPoliszczuka3, który w kilkunastu publikacjach naukowych opisał i zdefiniował ukraiński ruch nacjonalistyczny jako ideologię typowo faszystowską. Poliszczuk pełne wsparcie w kwestii określenia OUN jako ruchu faszystowskiego otrzymał od prof. dr hab. Bogumiła Grotta z Uniwersytetu Ja-

ra

giellońskiego. Profesor Grott pisał, iż nacjonalizm ukraiński należy zaliczyć
do kategorii nazwanej „faszyzmem dynamicznym”. Według niego o jego obliczu świadczą jego doktryna, jak i bestialskie czyny4.
Bardzo ważną pozycją wydaną po rosyjsku jest praca zamordowanego we
Lwowie w niewyjaśnionych okolicznościach w 1999 roku praca Witalija
Masłowśkiego „Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny światowej”.
Kolejna sprawą niezwykle ważną jest problem współpracy OUN - UPA z
faszystowskimi Niemcami i kwestia uczestnictwa tej formacji w wojnie po
3

Prace te zostały wydane po ukraińsku i po polsku. Jednakże na znikomy nakład w
stosunku do potrzeb, poza kręgami historyków nie są szeroko znane. Do najważniejszych
należą: „Nacjonalizm ukraiński”, „Dowody zbrodni OUN i UPA”, „Integralny nacjonalizm
ukraiński jako odmiana faszyzmu”, „Gwałt na prawdzie, o zbrodniach OUN Bandery czy
też „Gorzka prawda. Zbrodniczość OUN –UPA”.
4
B. Grott, Doktryna nacjonalizmu ukraińskiego na tle wybranych europejskich doktryn
nacjonalistycznych [w:] Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-2004, Warszawa 2004, s.
29.
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stronie Niemiec. W polskiej literaturze jest to problem szeroko opisany,
zwłaszcza jeżeli chodzi o okres przed wybuchem II wojny światowej. Na
szczególna uwagę zasługuje tu praca Lucyny Kulińskiej5, w której autorka
przedstawia genezę tej współpracy i przykłady setek akcji terrorystycznych
dokonanych na cywilnej ludności II Rzeczypospolitej. Do innych polskich
autorów poruszających problem współpracy OUN z Niemcami poruszają
m.in. prof. dr hab. Edward Prus6 czy też Mieczysław Samborski7.
Do niedawna na Ukrainie mieliśmy do czynienia z sytuacja nie mającą
precedensu w powojennej historii Europy, może poza krajami bałkańskimi
w latach 90-tych ubiegłego wieku. Najwyższe władze państwowe na czele z
prezydentem, prowadziły propagowanie kultu bohaterstwa przedstawicieli
skrajnie radykalnego ruchu - integralnego ukraińskiego nacjonalizmu, który
wprost nawiązywał do ideologii OUN. Ta ideologia stała się przez pewien
czas wzorem dla młodych pokoleń Ukraińców, wychowywanych w duchu
relatywizmu moralnego. Także za prezydentury Wiktora Juszczenki władze
sprawowały patronat polityczny, który rozpoczął proces "korygowania" historii. Niektóre fakty przemilczano, inne "tworzono" czyli fałszowano. [do
dopisania kwestia Wiatrowycza i jego publikacji oraz stanowisko polskich
historyków w tej kwestii]
Generalna zasada polegała na odrzucania wszystkich niewygodnych faktów jako "propagandy reżimu komunistycznego".
W tym okresie dokonały się ogromne szkody w świadomości pewnej części młodzieży. Nazizm daje proste odpowiedzi na złożone pytania - zawsze
jest ktoś winien, a "my, Ukraińcy" musimy z tym kimś winnym walczyć.
Mówiono młodzieży - nacjonalizm nie jest czymś złym. Wychowywano
młodzież w poczuciu doznania wielkich krzywd i wskazywano winnego,
5

L. Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji
ukraińskich w Polsce w latach 1922 – 1939, Kraków 2009.
6
Problem ten opisuje w następujących książkach: „Szatańskie igrzysko”, Taras Czuprynka”,
„SS- Galizien. Patrioci czy zbrodniarze” czy tez „Atamania UPA”.
7
M. Samborski, Rozmowy OUN-SD i UPA z Niemcami od listopada 1943 r. do końca 1944
r. na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, „Dzieje Najnowsze”, rocznik XL-2008, s. 59-77.
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wroga, inne narody jako takie. Wskazywano za wzór osoby mające na sumieniu śmierć setek tysięcy bezbronnych, niewinnych ludzi.
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Wysiłki intelektualistów, historyków i publicystów stworzyły przyzwolenie społeczne dla publicznego demonstrowania postaw dokładnie takich jak przy narodzinach nazizmu niemieckiego - marsze z pochodniami, skandowanie haseł "Naród ukraiński ponad wszystko!", "Śmierć wrogom!". Jako wrogów wskazuje się sąsiednie narody - Polaków, Rosjan. Także Żydzi są wymieniani jako sprawcy narodowych nieszczęść.
Nieliczne środowiska przestrzegały przed skutkami takiej polityki. Do najbardziej znaczących trzeba na Ukrainie zaliczyć „Gazetę "2000"„ (pod redakcją Siergieja Kiczygina). Gazeta ta zwalczała nacjonalistyczne mity o
"przebranych enkawudzistach", o rzekomych wypowiedziach pochwalnych
prezydenta Francji de Gaulle’a i Che Guevary, przywódcy lewicowej partyzantki, na temat UPA.
Doceniając te wysiłki należy jednak stwierdzić, że koniecznością stało się
wydanie odrębnej książki poświęconej demaskowaniu mitów dla czytelnika
ukraińskiego, z której mógłby on zaczerpnąć wiedzę nie skażoną doktrynalnym brakiem obiektywizmu a nawet jawnymi kłamstwami i fałszerstwami.
Dlatego bardzo pozytywnie należy ocenić wydanie esejów historyczno dokumentalnych zatytułowanych "OUN - UPA. Z kim i przeciw komu oni
walczyli".
Dla Polaków, zwłaszcza historyków nie mających dostępu do archiwów
"rewelacyjne" odkrycia "nacjonalistycznych historyków" o "przebranych
enkawudzistach" mordujących cywilną ludność polską i ukraińską mogły
mieć pozory wiarygodności, dlatego ogromne znaczenie ma obalenie tego
mitu w drodze zaprezentowania dokumentów źródłowych.
Warto zwrócić uwagę na ujawnione w trakcie przeglądu w archiwach (jak
podawała gazeta) manipulacje nacjonalistów w postaci fałszowania podpisów pod fotografiami, okłamywanie czytelników co do zawartości i dostęp146

