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Pytając
o tożsamość człowieka
w perspektywie historii i kultury
Norbert Elias w swojej słynnej książce O
procesie cywilizacji1 opisał przemiany – zachowań i sposobów życia mieszkańców Europy – dokonujące się pod wpływem przeobrażającej się, w czasach średniowiecza i
nowożytności, kultury. Sformułowaną przez
Wilhelma Diltheya koncepcję człowieka historycznego2 ilustruje wieloma przykładami.
Ukonkretnia to, o czym w kategoriach ogólnych pisał autor Wprowadzenia do nauk humanistycznych. Wyjaśnia, odwołując się do
różnych zjawisk społecznych, na czym konkretnie polegał i z czym się wiązał proces
cywilizowania Europejczyków3. Zauważa,
że człowiek to nie tylko intelekt (jak chciałoby wielu europejskich filozofów), ale także popędy, uczucia, aspiracje, wyobrażenia
o sobie i innych... Cywilizowanie, jego zdaniem, wiąże z procesem zarządzania nimi.

Na przykładzie przebiegu przemian mających miejsce w cywilizacji zachodnioeuropejskiej Elias dochodzi do wniosku, że proces ten – choć dotykający całe społeczeństwa – w każdym człowieku realizuje się w
nieco inny sposób. Myśliciel odrzuca wizję
jednostki jako hominis clausi4. Jego zdaniem
człowiek wchodzi w relację z otoczeniem i
dostosowuje się do zasad narzucanych przez
społeczeństwo5, choć nie w sposób wiernonaśladowczy – ma bowiem sporą autonomię,
dzięki której wnosi do tych procesów pewną dawkę inwencyjności. Ten indywidualny
rys pomaga szybciej oswoić się z nowymi zasadami i uznać je za własne.
Niemiecki socjolog i filozof podkreśla, że
stawanie się „bardziej ludzkim” oznacza powściąganie afektów oraz poddanie ich kontroli i różnozakresowym ograniczeniom.

1

4

2

3

Wydanie niemieckie: N. Elias, Über den Prozess der
Zivilisation: soziogenetische und psychogenetische
Untersuchungen, Basel 1939; wydanie polskie: N. Elias,
O procesie cywilizacji: analizy socjo- i psychogenetyczne,
tłum. T. Zabłudowski, K. Markiewicz, Warszawa 2011.
W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, tłum. E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk
2004, s. 287.
Elias opiera się na materiałach piśmiennych i ikonograficznych powstałych w Europie Zachodniej między XV
a XVIII wiekiem. Można jednak sądzić, że zauważone
i wydobyte przez badacza prawidłowości dotyczą także
Europy Środkowej, czyli tych ludów, które również były
kształtowane przez kulturę łacińską.

5
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Elias uważa, że nieprawdziwa jest „Wizja człowieka zdeterminowana […] przez wyobrażenie, że jednostka jest to
homo clausus, mały świat sam w sobie, istniejący niezależnie od wielkiego świata na zewnątrz”, zob. N. Elias, O
procesie cywilizacji..., dz. cyt., s. 52. Temu zagadnieniu
poświęcona jest też jego książka Die Gesellschaft der
Individuen (1987), czyli Społeczeństwo jednostek (wydanie polskie w tłumaczeniu Janusza Stawińskiego ukazało
się w 2008 r.).
Notabene, nawet etymologia polskiego słowa „człowiek”
wiedzie ku „gromadzie”, „familii”, innym „pokoleniom”:
„człowiek”, czyli „należący do czeladzi”, „czeladzi ludzkiej”..., zob. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka
polskiego, Warszawa 1989, s. 79.
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Jest wręcz przekonany, że: „Człowiek bez
restrykcji to złudzenie”6. W szczególności
opisuje przemiany w podejściu do niektórych aspektów ludzkiej cielesności i fizjologii. Interesują go również przekształcenia
sposobów odnoszenia się do innych ludzi
w takich sytuacjach jak rozmowa, wspólne
posiłki, wspólny wypoczynek, zabawa, zaloty, wojna…
Na wymienione tu sposoby zachowania
człowieka w szerszym kontekście chce spojrzeć Leszek Kołakowski. Według niego niezwykle ważne – dla sposobu, w jaki żyje i w
jakim rozumie siebie człowiek – są również
idee. Chodzi mu nie tylko o prawdy wysnute z doświadczeń życiowych, ale także o
prawdy założycielskie, czyli te, które nadają swoisty (dla każdego ludu) kształt życiu
członków danej wspólnoty. Idee te wyrastają na pamięci (mieszającej czasem prawdę i
poezję, jak przyznaje sam Kołakowski) wydarzeń, które rozgrywały się u zarania ich
(tj. tych grup) historii. Mity założycielskie,
czyli mity początków, są tymi właśnie miejscami, w których idee te są przechowywane.
W przekonaniu wspólnoty opisują one początek rzeczy, wyjaśniają kim są i skąd się
wzięli ludzie (członkowie danej grupy) oraz
jaką specjalną rolę mają oni do spełnienia.
A także podpowiadają, jakie jest znaczenie
obecnego czasu i bycia w nim.
Mitologiczna historia dostarczała ludziom czegoś więcej niż ciekawego wyjaśnienia ich własnej genealogii, albowiem
ukazywała również zasadę uprawomocnienia, a tym samym sens dzisiejszego
trwania – sens, który, by tak powiedzieć,
lokowano i określano u źródeł bytu7.
6
7
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Rozumienie siebie poprzez uczestnictwo
we wspólnych wartościach, wyrosłych na
historii początków, miało miejsce zarówno
w grupach etnicznych, jak i ponadplemiennych wspólnotach narodowych oraz w religiach ponadnarodowych, zwanych też uniwersalnymi. Według Kołakowskiego człowiek identyfikował siebie poprzez uczestnictwo w tej właśnie, a nie innej, wspólnocie
(plemiennej, narodowej, religijnej). Jej mity
i związane z nimi wartości stanowiły podstawowe źródło, z którego czerpał, budując
swoją tożsamość. Poprzez te wartości (pozyskiwane z mitologicznych zasobów wspólnoty) rozumiał siebie i swoje miejsce w kosmosie, swoją rolę i zadania, jakie ma do
wypełnienia8. Ważnym punktem odniesienia dla wartości, które konstytuowały tożsamość danego ludu, były mity i wartości
innych, najczęściej sąsiedzkich, ludów. To
konfrontowanie się z innością nie musiało
oznaczać (choć czasami oznaczało i oznacza) wrogości, a bardziej lub mniej posuniętą chęć bycia sobą, to znaczy kimś swoistym.
Współcześnie, zwłaszcza na Zachodzie,
ma miejsce – swoimi korzeniami sięgający
początków nowożytności, a przede wszystkim oświecenia – proces kwestionowania
wartości tradycyjnych mitów dla budowania
ludzkiej tożsamości w imię takich haseł jak
postęp, racjonalizm, czy wolność. Takie podejście jest rozwijane w odwołaniu do koncepcji bardzo ważnych dla teraźniejszości
8

N. Elias, O procesie cywilizacji..., dz. cyt., s. 281.
L. Kołakowski, Czy „człowiek historyczny” umarł i czy

»4«

powinniśmy jego zgon opłakiwać?, w: tegoż, Moje słuszne
poglądy na wszystko, Kraków 2000, s. 100–101.
Pisał Kołakowski, że „pamięć, która swój skrystalizowany
kształt uzyskuje w wiedzy historycznej, stanowi nie tylko
warunek konieczny, ale i fundament autoidentyfikacji ludzi jako istot, które żyją we wspólnocie – to znaczy żyją
po ludzku”, L. Kołakowski, Czy „człowiek historyczny”
umarł..., dz. cyt., s. 100. Więcej o strukturze tożsamości
człowieka według Kołakowskiego można znaleźć w rozdziale zatytułowanym „O źródłach tożsamości” znajdującym się w książce: Z. Dymarski, Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego,
Gdańsk 2009, s. 153–161.
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myślicieli takich jak Friedrich Nietzsche,
Sigmund Freud, Karl Marx, czy Jean-Paul
Sartre. Oczywiście należy dodać, że współcześnie, obok trendów kulturowych rozwijających się w oparciu o idee wymienionych
tu myślicieli, istnieje również wiele, przybierających na sile nurtów głoszących konieczność trwania przy tradycji. Są one zachowawcze w różnym stopniu. Różnią się
zakresem wierności tradycji oraz stopniem
zgody na (pewne, choć nie głębokie) jej
modyfikacje9.
Odrzucanie rozumienia człowieka poprzez historię i kulturę może być interpretowane jako druga strona Weberowskiego
„odczarowywania świata”10 (Entzauberung
der Welt)11. Wydaje się, że te dwa trendy kulturowe są podstawą wielkiego i zwycięskiego (jak na razie) procesu modernizacji dokonującego się w cywilizacji zachodniej.
Zainspirowani tą sytuacją postanowiliśmy w tym numerze „Karto-Teki Gdańskiej”
przyjrzeć się temu, jak mieszkańcy – członkowie kilku wybranych (przyznajmy trochę
arbitralnie) wspólnot i społeczności – budują lub starają się zachować swoją tożsamość.
Probierzem rozważań naukowców, których
9
10