ności dokumentów archiwalnych, zatajania faktów karania członków grup
operacyjnych przez władze sowieckie za ujawnione przypadki przestępstw w
stosunku do ludności cywilnej, wreszcie udowodnienie, że było wręcz przeciwnie - zbrodnie przeciwko cywilom w sposób systemowy popełniali właśnie przebrani w mundury sowieckie pododdziały SB UPA, z jawną intencją
wzbudzenia nastrojów lęku i braku zaufania wobec Sowietów.
Jak widać z tego przykładu, potrzebne są precyzyjne i drobiazgowe badania archiwalne, aby takie działania demaskować. Dobrze, że są historycy, tacy jak Oleg Rosow, dzięki którym ujawnia się manipulacje.
Najważniejszą dla polskiego czytelnika częścią książki, liczącej 547 stron
jest pierwsza część poświęcona przedrukom dotąd nieznanym szerzej dokumentom z archiwów ukraińskich jednoznacznie świadczącym o zakresie
współpracy OUN – UPA z faszystowskimi Niemcami.
Kolejnym rozdziałem jest tekst nieżyjącego już wspomnianego dr hab.
Wiktora Poliszczuka. Zamieszczenie jednej z jego licznych prac zapewnie
dla ukraińskiego czytelnika będzie niezwykle ważna, zwłaszcza, iż piszę to
Ukrainiec o bardzo dużym i uznanym dorobku naukowym.
Kolejny rozdział Jewgienia Nazarowa i Olega Rosowa „Walka sowieckich organów bezpieczeństwa państwowego z organizacja ukraińskich nacjonalistów 1939 -1941” ma dużą wartość poznawczą, mało znaną w tym
aspekcie. Polska literatura historyczna ma bardzo duży dorobek w postaci
ukazania stosunku władzy sowieckiej do polskiej konspiracji niepodległościowej na terenach państwa polskiego zajętego przez wojska sowieckie w
1939 roku. Tym niemniej problem zwalczania nacjonalistów ukraińskich
współpracujących w tym okresie z Niemcami przeciw Związkowi Sowieckiemu, zwalczającego jednocześnie polska konspirację jest niezwykle ważnym przyczynkiem do dalszych badań.
Ten okres był także dla nacjonalistów ukraińskich czasem, w którym nastąpił rozpad OUN na dwie zaciekle zwalczające się frakcje. Obie strony
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posuwały się w walce do fabrykowania fałszywych dowodów przeciwko
oponentom, jak tez ich fizyczna eliminacja.
Z dokumentów tych dowiadujemy się np. osobiste cechy i sposoby działania Stepana Bandery przeciw współpracownikom, którzy zagrażali jego
pozycji w organizacji. Dokumenty ujawniają szereg zabójstw mających
podłoże porachunków osobistych, uzasadnianych fabrykowanymi zarzutami
o zdradę. W konflikcie Bandera - Melnik adwersarze uciekali się do arbitrażu nazistowskich służb wywiadowczych. Odsłanianie kulisów przebiegu arbitrażu demaskuje przy okazji fakt, jak bardzo ścisła była współpraca obu
frakcji OUN z Niemcami. Wydaje się w pełni uzasadnione stwierdzenie, że
OUN była w pełni kontrolowana przez hitlerowskie służby specjalne.
Podsumowaniem tego eseju może być następujący wniosek - walka specjalnych służb sowieckich z OUN może i powinna być rozpatrywana jako
epizod w walce wywiadów nazistowskich Niemiec z ZSRR i z tego względu
informacje o niej były utajniane.
W polskiej historiografii w ostatnich latach promuje się zwłaszcza prace
dr hab. Grzegorza Motyki, które w znacznym stopniu oddziaływają na opinie
publiczną i niektóre środowiska historyczne, zwłaszcza w zakresie opinii na
temat potrzeby przeprowadzenia operacji „Wisła”. Dla czytelników omawianej książki ważną informacją będzie fakt, iż do likwidacji podziemia
OUN - UPA w największym stopniu przyczynili... członkowie tego podziemia! W wielu pozycjach wspomnieniowych i opracowaniach historycznych
podkreśla się niejednokrotnie wielki heroizm i nieugiętość ounowców w
walce, czego przejawami były samobójstwa otoczonych bojowników. Tymczasem znacznie większa ilość upowców przystawała na współpracę z Sowietami, czasami zaraz po ujęciu przechodząc na stronę przeciwną! Zdecydowana większość z nich wykazała się lojalnością i zaangażowaniem, zasługując na wysokie odznaczenia wojskowe ze strony Moskwy. Jeśli przy tym
uświadomimy sobie, kto służył w Istriebitielnych Batalionach i procentowy
udział osób narodowości ukraińskiej w armii sowieckiej i NKWD, to obalony zostanie kolejny mit o walce OUN - UPA z okupantami z "Moskwy".
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Odsłania się bliższy prawdy obraz wojny domowej, wojny ideologicznej, a
nie narodowej.
W rozdziale Adama Czyry „Banderowcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz” autor przedstawia szerzej czytelnikowi codzienność życia banderowców, obalając mit prześladowań porównywalny z holokaustem Żydów
czy Polaków. Pokazane jest ich internowanie, czy tez okresowe przetrzymywanie, w oczekiwaniu na Niemieckie zapotrzebowanie ze strony banderowców.
Rozdział „Walka sowieckich organów bezpieczeństwa państwowego z
organizacja ukraińskich nacjonalistów 1944 -1945 r. Rozgromienie UPA”
autorstwa Jewgienia Nazarowa, Olega Rosowa i Iwana Hruszewskiego ukazuje sposoby, zakres oraz skalę zmagań z banderowcami na zachodniej
Ukrainie. Problem ten był w ograniczony sposób znany polskiemu czytelnikowi z prac dr Zbigniewa Palskiego.
Ostatnim rozdziałem tej publikacji jest tekst Olega Rosowa "Polowanie
na "Wilka" dotyczący jednego z ostatnich epizodów tej wojny, jakim było
zlikwidowanie Romana Szuchewycza. Pościg służb sowieckich za Szuchewyczem oraz jego śmierć obrosła taką ilością dezinformacji, że ktokolwiek
chce sobie wyrobić własne zdanie, po przeczytaniu tego tekstu ma taką możliwość. Autor Oleg Rosow oddaje do dyspozycji czytelnika ogromne zasoby
archiwalne. Pościg trwał wiele lat, nie było to jednak nieprzerwane pasmo
heroicznej walki dowódcy UPA - odkrywamy tu z zaskoczeniem, że udawało mu się brać kilkumiesięczne "urlopy zdrowotne", w tym przebywać na leczeniu w kurorcie w Odessie. Ostatnie chwile polowania na "Wilka" są prześledzona "sekunda po sekundzie". Jest to "smakowity kąsek" dla dociekliwych czytelników.
Nie sposób w krótkiej recenzji wymienić wszystkich mitów zbudowanych
w ostatnich latach na fundamencie fałszu, których dekonstrukcji dokonuje ta
książka. Jej lektura zmusza czytelnika do samodzielnego myślenia i indywidualnego rozstrzygania, gdzie jest prawda. Potrzebny jest jednak wysiłek, bo
w przeciwieństwie do wielu innych książek historycznych - tu ilość cytowa149