11

Jednym z przedstawicieli nowego nurtu konserwatywnego jest m.in. Roger Scruton.
O takim związku pisze w swoim artykule Antropologia
negatywna Jan Andrzej Kłoczowski, w: tegoż, Drogi i
bezdroża. Szkice z filozofii dla humanistów, red. J. Barcik,
Kraków 2017, s. 35–47. Badacz zwraca tu też uwagę na
współzależność obrazu człowieka oraz kultury (w tym religii). Swoje refleksje wywodzi od pewnego rodzaju religijności i powiązanej z nią kultury.
Pierwszą stroną „odczarowania świata” – zgodnie z diagnozą niemieckiego socjologa – jest bowiem osłabienie
religijnych uzasadnień funkcjonowania świata, a wzmocnienie jej racjonalnej interpretacji, sprzyjającej zanikaniu
tego, co oparte na magii i micie, w tym także obecności
sacrum i mitycznej narracji. Kołakowski uważa, że odczarowywanie świata jest długotrwałym i wieloaspektowym
procesem. Jego początki sięgają filozofii Kartezjusza, a
nawet, w niektórych obszarach, myśli Tomasza z Akwinu,
zob. L. Kołakowski, Iluzje demitologizacji, w: tegoż, Moje
słuszne poglądy..., dz. cyt., s. 66–83. Agata Bielik-Robson
natomiast w kontekście „odczarowaniu świata” rozważa
współczesną kategorię posthumanizmu, zob. A. BielikRobson, Nowa Humanistyka: w poszukiwaniu granic,
„Teksty Drugie” 2017, nr 1, s. 146–162.
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zaprosiliśmy do współtworzenia cyklu wykładów Być człowiekiem w różnych epokach
i kulturach – jest szeroko pojęta antropologia (z całym swym bogactwem i metodologicznymi możliwościami) – jako wiedza o
człowieku, ale i wiedza człowieka o samym
sobie. Kultura, wartości i normy, tożsamość,
autoidentyfikacja, język, religia, wspólnota etniczna i narodowa, wspólnota religijna,
wspólnota wyobrażona – oto słowa klucze,
które otwierają szeroki namysł nad człowiekiem i jego tożsamością rozmaicie rozumianą i (auto)definiowaną w różnych epokach. Jak pokazują autorzy artykułów zamieszczonych w tym numerze „Karto-Teki
Gdańskiej” – w zależności od tego przez
pryzmat jakiej kultury, języka, religii, epoki
oraz związanych z nimi auto- i heterostereoptypów spojrzymy – pojęcie „człowieczeństwa” i związane z nim zależności kreowane
i rozumiane jest odmiennie.
W inicjującym tom artykule Człowiek
na pograniczu: między judaizmem a chrześcijaństwem Wojciech Gajewski rozważa w
kontekście pogranicza religijno-kulturowego budowaną na styku judaizmu i chrześcijaństwa narodów tożsamość pierwszego
pokolenia wyznawców Jezusa z Nazaretu
(autor postawę pierwszych chrześcijan nazywa „poszerzeniem judaizmu o przekonanie,
że Jezus był zapowiadanym przez proroków
Mesjaszem Izraela”).
Z kolei Edmund Kizik w tekście Gdańszczan świat realny i wyobrażony w XVII wieku przybliża warunki życia w siedemnastowiecznym Gdańsku. Mieście jak na
owe czasy dużym (największym w Rzeczpospolitej) i bogatym, prężnie rozwijającym się dzięki pośrednictwu handlowemu i kulturalnemu między Rzeczpospolitą
Obojga Narodów a miastami i państwami
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północnoeuropejskimi. Autor stara się odtworzyć warunki życia ówczesnych gdańszczan, porównuje je też z warunkami panującymi w ówczesnej Rzeczpospolitej. Na podstawie omówionych w tekście źródeł oraz
wspomnianych tylko (ale ważnych) materiałów próbuje zrekonstruować mentalność
mieszkańców miasta. Polemizuje też z potocznymi wyobrażeniami na temat wielokulturowości Gdańska.
W artykule Być człowiekiem, być Baskiem
Katarzyna Mirgos podejmuje refleksję nad
kulturą baskijską, której przygląda się przez
pryzmat języka euskara. Dzięki tej perspektywie antropolożka odkrywa i zarysowuje
przed czytelnikiem tamtejszy światopogląd.
Przywołana przez nią teoria językowego obrazu świata oraz performatywności w języku
pozwala wskazać, jak ważnym czynnikiem
tożsamościotwórczym jest język.
Zbigniew Landowski przeglądowo, ale
i z krytycznym namysłem, prowadzi nas
przez różne stanowiska naukowe dotyczące definiowania pojęć ‘Arab’, ‘arabskość’ i
‘arabski’. Badacz w tekście Arab. Dualis, czyli zagadka tożsamości rozprawia się z powielanymi stereotypami obecnymi w nauce,
odwołującymi się do postromantycznej
wizji ‘Araba’ i późniejszych, powojennych
ideologicznych stanowisk. Autor rozważa
dwa główne wypracowane paradygmaty, na
podstawie których interpretuje się „jedność”
plemion nazywanych wspólnym etnonimem ‘Arabowie’.
W podobnym duchu utrzymany jest
tekst Marzenny Jakubczak Indus, Hindus,
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hinduista? Jak mówić o mieszkańcach Indii.
Zgodnie z pytaniem zasygnalizowanym w
tytule, autorka objaśnia podstawowe, stosowane we współczesnej polszczyźnie – choć
nie zawsze prawidłowe – określenia odnoszące się do mieszkańców Indii. Badaczka
kieruje uwagę czytelnika na historyczne
uwarunkowania recepcji indyjskiej kultury
w Polsce oraz pokazuje, jak istotna jest nomenklatura stosowana wobec ludzi należących do innej wspólnoty językowej, kulturowej czy religijnej.
W ostatnim tekście tego bloku tematycznego Tarzycjusz Buliński zajmuje się zagadnieniem rozumienia siebie i swojej relacji
do świata otoczenia jednej z grup Indian
zamieszkujących północną część puszczy
amazońskiej. W artykule Człowieczeństwo u
Indian E’ ñepá (Amazonia wenezuelska) wyjaśnia, co oznacza być osobą, człowiekiem
w ontologii E’ñepá. Antropolog wskazuje,
że ich wyobrażenia na temat rzeczywistości
oraz rządzących nią zasad i zamieszkujących
ją bytów (a więc i samo rozumienie istoty
człowieczeństwa) znacznie odbiegają od wyobrażeń obecnych we współczesnej kulturze
cywilizacji euroamerykańskiej.
Co to znaczy „być człowiekiem” w kontekście zmienności historycznej i kulturowej? Jaki wpływ na pojmowanie „istoty człowieczeństwa” mają uwarunkowania kulturowe, społeczne, ekonomiczne i historyczne?
Kim jest człowiek? W naszym zamierzeniu
ten numer „Karto-Teki Gdańskiej” ma inspirować do poszukiwań odpowiedzi na te
fundamentalne antropologiczne pytania.
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Pytając o tożsamość człowieka
w perspektywie historii i kultury
Streszczenie: Autorzy zwięźle wprowadzają w cykl artykułów Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach. Skupiają się głównie na przemianach mentalności zachodniej
i, przywołując prace m.in. Norberta Eliasa
i Leszka Kołakowskiego, rozważają takie
kategorie jak: proces cywilizowania, tożsamość (w tym: wyobrażenia, idee i mity), czy
też relacje człowiek-społeczeństwo. Badanie
tego, jak różne kultury wypracowują zasady
„stawania się bardziej ludzkim”, jest niezwykle istotą kwestią dla rozwoju nie tylko filozoficznej czy antropologicznej, ale i psychologicznej refleksji nad człowiekiem.
Słowa kluczowe: człowieczeństwo, tożsamość, antropologia, filozofia, Norbert
Elias, Leszek Kołakowski

Asking about Human Identity from
the Perspective of History and Culture
Summary: The text is a brief introduction
to the series of articles To Be Human in Different Ages and Cultures. While discussing,
inter alia, the Norbert Elias and Leszek Kołakowski works, the authors focus mainly
on the changes in the Western mentality
and consider such categories as: the process
of civilization, identity (including views –
also stereotypical, ideas and myths) or human-society relations. The study of how
different cultures work out the principles
of ‘becoming more human’ is an extremely
important issue for the development philosophical and anthropological, as well as psychological reflection on man.
Key words: humanity, identity, anthropology, philosophy, Norbert Elias, Leszek
Kołakowski
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Człowiek na pograniczu:
między judaizmem
a chrześcijaństwem1
Wprowadzenie1
Chrześcijaństwo swoimi korzeniami tkwi
w wydarzeniach paschalnych roku 302.
W przeddzień żydowskiego święta Paschy
Jezus z Nazaretu został uwięziony, skazany na śmierć i ukrzyżowany. Źródła kanoniczne ukazują twórcę chrześcijaństwa
jako praktykującego Żyda. Jego judaizm
jest wyrażony na wiele sposobów. W rozmowie z Samarytanką napotykamy jednoznacznie brzmiącą deklaracją: „Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co
znamy, bo zbawienie jest od Żydów” (J
4:223). Na poziomie symbolicznym spotykamy Jezusa-pielgrzyma (Łk 2:41–51; 9:51;
J 4:45; 5:1; 6:4; 7:8; 10:22–23; 12:12), traktującego Świątynię w Jerozolimie jako dom
1

2

3

W niniejszym opracowaniu podejmuję tematy, które poruszałem już w swoich wcześniejszych artykułach i monografiach (tytuły będą przywoływane na bieżąco). Na potrzeby tego artykułu, powstałego w konwencji referatu
z serii wykładów „Być człowiekiem w różnych epokach
i kulturach” zorganizowanych w 2021 r. przez Pomorskie
Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, dokonałem pewnych korekt i przeformułowałem niektóre wnioski, dzięki czemu w wybranych aspektach temat ten został przeze
mnie poszerzony.
W kwestii r. 30 jako najbardziej prawdopodobnej daty
śmierci Jezusa zob. W. Bösen, Ostatni dzień Jezusa
z Nazaretu, przeł. W. Moniak, Wrocław – Warszawa –
Kraków 2002, s. 84–86, nota 11.
Tłumaczenia własne na podstawie: Novum Testamentum
Graece, post E. et E. Nestle, ediderunt B. et K. Aland, J.
Karavidopoulos, C.M. Martini, B.M. Metzger, Stuttgart
1993.

swego Ojca (J 2:16) i dom modlitwy (Mk
11:17; Łk 19:46). Na myśl o upadku Świętego Miasta zapłakał (Łk 19:41–45; por.
Mt 23:37n). Zgodnie ze zwyczajem uczestniczył w szabatowych nabożeństwach synagogalnych (Łk 4:16), a na skraju swojego płaszcza nosił przepisane Prawem cicit
(Lb 15:37–41; Pwt 22:12; Mt 9:20; 14:36).
Stronił od obcych (Mk 7:26n; Łk 7:2nn),
zakazał uczniom odwiedzania podczas misji
miast zamieszkałych przez Samarytan i pogan (Mt 10:5). Został osądzony przez Sanhedryn (Mk 15:1), a nad jego głową na krzyżu Piłat kazał zawiesić tabliczkę z tytułem
winy: Król żydowski (Mk 15:26; J 19:19).
Judaizm Jezusa, choć wciąż budzi opory u niektórych, jest faktem, któremu trudno zaprzeczyć4. Uczniowie, których wybrał, również pochodzili ze świata judaizmu.
Po śmierci swojego Mistrza rozproszyli się,
4
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Przedstawicielem teorii braku związku chrześcijaństwa
z judaizmem był wybitny znawca antyku okresu międzywojennego, prof. Tadeusz Zieliński. W sztandarowym dziele, dotyczącym powstania chrześcijaństwa,
ukończonym tuż przed śmiercią w 1944 r. w Schondorf
pod Monachium, napisał: „Chrześcijaństwo, chociaż nie
wyłoniło się z judaizmu, jak to mylnie dotychczas utrzymuje wielu ludzi, nawet nie pobieżnie z nim zaznajomionych, swe pierwsze kroki jednak poczyniło w jego środowisku. Wskutek tego wśród jego pierwszych wyznawców
było niemało takich, którzy nie z pogaństwa, tj. a priori z hellenizmu, przeszli na chrześcijaństwo, lecz z judaizmu”, tenże, Chrześcijaństwo antyczne, Toruń 1999, s. 16.
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rozczarowani niepowodzeniem jego misji
(Łk 24:17–25). W krótkim czasie doszło jednak do reintegracji wspólnoty. Uczeni pytają
o impuls, który doprowadził do odwrócenia
tendencji rozproszenia i rozpoczęcia przez
nich działalności misyjnej5. Według źródeł
kanonicznych wydarzeniem tym było zmartwychwstanie6. Najbliżsi uczniowie składali świadectwo, że zmartwychwstały Jezus
ukazywał się im przez prawie sześć tygodni,
następnie wstąpił do nieba. Historyk musi
uznać, że uczniowie byli przekonani, że Jezus
powstał z martwych7. Współcześni badacze
stawiają w tej kwestii wciąż różne hipotezy8.
U swego zarania ruch Jezusa (Jesusbewegung 9) funkcjonował w ramach judaizmu i rozpoznawane było jako jedno
ze stronnictw wewnątrz tej religii10. Gdy
5

6

7

8

9

10

Przegląd hipotez por. A. Jagusiak, Wybrane hipotezy na temat zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w:
Zmartwychwstanie. Szkice biblijne i teologiczne, red.
T. Twardziłowski, Warszawa 2015, s. 131–147.
Najstarszymi
źródłami
kanonicznymi
nie
są Ewangelie, ale listy Pawła. Jednym z pierwszych jest
1 List do Tesaloniczan, napisany około dwudziestu lat
po wydarzeniach paschalnych, nieco młodszym zaś 1 List
do Koryntian. W obu występuje przekonanie, że Jezus
zmartwychwstał i na tym budowana jest wiara i tożsamość religijna poszczególnych jednostek i całych wspólnot (1 Tes 1:10; 1 Kor 15).
Przegląd najnowszej dyskusji na ten temat relacjonują:
J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu
dyskusji. Od H. Reimarusa do T. Polaka, Kielce 2011; teorie w kwestii zmartwychwstania: s. 74–104.
Przykładem alternatywnej wersji impulsu może być „teoria wizji” niemieckiego teologa, specjalizującego się w badaniach nad Nowym Testamentem, Gerda Lüdemanna
(Die Auferstehung Jesu. Historie, Erfahrung, Theologie,
Stuttgart 1994). Autor sugeruje, że w przypadku Piotra
mamy do czynienia z „przepracowaniem winy” z powodu zdrady i zaparcia się Jezusa. Poczucie winy zostało rozładowane w wizji Zmartwychwstałego. A wizja
ta zadziałała zaraźliwie, stając się udziałem całego „kręgu
Dwunastu”. Paweł zaś, jako osobowość podatna z natury
na ekstazę („patologiczny histeryk”), przeżywał w podświadomości swój konflikt z Prawem, łączącym się u niego z kompleksem Mesjasza (s. 72–77). Ostateczna kompensacja dokonała się w wizji Chrystusa zmartwychwstałego. Lüdemann dalej stwierdza: „zmartwychwstanie Jezusa nie dokonało się w jerozolimskim grobie, lecz
w sercu jego uczniów i uczennic” (s. 198).
Termin chętnie stosowany w studium historyczno-socjologicznym przez Gerda Theißena, oznaczający pierwszy
etap rozwoju chrześcijaństwa na terenie Lewantu w latach
30–70, por. tenże, Die Jesusbewegung: Sozialgeschichte
einer Revolution der Werte, Gütersloh 2012.
W. Gajewski, Święta we wczesnym Kościele. Świadectwo
Nowego Testamentu i Ojców Kościoła, „Przegląd

analizujemy formy, w jakich wówczas występowało, ewidentnie są one zaczerpnięte
z epoki Spätjudentum11, z charakterystycznymi dla niej ideami religijnymi, świętami,
zwyczajami, liturgiami i szeroko rozumianą
literaturą12. Nie budzi to zdziwienia, skoro
u podstaw tkwią te same korzenie etniczne,
kulturowe i religijne.
Nieporozumieniem jest natomiast przekonanie, że świadomość odrębności i tożsamości wystąpiła z chwilą narodzin Kościoła/
Ekklesii13. Nie stało się to ani w dniu Pięćdziesiątnicy (Zielonych Świąt), ani nawet
w ciągu pierwszego pokolenia uczniów. Zamiast tego mamy do czynienia z procesem,
w którym istotną rolę odegrały dwa kluczowe elementy: przemiany, do jakich doszło w obrębie judaizmu po upadku Drugiej
Świątyni (70 r.) oraz otwarcie się wspólnoty
wyznawców Jezusa na osoby spoza etnosu
żydowskiego. Dopiero wówczas, stopniowo,
pod wpływem różnych czynników, zaczęło
dochodzić do głosu poczucie novum14.
Tożsamość pierwszych
wspólnot chrześcijańskich
Tomasz Homa, badacz analizujący zagadnienie tożsamości religijnej, zwrócił uwagę na najbardziej charakterystyczne cechy

11

12

13

14
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Religioznawczy” 2006, nr 2 (220), s. 77.
Na określanie judaizmu przełomu er, czyli Drugiej
Świątyni, środowisko badaczy niemieckich używa terminu Spätjudentum (późny judaizm); uczeni anglosascy określają tę epokę mianem early judaism (wczesny
judaizm).
W. Gajewski, Judaistyczne korzenie chrześcijaństwa.
Stosunek judeochrześcijan do instytucji i zwyczajów judaizmu okresu Drugiej Świątyni, „Gdański Rocznik
Ewangelicki” 2007, nr 1, s. 14–15 [9–33].
W artykule posługiwać się będziemy zamiennie terminami: „kościół” i jego greckim ekwiwalentem „ekklesia” zapisanym po polsku w uproszczonej postaci. Termin pisany
dużą literą oznacza uniwersalną (powszechną) wspólnotę
wiernych, małą – wspólnotę lokalną.
Por. W. Gajewski, Kościół a Synagoga: początki kryzysu. Przyczyny rozejścia się Kościoła i Synagogi w I wieku,
„Gdański Rocznik Ewangelicki” 2008, nr 2 s. 43 [39–59].
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tego zjawiska15. Według niego tożsamość
religijna to w pierwszej kolejności określona
świadomość samego siebie, która ma wpływ
na interpretowanie świata i zachodzących
w nim zjawisk, co w konsekwencji prowadzi do przyjęcia i przechowania specyficznych zasad, zachowań i hierarchii wartości. Punktem odniesienia jest, jak pisze badacz, źródło tożsamości16. Dla pierwszych
uczniów źródłem tożsamości był Jezus z Nazaretu. Z tego powodu można przyjąć, że
żydowscy uczniowie Jezusa z chwilą uznania w nim Mesjasza-Chrystusa nie porzucili
dotychczasowego systemu przekonań, hierarchii wartości, wzorców zachowań i zasad,
traktując siebie nadal jako Żydów. Ważną
rolę w kształtowaniu tożsamości religijnej
pierwszego pokolenia chrześcijan odgrywało nauczanie Jezusa, ale nie bez znaczenia
15

16

T. Homa, Dylematy tożsamości, „Horyzonty Wychowania”
2005, nr 4 (7), s. 237–257. Problematyka tożsamości religijnej jest obecna w literaturze polskiej, ale najczęściej podejmowana z perspektywy współczesnego społeczeństwa polskiego, por. Tożsamości religijne
w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków, red. M. Libiszowska-Żółkowska, Warszawa
2009; J. Mariański, Tożsamości religijne w społeczeństwie
polskim. Studium socjologiczne, Toruń 2017.
T. Homa, Dylematy tożsamości, dz. cyt., s. 237–239. Wątki
są na tyle interesujące, że warto je przywołać w całości:
„Pod pojęciem tożsamości […] będziemy rozumieć, najogólniej, pewną określoną świadomość siebie – sposób
rozumienia siebie, płynące z tego zrozumienia zachowania, a także, zgodne z tym rozumieniem, interpretowanie
otaczającego świata. Tak rozumiana tożsamość wyraża
się głównie w postaci przekonań, zasad, określonej hierarchii wartości oraz wzorców zachowań. Tworzy się ona
w wyniku mniej lub bardziej świadomej akceptacji takiej
czy innej rzeczywistości jako istotnego punktu odniesienia dla właściwego rozumienia siebie, własnej historii, teraźniejszości i przyszłości, oraz otaczającego świata. […]
Podstawowe formy wyrazu tożsamości: poczucie przynależności do źródła tożsamości określonej grupy, idei, doświadczenia – identyfikowanie się z…; świadomość własnej odrębności – przestrzeni tego, co moje, nasze, właściwe – budowanie granic; postawa zaangażowania na rzecz
źródła tożsamości, odpowiedzialność wobec…; troska
o dziedzictwo (kulturowe, religijne, …) źródła tożsamości – odpowiedzialność za…; styl życia urzeczywistniający określone schematy poznawcze i decyzyjne oraz wzorce zachowań – interioryzacja. […] Tożsamość religijna
to wieloaspektowy sposób rozumienia oraz kształtowania
własnej egzystencji, a także otaczającej rzeczywistości
przez pryzmat osobistego doświadczenia wiary i wspólnotowych sposobów jej wyrażania w obrzędach i przekazie, czyli religii, do której się przynależy”.

pozostają wzorce mentalne zaczerpnięte
z otaczającego ich świata symboli, świąt, literatury i idei religijnych, ubogaconego nowymi elementami.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę
na kwestię tożsamości zbiorowej17. Leszek
Kołakowski wyróżnił pięć charakterystycznych elementów, które wpływają na jej powstanie i strukturę: a. substancja – nieempiryczny konstrukt będący desygnatem słowa
ja; b. pamięć – ukierunkowanie w przeszłość;
c. antycypacja – ukierunkowanie w przyszłość; d. ciało – empirycznie obserwowalne
elementy; e. początek – dający się umiejscowić w czasie mit założycielski18. Istotną funkcję pełni w tym modelu poczucie więzi. Poszczególne jednostki zaczynają identyfikować
się ze wspólnotą, przenosząc swoje ja na społeczność (my, moje, nasze – substancja). Wraz
z pojawieniem się określonej struktury (ciało) oraz doświadczeniem przeszłości (pamięć)
i przyszłości (antycypacja wspólnych losów
osób odrzuconych przez dotychczasowe środowiska), narodziła się świadomość początków, a co za tym idzie poczucie tożsamości.
Biorąc pod uwagę dane nowotestamentowe
oraz pisma Ojców Kościoł, można stwierdzić, że powstanie chrześcijańskiej odrębności było procesem długofalowym, wielopłaszczyznowym, wieloaspektowym. Zjawisko nie
zakończyło się w I czy II wieku19. Na bliskie
związki niektórych chrześcijan z judaizmem
Ojcowie zwracali uwagę jeszcze przez wiele
wieków, przynajmniej do V w.20
17

18

19
20
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L. Kołakowski, O tożsamości zbiorowej, w: Tożsamość
w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo,
E.-W. Böckenförde [i in.], przyg. i przedm. opatrzył
K. Michalski, przeł. S. Amsterdamski [i in.], Kraków 1995,
s. 44–46 [44–55].
Można przyjąć, że przykładem powstania tzw. mitu założycielskiego w chrześcijaństwie są księgi Ewangelii
i Dzieje Apostolskie.
M. Rosik, Kościół a Synagoga (30–313 po Chr.). Na rozdrożu, Wrocław 2016, s. 546.
Jako przykład można przywołać krytykę zachowywania
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Istotę chrześcijaństwa stanowi wiara
w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
Mesjasza. Nie ma w historii religii całej starożytności podobnego przypadku. Żadna
wspólnota wiary nie ogłosiła, że jej twórca powstał z martwych. Oczywiście, wiele
grup religijnych głosiło wiarę w zmartwychwstałych bogów21. Koncepcje te mają jednak dwie zasadnicze cechy: są ahistoryczne
i cykliczne. W tym sensie idea zmartwychwstania Jezusa nie ma odpowiednika w innych religiach antycznego świata i jest absolutnie unikatowa. Jednocześnie doktryna zmartwychwstania pełniła u początku
rolę osi, wokół której krążyła cała teologia
wczesnego Kościoła. Owo novum nie prowadziło wiernych do zerwania z judaizmem.
Wręcz przeciwnie. Chrześcijanie pierwszego

21

więzi z judaizmem, którą biskup Antiochii, Ignacy, skierował na początku II w. w swojej korespondencji do ekklesii w Magnezji (Azja Mniejsza): „Nie dajcie się zwodzić obcymi naukami ani starymi baśniami bez żadnego
pożytku. Jeśli bowiem dzisiaj jeszcze żyjemy według
prawa żydowskiego, wyznajemy, że nie otrzymaliśmy łaski. Boscy prorocy żyli według Jezusa Chrystusa i dlatego właśnie byli prześladowani. […] Tak więc nawet ludzie
żyjący dawniej w starym porządku rzeczy doszli do nowej
nadziei i nie zachowują już szabatu, ale obchodzą Dzień
Pański, w którym to przez Jezusa Chrystusa i przez śmierć
Jego także i nasze życie wzeszło jak słońce. Jest rzeczą
bezsensowną mówić o Jezusie Chrystusie i zarazem żyć
po żydowsku, ponieważ to nie chrześcijaństwo przyjęło
żydostwo, lecz żydostwo chrześcijaństwo, w którym zgromadzili się wszyscy ludzie wierzący w Boga”. Ignatius,
Epistula ad Magnesios, PG 5, 662–672; Ignacy, List
do Magnezjan, 8–10, cyt. za: Pierwsi świadkowie. Pisma
Ojców Apostolskich, przeł. A. Świderkówna, wstęp, komentarze i opr. M. Starowieyski, Kraków 1998, s. 121–122.
Krytykę chrześcijan „judaizujących” wielokrotnie przedstawiał w swoich pismach Jan Chryzostom (IV/V w.), por.
J. Iluk, Żydowska politeja i Kościół w Imperium Rzymskim
u schyłku antyku, t. 1: Jana Chryzostoma kapłana
Antiochii mowy przeciwko judaizantom i Żydom, Gdańsk
2006, s. 29: „Poznając zachowania judaizantów, ludzi «zawieszonych» pomiędzy żydowską i chrześcijańską politeją, można dojść do wniosku, że zhellenizowane społeczeństwo rzymskiej Syrii i Azji Mniejszej kultywowało idee
judeochrześcijaństwa aż do końca antyku”.
Panteon antycznych bóstw, które zmartwychwstały, jest
naprawdę bogaty. Według badaczy wiąże się z ideą wegetacji roślinnej i pojawia wraz z rewolucją neolityczną.
Do takich wierzeń można zaliczyć zarówno bóstwa żeńskie, jak i męskie, począwszy do sumeryjskiej Innany
(akad. Isztar), Dumuziego (bab. Tammuza), egipskiego
Ozyrysa, frygijskiego Attysa (syr. Adonisa) kananejskiego Baala, greckiego Zeusa czy rzymską Prozerpinę, por.
M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, przeł.
S. Tokarski, Warszaw 1988, s. 30–31, 46–48.