nych dokumentów archiwalnych jest bardzo duża. Komentarz własny autorów jest sprowadzony do minimum - w założeniu mają przemówić właśnie
dokumenty.
Ponieważ jednak droga do polskiego wydania książki jest jeszcze daleka,
chciałbym polskiemu czytelnikowi wskazać jeden, moim zdaniem najważniejszy, fałszywy stereotyp ugruntowany w świadomości przez większość
dotychczas opublikowanych opracowań tego tematu. Polega on na przekonaniu, że największą ilość ofiar banderowskich oprawców, których oni wymordowali samodzielnie (nie biorąc pod uwagę dokonanego wspólnie z
Niemcami rękami członków i zwolenników OUN w niemieckiej policji pomocniczej holokaustu Żydów) stanowią tylko Polacy. Istnieją przesłanki do
stwierdzenia, że porównywalną liczebnie narodową grupę ofiar OUN - UPA
stanowią... Ukraińcy. Pisał już o tym wspomniany dr Poliszczuk, który szacował, iż tylko na zachodniej Ukrainie i na terytorium Polski nacjonaliści
zamordowali ponad 80 tysięcy Ukraińców8.
Podsumowując, należy podkreślić, iż jest to niezwykle ważna pozycja na
rynku wydawniczym. O jej znaczeniu świadczy fakt, iż na podstawie przedstawionych dokumentów zostaje obalonych wiele mitów dotychczas funkcjonujących w literaturze historycznej. Książka co prawda jest naszpikowana
sowiecką interpretacją przyczyn okupacji II Rzeczypospolitej, cz też oporem
polskiego podziemia niepodległościowego na Kresach RP. Jednakże odrzucając tą narrację, a skupiając się na zawartości merytorycznej cytowanych
dokumentów, książka ta posiada dużą wartość poznawczą. Szkoda tylko, iż
jest dostępna tylko w języku rosyjskim.