pokolenia dokonali reinterpretacji świętych
tekstów, proroctw, świąt i symboli judaizmu,
wyczytując z nich nową treść i nadając im
sens, po części nieobecny dotąd w egzegezie
judaizmu Drugiej Świątyni22. Efektem tego
dzieła było przekonanie, że pierwszorzędnym celem oczekiwanego Mesjasza nie było
pokonanie wrogów Izraela, ale złożenie z samego siebie ofiary zagrzesznej Bogu. W ten
sposób cierpienia, męka krzyżowa i śmierć,
ale też zmartwychwstanie Jezusa zostały
przedstawione jako wypełnienie proroctw
i nadziei Izraela, a jego dzieło stało się podstawą do zreformowania judaizmu, a nie
jego odrzucenia.
Joachim Gnilka stwierdza, że chrześcijaństwo nie posiadało na tym etapie cech,
które pozwalałyby traktować je jako usamodzielnioną rzeczywistość religijną 23. Wspólnota Mesjasza dostrzegała swoją wyjątkowość,
ale początkowo nie wykraczało to poza granice określone prorockim pojęciem Reszty Izraela (Iz 6:13; 10:20; 37:32; Ez 14:22;
17:21; 48:21)24. Dowodem budzenia się poczucia rzeczywistej odrębności jest pojawienie się w pierwszym pokoleniu chrześcijan
terminu „Kościół Boży” (hebr. kehal’el, gr.
ekklesia tou Theou)25. Ślady pewnej specyfiki tożsamości odnajdujemy także w innych
ugrupowaniach Spätjudentum, np. u faryzeuszów, zelotów czy esseńczyków. Gerd
Theißen stwierdza:
Judeochrześcijaństwo to jedno ze stronnictw późnego judaizmu […]. W Palestynie każdy ruch odnowy pragnął urze22

23
24
25
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W. Gajewski, Święta we wczesnym Kościele, dz. cyt.,
s. 97, 106–107. Por. tenże, Charyzmat, urząd, hierarchia,
Kraków 2010, s. 42–43.
J. Gnilka, Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki
Kościoła, przeł. W. Szymona, Kraków 2004, s. 289.
W. Gajewski, Kościół a Synagoga, dz. cyt., s. 40.
J. Gnilka, Pierwsi chrześcijanie, dz. cyt., s. 332.
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czywistnić doskonalszy Izrael. Każdy też
musiał pozostałych Żydów sprowadzić do
rangi Izraelitów drugiego stopnia, albo nawet postawić ich na równi z poganami [...].
Istniało teraz więcej grup, a każda z nich
rościła sobie pretensje do tego, by być
prawdziwym Izraelem26.

nych z domu Izraela. Przecież sam był Żydem, posłusznym swemu posłannictwu. [...]
Mała gromadka uczniów, jaką skupił wokół
siebie, składała się wyłącznie z Żydów28.

W żadnym z tych przypadków nie doszło
jednak do wyłonienia się z judaizmu nowej religii. Chrześcijaństwo pozostaje więc
pod tym względem fenomenem. Z jednej
strony budziło się novum, z drugiej przechowywano idee należące do świata judaizmu,
takie jak: święte Pisma (Tanach), monoteizm, mesjasz, przymierze, grzech, łaska, odkupienie, czas, liturgia, święta, centralne
miejsce i rola Świątyni w życiu religijnym.
Z tego powodu wybitny anglikański historyk wczesnego Kościoła, Henry Chadwick,
konstatował:
Pierwsi chrześcijanie byli Żydami. [...] Z racji tego głębokiego poczucia ciągłości różnego rodzaju idee i nastawienia typowe dla
tradycyjnego judaizmu stały się nieodłącznym elementem chrześcijańskiej wiary27.

David Flusser, profesor na Uniwersytecie
Hebrajskim w Jerozolimie, badacz judaizmu
i wczesnego chrześcijaństwa, jednocześnie
pobożny i ortodoksyjny Żyd, napisał:
Chrześcijaństwo jest w swej najgłębszej
istocie religią żydowską. [...] Stało się właśnie tak, że chrześcijaństwo zaczęło się pośród Żydów. Jezus był świadom, że Jego
ziemska misja dotyczy tylko owiec zaginio26
27

Zwróciliśmy uwagę na to, że pewne prodromy zjawiska usamodzielniania są zauważalne już u zarania. Autor Dziejów Apostolskich wspomina, że pod koniec lat 30. I w.
w Antiochii uczniowie Jezusa zostali nazwani christianoi (czyli „chrystusowi”, „należący do Chrystusa”; Dz 11:2629). Mogłoby to sugerować odrębność, ale to samo źródło przedstawia Pawła jako Żyda będącego
przywódcą jednego ze stronnictw judaizmu,
konkretnie „stronnictwa nazarejczyków”
(Dz 24:5). Poszerzając zakres wspólnoty
o osoby z obcego etnosu, pierwsi uczniowie narazili się na zarzut zanieczyszczania
judaizmu. Warto zauważyć, że to właśnie
na tym tle doszło do konfliktu Pawła z Żydami w Świątyni (Dz 21:27–28), co w konsekwencji doprowadziło Apostoła przed oblicze cesarza w Rzymie (Dz 25:11 Kaisara
epikaloumai / Caesarem appello!)30.
Judeochrześcijanie:
Piotr, Jakub i Paweł
Autor Ewangelii Łukasza podkreśla, że
po wniebowstąpieniu Jezusa uczniowie wrócili do Jerozolimy „i zawsze byli w Świątyni,
chwaląc Boga” (Łk 24:53). W zdaniu tym
zawarty jest ważny komunikat o stosunku
28

29

G. Theißen, Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego
chrześcijaństwa, przeł. F. Wycisk, Kraków 2004, s. 120, 157.
H. Chadwick, Kościół w epoce wczesnego chrześcijaństwa, przeł. A. Wypustek, Warszawa 2004, s. 5.

30
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D. Flusser, Chrześcijaństwo religią żydowską. Esseńczycy
a chrześcijanie, przeł. M. Wodnar, Warszawa 2003,
s. 69–70.
M. Hesemann, Paweł z Tarsu. Archeolodzy tropem
Apostoła Narodów, przeł. B. Grunwald-Hajdasz, Poznań
2015, s. 115. Autor stwierdza, że termin christianoi ma
wydźwięk polityczny: „połączenie imienia człowieka
i końcówki -anoi oznacza jego politycznych zwolenników.
Określenie to więc używane mogło być przez rzymską
administrację”.
J. Gnilka, Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, przeł.
W. Szymona, Kraków 2001, s. 423.
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uczniów Jezusa do judaizmu. W swojej
drugiej księdze autor podkreśla to dobitnie, wskazując na pozytywny stosunek całej mesjańskiej wspólnoty do Świątyni (Dz
2:42–46; 3:1; 5:12). Świątynia, serce Jerozolimy i całego judaizmu, była także punktem centralnym wyznawców Jezusa. Element ten jednoznacznie wskazuje, że chrześcijanie nie zamierzali zerwać z judaizmem,
ale traktowali judaizm jako rzeczywistość,
w której tkwią, i z którą nie chcą się rozstawać. Może dlatego, że Jezus, źródło ich
tożsamości, traktował Świątynię jako dom
swojego Ojca.
Zwróćmy uwagę na trzy postacie wczesnego Kościoła: Piotra, Jakuba i Pawła. Te bez
wątpienia najważniejsze figury chrześcijaństwa epoki, pozwalają uchwycić specyficzny
sposób myślenia środowisk, które reprezentują.
Piotr i Korneliusz (Dz 10:1–11:18)
Pierwsze rozdziały Dziejów oscylują wokół
osób związanych ze środowiskiem żydowskim. Przez znaczną część pierwszej dekady
chrześcijanie nie szukali kontaktów z osobami spoza Izraela. Sytuacja uległa zmianie wraz
z misją Piotra wysłanego do domu rzymskiego setnika Korneliusza w Cezarei Nadmorskiej31. Właśnie tam pojawił się problem.
Już na początku poważną komplikacją był
stosunek Piotra do obcych. Łukasz zwrócił
na to uwagę, gdy przedstawił opory, z jakimi Piotr wyruszył na swoją pierwszą misję
ad Genetes. W wizji, którą otrzymał, nierozpoznany Głos kazał mu zabijać i jeść zwierzęta, bez rozróżnienia na czyste i nieczyste.
Apostoł dyskutował z Głosem, podkreślając,
że nigdy nie jadł niczego nieczystego. Samo
31

Por. W. Gajewski, Ekklesia a oikos w epoce Nowego
Testamentu. Kościół w świetle antycznego domostwa
na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7,24–27,
Mt 24,45–51; Łk 15,11–32, Gdańsk 2013, s. 154–156.

w sobie stanowi to dowód na mentalność
naznaczoną judaizmem (Dz 10:14). Poza
nim także pozostali członkowie wspólnoty
chrześcijan nadal zachowywali przepisy koszerności (hebr. kaszrut – właściwy).
Gdy Piotr pojawia się w drzwiach rzymskiego setnika, czuć głęboki, wewnętrzny
niepokój, który wyraża się w zdaniu: „Wy
wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi
z innego plemienia lub odwiedzanie ich jest
niezgodne z Prawem” (Dz 10:28). Badacze
zwrócili uwagę na to, że w Torze spisanej
(hebr. Tora sze-bi-chtaw) nie występuje taki
zakaz32. Znajduje się on wyłącznie w tradycji rabinów, czyli w Torze ustnej (hebr.
Tora sze-be-al-peh – dosłownie: „Tora, która
jest na ustach”). Oznacza to, że Piotr, a najprawdopodobniej cały główny nurt chrześcijaństwa pozostawał pod wpływem tradycji rabinicznej. W tej wizji rzeczywiście
każdy pobożny Żyd powinien przestrzegać zasady, w myśl której należało unikać
kontaktów z nie-Żydami. Ta zasada prowadziła do swoistej separacji i uniemożliwiała w konsekwencji nie tylko misję ad Gentes, ale generalnie nawet normalne kontakty
z osobami spoza kręgu żydowskiego. Craig
S. Keener komentuje to następująco:
Chociaż w wielu opowieściach żydowscy
nauczyciele rozmawiają z poganami, pobożny Żyd nigdy nie wszedłby do domu
poganina ani nie wpuściłby go do swojego
domu. Zaproszenie do domu Korneliusza
jest więc dla Piotra problemem. Chociaż
mniej religijni Żydzi nie mieliby przypuszczalnie nic przeciwko temu33.
32
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D. H. Stern, Komentarz żydowski do Nowego Testamentu,
przeł. A. Czwojdrak, Warszawa 2004, s. 408: „Tanach nie
mówi nic na ten temat”.
C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego
Testamentu, przeł. Z. Kościuk, Warszawa 2000, s. 260.
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W tym samym nurcie prezentuje swoje
uwagi mesjanistyczny rabin David H. Stern:

jakie Apostoł musiał zapłacić za przełamanie
panującego w środowisku schematu.

Jakub i ofiary (Dz 21:20–26)
Autor Dziejów nie mówi wprost, czy pierwsi chrześcijanie składali w Świątyni ofiary
krwawe oraz inne. Wiemy, że uczestniczyli w ofierze tamid (nieustającej), wspomina
o tym Łukasz na początku trzeciego rozdziału35. Szczególnie cenny jest jednak rozdział
dwudziesty pierwszy. Pochodzi z tej części
Dziejów, którą określa się mianem itinerarium, ze względu na fakt, że Łukasz opisuje
wydarzenia niejako z własnej perspektywy,
Autor podaje przy okazji cały szereg kon- tworząc dziennik podróży. Po tzw. trzeciej
kretnych przykładów, powodujących utratę wyprawie misyjnej, wraz z Pawłem przybył
rytualnej czystości, z czego wynikała nie- do Jerozolimy i udał się na spotkanie z przechęć do kontaktu. Skutkowało to w kon- łożonymi jerozolimskiej ekklesii. W ich
sekwencji powstrzymaniem się pobożnych imieniu zabrał głos Jakub:
Żydów od spotkań z przedstawicielami innych narodów. Dylematy Piotra wynikały
Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwiez systemu przekonań, hierarchii wartości
rzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie Tory.
i wzorców zachowań należących do świata
O tobie tymczasem słyszeli, że wszystkich
Spätjudentum. Podobny model zachowań
Żydów mieszkających wśród pogan naodnajdujemy w Ewangeliach. Jezus bez enuczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz,
tuzjazmu odnosi się do odwiedzenia choreże nie mają obrzezywać swych synów ani
go w domu setnika (Łk 7:3–10), czy uzdrozachowywać zwyczajów (Dz 21:20–21).
wienia córki Syro-fenicjanki (Mt 15:22–28).
Łukasz nie ukrywa głębokiego rozczaroW sformułowaniu: „wszyscy trzymają się
wania chrześcijan w Jerozolimie postawą Pio- gorliwie Tory” przeciwstawiona jest postatra w Cezarei Nadmorskiej. Współbracia ewi- wa jerozolimskich wyznawców Chrystusa
dentnie nie widzieli podstaw do łamania za- Pawłowej wizji chrześcijaństwa, określonej
sady separacji i koszeru. Czynią mu wymów- mianem „odstępstwa od Mojżesza”. Jakub,
ki: „Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych i jadłeś brat Pański, podkreślił przywiązanie do juz nimi!” (11:3). Misja w domu Korneliusza daizmu i to zarówno swoje, jak i całej wspólotwiera ewangelię na osoby spoza kręgu ju- noty jerozolimskich judeochrześcijan. Aby
daizmu i ma epokowe znaczenie dla dalszych
35 E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie. Wstęp – przekład z orylosów chrześcijaństwa. Nie można jednak nie
ginału – komentarz, Poznań 1961, s. 250; według Wj
29:38–42 i Lb 28:2–8 codziennie należało składać w ofiezauważyć osobistych dylematów i kosztów,
rze całopalnej dwa baranki: jednego rano, drugiego wieW źródłach żydowskich nietrudno znaleźć
przykłady tego [...], że choć prawo żydowskie nie mówi nic o tym jakoby nie-Żydzi
sami w sobie byli pospolici czy nieczyści,
to jednak wiele wytworów i zwyczajów
uchodziło za rytualnie nieczyste albo z innych powodów było dla Żydów zakazane.
W jednym miejscu Miszna powiada bez
ogródek: „Miejsca zamieszkania nie-Żydów są rytualnie nieczyste”34.