8

W. Poliszczuk, Gwałt na prawdzie. O zbrodniach OUN Bandery, Toronto 2003.
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INFORMACJE DLA AUTORÓW
Nadesłane artykuły nie powinny być wcześniej publikowane, a ich jakość
merytoryczna poddana zostanie anonimowej recenzji.
Wymogi techniczne tekstów: Czcionka Times New Roman (bez
pogrubień, pochyleń itp.), wielkość czcionki 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza,
marginesy 2,5 cm.
Język publikacji: polski lub angielski.
Konieczne jest zamieszczane streszczenia artykułu w języku angielskim
(maksymalnie 15 wierszy) wraz z wyodrębnionymi słowami kluczowymi
(maksymalnie 5). Tytuł artykułu również należy sformułować w języku
angielskim. Artykuły prosimy nadsyłać w formatach Word (plik.doc).
Zdjęcia lub inne obrazy (wykresy, tabele) znajdujące się w tekście proszę
przysyłać jako odrębne pliki (obrazy w formacie .jpg lub .png). Strony
internetowe powinny być umieszczane następująco: adres internetowy np.
www.anteportas.pl z dnia 01.01.2012
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
czasopism naukowych redakcja „Ante Portas” wymaga od autorów nie tylko
rzetelności i staranności merytorycznej, ale także przestrzegania wymogów
etycznych związanych z publikowaniem prac naukowych.
W związku z tym: należy podawać informację o wszystkich osobach,
które przyczyniły się do powstania artykułu pod względem merytorycznym,
rzeczowym, finansowym i każdym innym. Ukrywanie wkładu w powstanie
publikacji jest naganną praktyką określaną jako ghostwriting. Oprócz
wykazu wszystkich autorów tekstu, wraz z ich miejscem pracy (afiliacją)
oraz informacją o wkładzie poszczególnych osób w powstanie artykułu (kto
jest autorem metody, koncepcji, założeń itd.), należy (w przypisie) umieścić
informację o źródłach finansowania publikacji (wraz z numerem grantu),
wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych
podmiotów (tzw. financial disclousure).
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Ilustracje, zdjęcia, infografiki i schematy, które autor ma zamiar umieścić
w tekście, powinny być dostarczone w oddzielnych oryginalnych plikach,
ich wymiary powinny być nie mniejsze, niż te, które mają być otrzymane po
wydruku oraz możliwie jak najlepszej jakości (min. 600 dpi). W przypadku
dostarczenia ilustracji złej jakości, redakcja zastrzega sobie prawo do ich
nieumieszczania. Każdorazowo należy zaznaczyć źródła wszystkich
materiałów ilustracyjnych.
Szczegółowe wymogi edytorskie są zamieszczone na naszej stronie
internetowej (www.anteportas.pl) w postaci plików PDF w zakładce
„Informacje dla Autorów”.
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NOTY O AUTORACH
Zbigniew Grzywna – doc. dr, prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania
Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
Renata Knyspel-Kopeć – doktor historii, absolwenta Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Mieczysław Kopeć – filozof, doktorant na Wydziele Humanistycznym
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ronald Lasecki – politolog, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.
Gaweł Strządała – doktor nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Europeistyki
Uniwersytetu Opolskiego.
Samuel Suhel Moussa – ekonomista, tłumacz języka arabskiego, lektor w
Akademii Polonijnej w Częstochowie
Grzegorz Tokarz – doktor nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Studiów
nad Geopolityką

na

Wydziale

Studiów

Międzynarodowych

Uniwersytetu Wrocławskiego.
Andrzej Zapałowski – doktor nauk wojskowych, adiunkt na Uniwersytecie
Rzeszowskim i w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.
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