34

D.H. Stern, Komentarz żydowski do Nowego Testament,
dz. cyt., s. 408.
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czorem. Wydaje się jednak (por. Ez 46:13–15), że ofiarę
z baranka (baranków) składano rano, wieczorem zaś jedynie ofiarę z kadzidła (por. Ps 141:2).
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Stwierdzenie, że judeochrześcijanie nie
praktykowali składania ofiar, w tym kontekście jest trudne do utrzymania36. Jeśli
podchodzimy do tego tekstu bez uprzedzeń,
Mamy tu czterech mężczyzn, którzy złomożemy dostrzec naturalność, z jaką Jażyli ślub, weź ich z sobą, poddaj się razem
kub proponuje Pawłowi dokonanie złożenia
z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszofiary i dostrzegamy brak zaskoczenia czy
ty, aby mogli ostrzyc sobie głowy, a wtedy
oporów ze strony Apostoła Narodów. Skoro
wszyscy przekonają się, że w tym, czego
chrześcijanie jerozolimscy chlubią się swoją
się dowiedzieli o tobie, nie tylko nie ma
gorliwością w przestrzeganiu Prawa i zwyźdźbła prawdy, lecz że ty sam przestrzeczajów, to w najmniejszym stopniu nie dzigasz Tory na równi z nimi (Dz 21:23–24).
wi ich stosunek do ofiar składanych w ŚwiąW dalszej narracji czytamy, że następnego tyni. Nie wychodzili oni poza ramy swoich
dnia „Paweł poddał się razem z nimi oczysz- dotychczasowych praktyk religijnych i nie
czeniu, wszedł do świątyni i zgłosił termin burzyli swoich przekonań, a kapłani, którzy
wypełnienia dni oczyszczenia, aż zostanie uwierzyli w Jezusa (Dz 6:7), nadal sprawozłożona ofiara za każdego z nich” (Dz 21:26). wali swoją misję w Świątyni37.
Ten wyjątkowy epizod wskazuje na uczestnictwo chrześcijan kręgu jerozolimskiego
Casus Pawła
w kulcie ofiarniczym. W tym konkretnym Paweł jest najbardziej rozpoznawalną postaprzypadku być może chodziło o procedurę cią początków Kościoła. Świadczą o tym zazakończenia naziratu. Księga Liczb opisuje równo źródła38, jak i liczne monografie czy
warunki zakończenia ślubu i przepisane Pra- artykuły, które powstają w warsztatach histowem ofiar, do których należał:
ryków, teologów, biblistów, filozofów, kulturoznawców i wielu innych. Prezentacja literatury przekraczałaby ramy tego artykułu39.
jeden baranek roczny bez skazy na ofiaoczyścić Pawła z zarzutów, zaproponował
udział w złożeniu ofiary:

rę całopalną, jedna owieczka roczna bez
skazy na ofiarę za grzech, jeden baran
bez skazy na ofiarę pojednania oraz inne
dary, m.in. z pokarmów: kosz przaśników
z przedniej mąki, placki zaczynione oliwą, przaśne opłatki pomazane oliwą wraz
z ich ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów.
Kapłan składał to jako ofiarę za grzech
i ofiarę całopalną (Lb 6:13–15).

36

37
38

Wszystko wskazuje na to, że judeochrześcijanie uczestniczyli w pełnym kulcie
świątynnym. Opisany przypadek jest jedynym w swoim rodzaju w Nowym Testamecie, co jednak nie zmniejsza jego wymowy.

39
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W. Chrostowski, Bóg, Biblia, Mesjasz. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz
Górny i Rafał Tichy, Warszawa 2006, s. 357–358. Autor
wypowiada sąd, który w kontekście przywołanego epizodu wydaje się nieuzasadniony: „Znamienne, iż w prezentacji życia religijnego pierwszych chrześcijan nie akcentuje się sprawowania przez nich krwawych ofiar, typowych
przecież dla kultu w świątyni jerozolimskiej. Być może
to przypadek, a może wyraz nowej świadomości, wyrastającej z uznania zbawczej wartości śmierci Pana”.
Por. B. Bagatti, L’Eglise de la circoncision, Jerusalem
1965, s. 67 nn.
W źródłach kanonicznych większość stanowią dzieła należące do Corpus Paulinum. Nawet jeśli część z nich nie jest
autorstwa Pawła, to uczeni są zgodni, że pochodzą z kręgu
Apostoła Narodów.
Z publikacji XXI w. w języku polskim na szczególną uwagę zasługują: J. Gnilka, Paweł z Tarsu, dz. cyt.;
H. Langkammer, Problematyka chronologii absolutnej
i chronologii relatywnej życia i działalności św. Pawła
Apostoła, „Roczniki Teologiczne” 2002, nr 49 (1),
s. 123–128; J. Guillet, Święty Paweł. Apostoł Narodów,
przeł. P. Rak, Kraków 2003; W. Rakocy, Święty Paweł.
Chronologia życia i pism, Częstochowa 2003 (por. też
bibliografia s. 393–410); W. Kic, Misja macedońska
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Podobnie jak w przypadku Piotra i Jakuba,
możemy dostrzec dylematy Pawła, a za jego
pośrednictwem innych osób z tego środowiska, które współtworzą jeszcze wciąż niewykrystalizowaną strukturalnie, teologicznie
i instytucjonalnej postać chrześcijaństwa.
Bez wątpienia relacja Pawła do judaizmu
należy do skomplikowanych. Z jednej strony podkreślał równość wszystkich wierzących w Jezusa Mesjasza, z drugiej wyraźnie
zaznaczał swoje żydowskie korzenie etniczne, ale także te kulturowo-religijne. W swoich listach nie występował przeciwko judaizmowi jako takiemu, choć z drugiej strony
nie zachęcał do jego praktykowania przez
osoby spoza kręgu judaizmu. Dzieje i Listy
przedstawiają wiele przykładów jego projudaistycznych postaw i zachowań: w Listrze
obrzezał Tymoteusza (Dz 16:3), do końca życia utrzymywał kontakty z Synagogą
(Dz 28:17)40. Czas odmierzał przy pomocy liturgicznego kalendarza żydowskiego
(1 Kor 16:8), przestrzegał świąt (Dz 20:6),
a także był gotowy złożyć ofiarę w Świątyni (Dz 21:26), na co już zwróciliśmy uwagę.
Listy Do Rzymian i Do Koryntian wskazują na praktykowanie przez nawróconych
z judaizmu, w gminach związanych z Pawłem, żydowskich świąt i szabatu, a także
przestrzegania kaszuru przez to środowisko (1 Kor 5:7; Rzym 14:2.5). Najwyraźniej
nie wymagało to korekty, przynajmniej tak
długo, jak nie wiązało się z narzucaniem
pobożnych praktyk judaizmu chrześcijanom z narodów. Paweł pozostał do końca
życia w kręgu judaizmu: „dla Żydów stałem

40

się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych,
co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest
pod Prawem – choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem – by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem” (1 Kor 9:20). Swojego judaizmu nie traktował instrumentalnie.
Dumnie brzmi stwierdzenie: „My jesteśmy
Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi
w grzechach poganami” (Gal 2:15). Paweł
zachował również głęboką więź emocjonalną z Izraelem. W Liście do Rzymian pytał
retorycznie: „Czy Bóg odrzucił swój lud?
Na pewno nie! Wszak i ja jestem Izraelitą,
z rodu Abrahama, z pokolenia Beniamina”
(Rz 10:1).
***
Jak możemy zauważyć, pierwsi chrześcijanie funkcjonowali początkowo w ramach
szeroko pojętego judaizmu ze specyfiką
nadaną mu przez nauczanie i misję Jezusa,
i nie potrzebowali dookreślania swojej tożsamości. Sytuacja zaczęła zmieniać się, gdy
do ruchu Jezusa zaczęły dołączać się osoby spoza kręgu żydowskiego41. W środowiskach etnicznie mieszanych albo nieżydowskich łatwiej było dostrzec novum Kościoła, o czym świadczy między innymi częstotliwość występowania terminu ekklesia
tou Theou w listach Pawła. Wydaje się, że
to etnochrześcijanie stanęli wobec problemu
samookreślenia.
41

Pawła Apostoła w świetle źródeł archeologicznych,
Kraków 2006; R. Orłowski, Łukaszowy przekaz o powołaniu Pawła, Wrocław 2008; Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu, red. G. Szamocki, „Christianitas
Antiqua” 2010, nr 3; W. Chrosotowski, Między Synagogą
a Kościołem. Dzieje św. Pawła, Kraków 2015.
W. Gajewski, Judaistyczne korzenie chrześcijaństwa,
dz. cyt., s. 26.
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Jean Daniélou w przekonujący sposób udowodnił, że także część etnochrześcijan znajdowała się pod wpływem judaizmu i formułowała wnioski w kategoriach przejętych
ze Spätjudentum: „Można […] nazwać judeochrześcijaństwem pewną formę myśli chrześcijańskiej, która nie implikuje związku ze wspólnotą żydowską, ale która wyraża
się w ramach zapożyczonych z judaizmu. Obejmuje ugrupowania […] ludzi, którzy całkowicie ze środowiskiem
żydowskim, lecz którzy nie przestają myśleć w jego kategoriach. […] Było to oczywiście judeochrześcijaństwo
chrześcijan pochodzących z judaizmu, ale także tych nawróconych z pogaństwa”; tenże, Teologia judeochrześcijańska. Historia doktryn chrześcijańskich przed Soborem
Nicejskim, przeł. S. Basista, Kraków 2002, s. 21.
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Zakończenie
Judeochrześcijanie chcieli być postrzegani
jako część wielkiej rodziny żydowskiej, podkreślając swoją wierność Torze i obyczajom
starszych. Eksponowali także fakt, że prawdziwym Żydem jest ten potomek Abrahama,
który uwierzył w Jezusa jako zapowiadanego Mesjasza Izraela. Pewne teksty chrześcijańskie z tego okresu przedsta
wiają judeochrześcijan jako najwierniejszych reprezentantów judaizmu nie tylko w pierwszych
czterdziestu latach, ale także po zburzeniu
Świątyni (Mt 11:11; 16:16 por. także 5:20;
21:33–43)42. Gdy skończył się czas wielopostaciowego judaizmu Drugiej Świątyni,
misja judeochrześcijan próbowała ukazać
dramat roku 70 jako konsekwencję odrzucenia Mesjasza. Czynili to w duchu proroków doby niewoli babilońskiej. Spotkali się
tu ze znacznym oporem. Mimo wiernego
przestrzegania Prawa, podobnie jak wcześniej sam Jezus, nie zdołali przekonać największych autorytetów judaizmu do idei
cierpiącego Mesjasza43. Wydaje się, że najpoważniejszą przeszkodą był skandal krzyża.
O tym, jak szybko Kościół zapomniał
o swoich judaistycznych korzeniach, świadczy
Euzebiusz z Cezarei. W swojej Historii Kościelnej zwrócił uwagę na judeochrześcijański charakter Kościoła jerozolimskiego i urzędujących
w nim biskupów. Potwierdził, że do zdobycia
Jerozolimy przez Hadriana i przekształcenia
jej w Colonia Aelia Capitolina chrześcijanami

byli wyłącznie Żydzi. W pewnym momencie
stwierdza, że do roku 135:
miało miejsce piętnaście sukcesji biskupów.
Wszyscy byli podobno rodowitymi Żydami, którzy szczerze przyjęli naukę Chrystusa, toteż ludzie, którzy umieli to ocenić,
uznali ich za godnych piastowania urzędu
biskupiego. Zresztą cały kościół jerozolimski składał się wówczas z wierzących
Żydów; tak było od czasów apostolskich
aż do ówczesnego oblężenia…44

Zdziwienie Euzebiusza może nieco zaskakiwać. Do głosu dochodzi podejrzliwość, że owi biskupi, a nawet całe grono
wierzących, to rodowici Żydzi, szczerze
wierzącymi w Chrystusa. Wydaje się, że
pamięć o judaistycznych korzeniach Kościoła powinna być chyba bardziej oczywista. W rozwoju chrześcijaństwa dała
o sobie znać presja wywierana na żydowskich wyznawców ukrzyżowanego Mesjasza: z jednej strony społeczność żydowska
utrzymywała, że jeśli chcesz być Żydem,
nie możesz wierzyć w Jezusa, z drugiej
zaś Kościół zakładał, że jeśli wybierasz
Jezusa, musisz się wyrzec wszystkiego, co
żydowskie 45. Dylemat ten obecnie jest
poddany rewizji przynajmniej ze strony
chrześcijaństwa, o czym świadczy znaczący rozwój ruchu określanego mianem
judaizmu mesjanistycznego 46.

44

42
43

Por. G. Theißen, Czasy Jezusa..., dz. cyt., s. 120–123.
É. Trocmé, Pierwsze kroki chrześcijaństwa, przeł. J.
Gorecka-Kalita, Kraków 2004, s. 140.

45
46
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Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, IV,5,2, przeł.
A. Caba na podst. tł. A. Lisieckiego, oprac. H. Pietras,
Kraków 2013.
M. Schiffman, Return of the Remnant. The Rebirth
of Messianic Judaism, Baltimore 1992, s. 25.
A.R. Juszczak, Judaizm mesjanistyczny. W drodze
do Kościoła czy Synagogi, Kraków 2019.
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Człowiek na pograniczu:
między judaizmem a chrześcijaństwem
Streszczenie: Pogranicze religijne to zjawisko obecne współcześnie, ale nieobce również starożytności. Autor podejmuje wątek związany z problemem tożsamości religijnej pierwszego pokolenia chrześcijan,
którzy swój judaizm poszerzyli o przekonanie, że Jezus z Nazaretu był zapowiadanym przez proroków Mesjaszem Izraela. Nie
była to konwersja, ponieważ chrześcijaństwo należało wciąż do świata żydowskiego (jako jedna z jego form), było ugrupowaniem, które uważało siebie za ruch odnowy urzeczywistniający doskonały Izrael.
Judeochrześcijanie wykorzystywali istniejący w okresie Drugiej Świątyni język i gramatykę religijno-kulturową. Z tego powodu tworzyli rodzaj ciągłości idei, zachowań
i przekonań charakterystycznych dla świata
żydowskiego, które stały się nieodłącznym
elementem chrześcijaństwa, np. postawa
wobec Pism Świętych, monoteizm, szacunek
do proroków, elementy liturgii czy stosunek
do świąt. W konsekwencji doprowadziło
to do napięć między środowiskiem Żydów,
którzy odrzucali mesjańskie pretensje Jezusa, a tymi, którzy uznawali go za Chrystusa.
W ten sposób pierwsze pokolenie chrześcijan, pochodzących z judaizmu, znalazło się
na pograniczu religijno-kulturowym. Trudności w relacjach między bliskimi etnicznie
i coraz bardziej oddalonymi mentalnie i religijnie, będą dawać o sobie znać w kolejnych
pokoleniach. Z jednej strony odrzucenie
ze strony judaistycznych braci, z drugiej niezrozumienie przez nowych braci z Narodów.
W praktyce doprowadziło to do wyeliminowania pamięci o judaistycznych korzeniach
chrześcijaństwa przez wielu wyznawców Jezusa w kolejnych pokoleniach.
Słowa klucze: judaizm, Jezus, tożsamość, chrześcijaństwo, judeochrześcijaństwo, Kościół

A man on the verge: between
Judaism and Christianity
Summary: The religious borderland is
a phenomenon that is present both today
and in antiquity. The author takes up the
topic related to the problem of the religious identity of the first generation of Christians, who expanded their Judaism to include the belief that Jesus of Nazareth was
the Messiah of Israel announced by the prophets. It was not a conversion because Christianity still belonged to the Jewish world
and was one of its forms, a grouping that
saw itself as a renewal movement for a perfect Israel. Judeo-Christians used the religious and cultural language and grammar
that existed during the Second Temple period. For this reason, they created a kind
of continuity of ideas, behavior and beliefs
characteristic of the Jewish world, which became an inseparable element of Christianity; e.g., the attitude towards the Scriptures,
monotheism, respect for the prophets, some
elements of liturgy, or the attitude to feasts.
Consequently, this led to tensions between
the Jewish community who rejected Jesus’
messianic claims and those who recognized
him as Christ. In this way, the first generation of Christians from Judaism found
themselves on the religious and cultural
borderland. Difficulties in relations between
people who were ethnically close to each
other, but increasingly mentally and religiously distant, would make themselves felt
in the next generations. On the one hand,
rejection by the Judaic brethren, on the
other hand misunderstanding by the new
brethren of the Nations. In practice, this has
led to the elimination of the memory of the
Judaic roots of Christianity by many of Jesus’ followers in subsequent generations.
Key words: Judaism, Jesus, identity,
Christianity, Judeo-Christianity, Church
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Gdańszczan świat realny
i wyobrażony w XVII wieku

Uwagi wstępne
Miejsce Gdańska w historii Polski oraz
w pamięci historycznej współczesnych Polaków, które znajduje odbicie również w bieżącej debacie politycznej, obfituje w zwulgaryzowane mity, uproszczenia oraz fałszywe
interpretacje. Upolitycznienie naukowego
dyskursu bardzo utrudnia prawidłowe zrozumienie fenomenu przeszłości tego miasta
i jego mieszkańców na przestrzeni wieków.
I niniejszy esej w żaden sposób nie zamknie
problemu, ale może w pewnym stopniu będzie pomocny przy próbach wyjaśnienia specyfiki miasta leżącego na przecięciu się kultur niemieckiej i polskiej. Wybór XVII w.
nie jest przypadkowy, albowiem na to stulecie przypadł okres największego znaczenia
Gdańska w dziejach państwowości polskiej,
zarówno pod względem gospodarczym, kulturalnym, jak i politycznym.
Współczesne kontrowersje wokół przeszłości Gdańska mają wiele przyczyn, z których przynajmniej część ma genezę jeszcze
XIX-wieczną i związana jest z ówczesną słabością badań naukowych nad dziejami miasta i tamtejszego społeczeństwa1. Wynikało
1

to przede wszystkim z prowincjonalizacji
miasta w strukturze ówczesnego Królestwa
Pruskiego i Cesarstwa Niemieckiego, co
przekładało się na brak miejscowego środowiska naukowego, nie wspominając o rozwoju szkolnictwa akademickiego. Prowadzone studia miejscowych historyków niemieckich, z reguły profesorów gimnazjalnych, koncentrowały się przede wszystkim
na epoce średniowiecza i krzyżackiej przeszłości, znacząco mniej uwagi poświęcano
okresowi przynależności miasta do Polski
od połowy XV w. do schyłku XVIII w. Nie
można odmówić tym pracom znajomości
faktografii. Jednak dość charakterystyczną
cechą tych studiów było podkreślanie różnic oraz problemów gdańszczan z państwowością polsko-litewską jako taką, co prowadziło często do wniosków, że do świetnego
rozwoju Gdańska w wiekach XVI i XVII
oraz po połowę XVIII doszło nie dzięki
związkom z Polską, lecz mimo tych związków. Od przełomu XIX i XX w. bardzo
istotny wpływ na postrzeganie przeszłości Gdańska wywierało szkolnictwo oraz

Dyskurs historyczny na temat przeszłości Gdańska
w XIX i XX w. został przedstawiony w syntetycznym
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publicystyka kształtująca świadomość historyczną kształtujących się współczesnych
narodów niemieckiego i polskiego. Niestety
opisywanie nowożytnego Gdańska poprzez
pruską optykę narodową końca XIX w.,
z okresu kulturkampfu, skutkowało pomijaniem faktów niewygodnych, niepasujących
do negatywnego stereotypu polskości, jaką
stworzono i kultywowano w niemieckiej
kulturze popularnej i pamięci historycznej.
Z kolei zainteresowanie polskich historyków historią Gdańska było osłabione zarówno z powodów politycznych, jak i czysto
praktycznych, zważywszy, że w pełni niezależne studia historyczne możliwe były jedynie w dwóch galicyjskich ośrodkach akademickich: w Krakowie i Lwowie. Jednak
odmiennie od badaczy niemieckich, którzy
często postrzegali Gdańsk na podobieństwo
wolnych miast Rzeszy, historycy polscy
a priori uważali Gdańsk nowożytny za integralną część struktury politycznej i gospodarczej nowożytnej Rzeczypospolitej. Miało
to fundamentalny charakter dla prawidłowego zrozumienia funkcji oraz roli Gdańska w międzynarodowej wymianie handlowej, sytuując miasto w rozległej strukturze
całego państwa, które łączyło dorzecze Wisły. Bez tego niezbędnego tła, wielka niedokończona niemiecka synteza Paula Simsona z 1918 r. pozostaje jedynie erudycyjnym
zbiorem faktów2.
Innymi słowy, można badać i zrozumieć
dzieje Prus wraz z pozostałymi państwami
niemieckimi w XV–XIX w. bez uwzględnienia Gdańska, lecz próba zrekonstruowania dziejów nowożytnej Polski z pominięciem tego miasta, jest z gruntu skazana
na niepowodzenie. Dotyczy to zarówno
2

P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig, Bd.1–2, 4, Danzig
1913–1918.

udziału gdańszczan w życiu politycznym
kraju w XVI–XVIII w., ich wpływu na wybory polskich królów, jak i przede wszystkim roli handlu morskiego w organizacji
produkcji zbożowej i leśnej w nowożytnej
Rzeczypospolitej, czyli folwarku szlacheckiego jako podstawy ustroju gospodarczego państwa3. Badanie obrotów handlowych
oraz ruchu cen w Gdańsku z XVI–XVIII w.
pozwala ustalić podstawowe linie rozwojowe dla całej Rzeczypospolitej, nie tylko dla
gospodarki, lecz również w zakresie kultury. Zyski z organizowanej przez gdańskich
mieszczan międzynarodowej wymiany handlowej zapewniały szlachcicom godziwe
dochody, umożliwiając tworzenie późnorenesansowej twórczości literackiej Mikołaja
Reja, Jana Kochanowskiego w XVI w., czy
też niezaprzeczalnie wspaniałej i wyjątkowej w swoim rodzaju twórczości polskiego
literackiego baroku w XVII stuleciu.
Dopiero w okresie międzywojennym powstały pierwsze polskie zbiory źródłowe
dotyczące rozwoju gospodarczego nowożytnego Gdańska bazujące na podstawach
metodologicznych lwowskiej szkoły badań
nad cenami oraz koniunkturami gospodarczymi utworzonej przez Franciszka Bujaka
i Stanisława Hoszowskiego4. Prace poświęcone ruchowi cen od XVI do początku XIX
w. bez politycznego czy narodowego zadęcia ukazały faktyczne, obiektywne znaczenie Gdańska w gospodarce nowożytnej
3

4
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Rzeczpospolitej. Wpływ tych prac na temperowanie opinii publicznej czy kreowanie
krytycznego dystansu do przeszłości historycznej był jednak bardzo niewielki, albowiem Gdańsk jako Wolne Miasto stał się już
na dobre symbolem wszelkich możliwych
kontrowersji pomiędzy Polską a Niemcami zarówno w latach 1918 (1920)–1939, jak
i epokach wcześniejszych. W gorączce sporu
przeszłość historyczna miała na celu już tylko dostarczenie argumentów dla polityków.
I jest coś niesłychanie symbolicznego w tym,
że specjalny podwójny numer „Wiadomości Literackich” z 23 lipca 1939 r. poświęcony został właśnie przeszłości historycznej
Gdańska (ryc. 1)5.

rycina 1. Fragment pierwszej strony „Wiadomości
Literackich” z 23–30 lipca 1939 r.

Wskutek II wojny światowej Gdańsk został włączony w granice powojennej państwowości polskiej, co dla niemieckiej ludności miasta oznaczało wygnanie; jej miejsce zajęła ludność polska wraz z całym bagażem negatywnych doświadczeń wojennych,
odpowiednio złym stosunkiem do niemieckości, do niemieckiej spuścizny kulturowej,
do protestantyzmu. Tragiczne wspomnienia
5

Numer pod tytułem Gdańsk a Polska otwierał artykuł
Ksawerego Pruszyńskiego, „Miasto niegdyś nasze”…,
„Wiadomości Literackie” 1939, R. 16, nr 31–32.

utrwalały tradycję antyniemieckości, co
w sposób naturalny skutkowało również
na stosunku do historii Gdańska, która od
tej pory podlegała odpowiedniej slawizacji, polonizacji, czy też internacjonalizacji,
po części również prostackiej ideologizacji. I o ile w przeszłości badania nad Gdańskiem do wybuchu wojny były prowadzone
przede wszystkim przez badaczy niemieckich i odzwierciedlały głównie niemieckie
zapotrzebowanie na wiedzę o przeszłości,
o tyle po 1945 r. na kilka następnych dekad stały się one domeną przede wszystkim
historiografii polskiej. Decydował o tym
przede wszystkim dostęp do miejscowych
źródeł archiwalnych, ale i polityczna oraz

ideologiczna konieczność udowodnienia
„odwiecznych związków” Gdańska z Polską. Wielu historyków starało się unikać zagadnień drażliwych, czyli jałowych sporów
o niemieckość czy polskość Gdańska, koncentrując swoją uwagę na bardziej neutralnych zagadnieniach ekonomiczno-społecznych czy prawno-politycznych. Dzięki temu
rozpoczęte przed wojną badania mające
na celu zbadanie roli społeczno-gospodarczej szybko uległy rozwinięciu, aby odwołać się do podstawowych studiów Marii Boguckiej, Henryka Samsonowicza, a przede
wszystkim Edmunda Cieślaka, kierownika
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gdańskiej pracowni Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, autora i redaktora
wielotomowej Historii Gdańska doprowadzonej do 1945 r.6 Jednak w badaniach tych
przemilczane były zagadnienie tożsamości
kulturowej i etnicznej gdańszczan.
Po tym może nieco przydługim, lecz koniecznym wstępie, zajmę się tematem niniejszego eseju, czyli Gdańskiem i jego mieszkańcami w „długim wieku XVII”. Cofam
się przy tym do ostatniego ćwierćwiecza
XVI w., od śmierci Zygmunta Augusta
w 1572 r. i wygaśnięcia dynastii Jagiellonów, ewentualnie zakończenia sporu ze Stefanem Batorym w latach 1576–1577, kończąc na wyborze elektora saskiego Augusta
II na tron Polski w 1697 r. Silna pozycja gospodarcza, finansowa, polityczna i militarna w połączeniu z dynamicznym wzrostem
znaczenia w handlu Rzeczpospolitej oraz
usytuowaniem na przecięciu się kultur, narodowości, języków, wyznań, różnych modeli konsumpcyjnych, ściągały do miasta
tłumy migrantów z całej Europy Północnej.
Pycha zadowolonych z siebie gdańszczan,
którzy zdawali się zatracać w korzystaniu
z pomyślnej koniunktury, mogła napawać
obawą, że w końcu Pan Bóg się od miasta
odwróci. Jednak malowanych admonicji
Antona Möllera, ukazujących na początku XVII w. mieszczan i mieszczki pochłoniętych strojeniem się, oddawaniu hołdów
Mamonie, oglądaniem zebranych klejnotów,
nikt w tym czasie nie traktował poważnie7.
6

7

E. Kizik, Edmund Cieślak (1922–2007), w: Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego, red.
Z. Opacki, E. Koko, Gdańsk 2020, s. 65–80; por. również
E. Kizik, Prace nad kolejnym tomem Historii Gdańska
1945–1989. Dylematy badawcze, w: Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945–1989, red. G. Berendt,
E. Kizik, Gdańsk 2012, s. 193–199.
E. Kizik, Kary za łamanie leges sumptuariae w Gdańsku
w drugiej połowie XVI–XVIII wieku, w: Kara kryminalna. Perspektywa historyczna i penologiczna, red.
T. Maciejewski, T. Zalewski, Gdańsk 2019, s. 199–215.

Wydawało się, że tocząca się na zachód
od granic Rzeczpospolitej wielka trzydziestoletnia wojna europejska lat 1618–1648,
w trakcie której obrócono w perzynę olbrzymie połacie Rzeszy, w tym również sąsiadujące z Polską Pomorze Zachodnie oraz
Śląsk, nie dotknie Rzeczpospolitej i Gdańska. Dopiero wstrząsy wywołane wojnami
kozackimi (od 1648), a następnie konfliktem polsko-szwedzkim (1655–1660), które
pociągnęły za sobą nie tylko straty materialne i demograficzne, ale również i fundamentalny kryzys państwowości polskiej, wywołały przesilenie oraz pojawienie się pierwszych oznak stagnacji. Gdańsk ostatecznie
wyszedł z tych opresji obronną ręką – miał
z czego chudnąć – lecz symptomy schyłku
pomyślności były bardzo widoczne, a prawdziwe problemy przyjdą wraz z wybuchem
wielkiej wojny północnej (1700–1721), która doprowadziła do całkowitej przebudowy
sceny politycznej Europy Środkowej w początkach XVIII w., ukazując przy okazji
anachroniczność modelu ówczesnej państwowości polskiej.
Tyle w kwestii periodyzacji. Teraz
przejdźmy do danych, z którymi trudno dyskutować, czyli jak duży był Gdańsk
i ilu miał mieszkańców. Często zapominamy, że Gdańsk nowożytny to nie tylko
samo miasto, ale miasto wraz z własnym
terytorium z granicami celnymi. Należące
od inkorporacji w 1454 r. do Korony miasto dzięki nadaniom króla Kazimierza Jagiellończyka otrzymało rozległe zamożne
obszary wiejskie, w skład których wchodziła część urodzajnej Żuławy Wiślanej (Żuławy Gdańskie lub Stablewskie), Szkarpawa
wraz z Mierzeją Wiślaną oraz obszar Wyżyny – w sumie 643 km2. Do Gdańska należało również niewielkie rybackie miasto Hel
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wraz z częścią półwyspu. To niedużo, albowiem najważniejsze było strategiczne położenie miasta, które kontrolowało ostatni
dolny odcinek Wisły, jednak wystarczająco,
aby zapewnić mieszkańcom samowystarczalność. Dzięki żyznym obszarom rolnym
i leśnym miasto dysponowało doskonałym
zapleczem żywnościowym oraz surowcowym (opał, budulec); statki zapewniały dopływ posiłków drogą morską; klęski głodu
Gdańsk nie zaznawał nawet w okresie zagrożeń wojennych, o czym boleśnie się przekonał król Stefan Batory zmuszony do odstąpienia od oblegania krnąbrnego miasta
w 1577 r.8
O znaczeniu Gdańska stanowiła duża
liczba mieszkańców, co w warunkach obowiązkowego świadczenia służby wojskowej
w oddziałach rot mieszczańskich przekładało bezpośrednio się na militarne możliwości
miasta, które dbało nie tylko o utrzymanie
garnizonu oraz systemu fortyfikacyjnego,
ale również o to, aby zgromadzone w zbrojowniach zapasy broni i amunicji starczyły
na wypadek wojny. Dzięki dość precyzyjnym statystykom, za które odpowiedzialni byli dzwonnicy w gdańskich kościołach
od początku XVII w., dysponujemy podstawowymi danymi na temat zawieranych
w Gdańsku chrztów, ślubów i pogrzebów.
Pozwala to na stosunkowo dokładne wyliczenia ogólnej liczby mieszkańców9. Dzięki tym danym wiadomo, że wojenne zawieruchy nie odbiły się w sposób zauważalny
8

9

Kwestie polityczne zostały opracowane na podstawie
zbiorowego opracowania Historia Gdańska, t. 2: 1454–
1655, t. 3/1: 1655–1793, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, 1993.
Zob. obowiązujące w literaturze wyliczenia Jana
Baszanowskiego, Przemiany demograficzne w Gdańsku
w latach 1601–1846 w świetle tabel ruchu naturalnego, Gdańsk 1995; por. E. Kizik, Uwagi o ruchu naturalnym w parafii NMP w Gdańsku w drugiej połowie XVII i w XVIII w., w: Życie lokalnych społeczności
w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne, red.
W. Zawadzki, Elbląg 2016, s. 59–74.

na liczbie mieszkańców, którą na podstawie
szacunków ocenia się od 52 400 w latach
1601–1605 do 63 300 w latach szwedzkiego
potopu (1655–1660). Do wspomnianej liczby mieszczan gdańskich należy dodać jeszcze trudną do ustalenia – z powodu braku
odpowiednich danych – kilkutysięczną liczbę mieszkańców wsi leżących w granicach
jurysdykcji Gdańska. Wraz z innymi obszarami wiejskimi oraz miasteczkiem Hel (250–
300 osób) stała ludność gdańskiej republiki
mieszczańskiej liczyć mogła w pierwszej połowie XVII w. około 70 000–75 000 osób.
Gdańsk był nie tylko największym miastem
w Rzeczpospolitej, dwu-, trzykrotnie większym od Krakowa, czy Warszawy, lecz jednym z największych miast w całej Europie
Środkowej. Dopiero w XVIII w. zostanie
wyprzedzony przez Berlin, Kopenhagę oraz
nową metropolię nadbałtycką – Petersburg.
W drugiej połowie XVIII w. również ludność Warszawy przewyższy liczbę mieszkańców Gdańska.
Warto wspomnieć, że porównując statystykę chrztów z liczbą rejestrowanych zgonów, dostrzec można typową dla innych
dużych miast ówczesnej Europy znaczącą
przewagę umierających nad nowo narodzonymi. Miasto swój dynamiczny rozwój demograficzny zawdzięczało przede wszystkim stałemu napływowi ludności, w zdecydowanej większości niemieckiej (Pomorze
Zachodnie, Prusy Książęce, miasta kręgu
hanzeatyckiego). Gdański ośrodek miejski pozostawał na tyle atrakcyjny, że nawet tak dotkliwe wyrwy demograficzne, jak
np. ok. 20 000 ofiar zmarłych na dżumę
w 1564 r. (połowa ówczesnej populacji miasta!), czy spustoszenia spowodowane epidemiami w latach 1601–1602 – w przybliżeniu
14 000 ofiar, w 1620 r. – 9 000, w 1624 r. –
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8 000, w 1653 r. – 9 000, bardzo szybko
były zrekompensowane poprzez migrację
ludności. Również straty w czasie epidemii dżumy w 1709 r. (30 000 zmarłych) już
po kilku latach zostały nadrobione10.
Mieszkańcy Gdańska i ich prawa
Prawo uczestniczenia w życiu politycznym
oraz korzystania z pełni swobód gospodarczych (np. przyjęcie do cechu, wykonywania pracy rzemieślniczej, czy prawo do handlowania, wwożenia towaru itp.) na terenie
jurysdykcji miasta miały jedynie osoby, które zostały przyjęte do prawa miejskiego (wyłącznie luteranie, kalwini, katolicy). Za Stanisławem Gierszewskim przyjęto w literaturze, że na przełomie XVI i XVII stulecia cives stanowili około 25–28% dorosłych mężczyzn zamieszkałych w Gdańsku11. Czyli
pełnoprawnych obywateli było nie więcej
niż 5–8 tysięcy i ta grupa stanowiła społeczność czynną politycznie.
Obywatelstwo mógł uzyskać człowiek
dorosły urodzony w legalnym związku
i wolny. Prawa obywatelstwa były dziedziczone, lecz synowie obywateli przed zwarciem związku małżeńskiego musieli również
przejść odpowiednią procedurę. Szlachcice
oraz nobilitowani mieszczanie, poza lepszym samopoczuciem, nie mogli z tego tytułu liczyć na widoczne uprzywilejowanie. Wszyscy po opłaceniu odpowiedniej
sumy, zaprezentowaniu posiadania własnej
broni wraz z amunicją i złożeniu przysięgi
10

11

E. Kizik, Zarazy w Gdańsku od XIV do połowy XVIII
wieku. Epidemie oraz liczba ofiar w świetle przekazów
nowożytnych oraz badaczy współczesnych, w: Dżuma,
ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii
w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–
1711, red. E. Kizik, Gdańsk 2012, s. 62–75; P. Paluchowski,
E. Kizik, A. Szarszewski, Epidemie w Gdańsku w XVII
i XVIII wieku. Addenda et corrigenda, „Studia Historica
Gedanensia” 2021, nr 12, s. 173–191.
S. Gierszewski, Obywatele miast Polski przedrozbiorowej,
Warszawa 1973.

na wierność miastu oraz królewskiemu majestatowi, mieli prawo do nabywania nieruchomości na terenie miasta, wpisania jej
do ksiąg gruntowych i ochrony swojej własności. Na zasadzie wzajemności wyjątek
do nabywania dóbr czyniono jedynie wobec indygenów pruskich, to jest: gdańszczanie mogli nabywać dobra wiejskie – rycerskie, a szlachcice z Prus Królewskich – domy
na terenie Gdańska. Poza Radziwiłłami,
Czapskimi, Mniszchami12 nie było takich
szlachciców zbyt wielu, albowiem ubogiej
szlachty kaszubskiej nie było stać na kupno nieruchomości w Gdańsku. Do obywatelstwa nie przyjmowano członków wyznań
traktowanych jako sekciarskie, np. mennonitów, arian, czy kwakrów13. Z kolei Żydzi
nie tylko nie mogli uzyskać prawa miejskiego, ale również ich pobyt na terenie miasta
odbywał się jedynie na podstawie wykupywanych imiennych i terminowych przepustek pobytowych (tzw. Judengeleit) lub –
dla wybranych osób – specjalnych koncesji.
Gdańszczanie, podobnie jak polska szlachta,
chętnie korzystali z pośrednictwa kupców
żydowskich, szczególnie w XVIII w., lecz
nigdy w okresie nowożytnym nie zezwolili
na ich osiedlenie się w samym mieście14. Żydzi otrzymali prawo osiedlania się w Gdańsku dopiero wskutek tolerancyjnej polityki
pruskiej po 1814 r.15
Przyjęcie do obywatelstwa gdańskiego
12

13

14

15
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E. Kizik, E. Barylewska-Szymańska, Domy Radziwiłłów
w Gdańsku w opisach z 1736 i 1803 r., w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, cz. 3, red. E. Kizik,
Gdańsk–Warszawa 2015, s. 141–161.
Tenże, Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach
Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII w. Studium
z dziejów małej społeczności wyznaniowej, Gdańsk 1994,
s. 82–96.
Tenże, Żydzi w Gdańsku i jego przedmieściach do 1793
r., w: Wokół Wielkiej Synagogi. Szkice z dziejów Żydów
gdańskich, red. E. Barylewska-Szymańska, Gdańsk 2019,
s. 56–78 (tam przegląd literatury przedmiotu).
M. Szulc, Emanzipation in Stadt und Staat. Die
Judenpolitik in Danzig 1807–1847, Göttingen 2016.
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oznaczało jednak wiele obowiązków, z których do najmniej uciążliwych należała m.in.
konieczność zawarcia w ciągu roku związku małżeńskiego16, ale również odbywanie
regularnych ćwiczeń wojskowych; za wyjazd na dłuższy czas wraz z majątkiem poza
terytorium czy ucieczkę z miasta w czasie
wojny groziła utrata prawa obywatelskiego.
Miasto jednak brało na siebie odpowiedzialność za ochronę interesów swoich obywateli,
dbało o bezpieczeństwach na szlakach kupieckich, nie wahało się przed skazywaniem
na śmierć polskich szlachciców winnych
zbrodni.
Mimo że Gdańsk wraz z całymi Prusami Królewskimi należał do Rzeczpospolitej,
to jego mieszkańcy w zdecydowanej większości byli Niemcami; dotyczyło to wszystkich warstw społecznych od patrycjatu
do biedoty. W ten sposób określali się sami
gdańszczanie, nawet wtedy, gdy jak Martin
Gruneweg (1562–ok. 1618), kupiec, konwertyta katolicki i dominikanin, nie ukrywali swego entuzjastycznego filopolonizmu. W swoim pamiętniku Gruneweg pisał o Gdańsku jako mieście „od początku”
zamieszkałym przez Niemców: von anfang
Deutze nation bewohnte17. Podobnego zdania miał również i strona polska. Marcin
Kromer, biskup warmiński i największy autorytet XVI-wiecznej historiografii polskiej,
nie miał wątpliwości, że: „mieszkańcy Prus,
[…] w przeważnej mierze Niemcy lub pochodzenia niemieckiego”18. Sto lat później
16

17

18

E. Kizik, Kary za bezżeństwo w Gdańsku nowożytnym
(w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku), w:
Miłość w czasach dawnych, red. B. Możejko, A. Panner,
Gdańsk 2009, s. 147–155.
Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg
(1562 – ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine
Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in
Polen, hg. von A. Bues, Wiesbaden 2008, Bd. 1, s. 286.
M. Kromer, Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach,
urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego
księgi dwie, przeł. S. Kazikowski, Olsztyn 1977, s. 49.

poeta Wacław Potocki, typowy przedstawiciel średniej szlachty małopolskiej, wspominał jak to „bywszy […] z ziemiańskim
we Gdańsku towarem, Niemczyk [mu] się
spodobał”. I po rozmowie z ojcem chłopca przyjął „Niemczyka” na służbę w swoim
majątku19. Jak widać, polscy szlachcice nie
mieli problemu z jednoznacznym określeniem etnicznej przynależności części współmieszkańców ówczesnej Rzeczpospolitej.
To, co traktowano jako rzecz oczywistą
w XVI–XVIII w., wstydliwie pomijała historiografia polska po 1945 r., ewentualnie
starano się rozmiękczać zagadnienie poprzez dowodzenie, że w grupach uboższych,
plebejskich było wielu Polaków. Jednak argumenty takie nie znajdują dostatecznego
potwierdzenia w materiałach źródłowych20.
Owszem, do miasta napływały znaczące grupy Holendrów, Anglików i Szkotów, Szwedów, czy wspomnianych Polaków, również okolicznych Kaszubów, lecz
nie miało to większego wpływu na zmianę
oblicza etnicznego oraz kulturowego, albowiem stosunkowo niewielkie i rozproszone
społeczności imigrantów stosunkowo szybko ulegały asymilacji. Dlatego wbrew pewnym wyobrażeniom Gdańsk nowożytny nie
był miastem wieloetnicznym, wielokulturowym, chociaż takie właśnie mniemanie zapewne przeważa w świadomości współczesnej i jest chętnie podkreślane jako szczególny walor tego miasta, lecz faktem jest, że
miasto było zamieszkiwane przez ludność
19

20
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W. Potocki, Chłopiec, w: W. Potocki, Dzieła, t. 2: Ogród
nie plewiony i inne utwory z lata 1677–1695, oprac.
L. Kukulski, Warszawa 1987, s. 148–149.
Dowodzą tego spisy ludności, zob. E. Łączyńska,
Mieszkańcy ul. Szerokiej w świetle spisu z 1770 roku, w:
Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, cz. 2,
red. E. Kizik, Gdańsk–Warszawa 2011, s. 183–205. Zob.
spisy przyjęć do prawa miejskiego: Catalogus Civium
Gedanensium Księgi Przyjęć do prawa miejskiego
w Gdańsku 1536–1814, t. 1–8, wyd. A. Groth, D. Kaczor,
E. Łączyńska-Bartoszek, Gdańsk 2019.
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niemiecką. Mieszkańcy Gdańska, chociaż
manifestowali swoją przynależność do Korony Polskiej oraz wierność królom polskim,
powszechnie poczuwali się do wielorakich
związków z kulturą języka niemieckiego
i Kościoła luterańskiego. Język dolnoniemiecki pozostał codziennym językiem mówionym plebsu oraz ludności wiejskiej, stosunkowo rzadko przenikając do tekstów
pisanych według norm niemieckiego języka literackiego. Korespondencja z dworem,
urzędami polskimi i szlachtą odbywała się
przede wszystkim po łacinie. Równocześnie należy podkreślić, że czynna i bierna znajomość języka polskiego była wśród
gdańszczan powszechna, szczególnie w kręgach kupieckich i rzemieślniczych. Polskiego uczono w szkołach gdańskich jako języka obcego i przede wszystkim w celach
ułatwienia kontaktów z klientami z Korony. Dlatego bardzo często wysyłano dzieci
na naukę do zaprzyjaźnionych rodzin polskich, a w życiorysach gdańskich patrycjuszy niejednokrotnie znajdujemy wzmiankę
o tym, że chłopcy w wieku lat 8–11 spędzali rok w zaprzyjaźnionych domach szlacheckich lub mieszczańskich w Poznaniu,
Warszawie, Krakowie, czy we Lwowie21.
Na zasadzie wzajemności polscy mieszczanie i szlachcice wysyłali do Gdańska swoje
dzieci, aby nauczyły się języka niemieckiego. Ci z kolei uważali, że znajomość niemczyzny pomoże nie tylko w praktyce handlowej, ale i w karierze dworskiej – w otoczeniu króla Zygmunta III oraz jego żon
21

E. Kizik, Wstęp, w: Nicolausa Volckmara Viertzig Dialogi
(1612). Źródło do badań nad życiem codziennym w dawnym Gdańsku, wyd. E. Kizik, Gdańsk 2005, s. VII–LVIII;
tegoż, Von Nicolaus Volckmar (?–1601) bis Johann
Moneta (1659–1735). Danziger Sprachlehrbücher in der
frühen Neuzeit, w: Mehrsprachigkeit in Ostmitteleuropa
(1400–1700). Kommunikative Praktiken und Verfahren
in gemischtsprachigen Städten und Verbänden, hg. von
H.-J. Bömelburg, N. Kersken, Marburg 2020, s. 145–161.

z dynastii Habsburgów powszechnie posługiwano się niemieckim22.
Jak już wyżej wspomniano, pomyślność
wszystkich mieszkańców nowożytnego
Gdańska, była zależna od utrzymania przez
miasto dominującej roli w reeksporcie polskiego zboża oraz produktów leśnych i pośrednictwa w sprzedaży w Polsce towarów
importowanych z Zachodu23. Utrzymanie
pozycji monopolisty na zbyt polskich produktów rolnych i leśnych nawet w latach
nieurodzaju przynosiło miastu nad Motławą dostateczne zyski, szczególnie że rynki
lokalne w Polsce nie były w stanie wchłonąć
nadwyżek i często szlachta zmuszona była
eksportować nawet poniżej faktycznych
kosztów wytworzenia ukrytych w trudnej
do oszacowaniach wartości pracy chłopów
pańszczyźnianych. Również główną drogą do spławiania zboża i drewna z Korony
była Wisła, na końcu której tkwił Gdańsk.
Towary z Wielkiego Księstwa Litewskiego
spławiano do Rygi i Królewca, z Wielkopolski trafiały do Szczecina.
Kluczowe znaczenie dla prowadzenia
umiejętnej działalności handlowej miały
duże powierzchnie magazynowe na Wyspie
Spichrzów i inne składy w granicach umocnień. Umożliwiało to spekulowanie towarem w oczekiwaniu na odpowiedni wzrost
lub spadek cen. Sąsiedni Elbląg, wykorzystując okresowe kłopoty polityczne Gdańska spowodowane konfliktami gdańszczan
z królami polskimi, przechwytywał w niektórych latach część handlu Rzeczpospolitej.
Jednak statystyki handlowe nie pozostawiają złudzeń, że konkurowały ze sobą miasta
22

23
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H. J. Bömelburg, E. Kizik, Altes Rech und Alte Republik.
Deutsch-polnische Beziehung und Verflechtungen
1500–1806. Deutsch-polnische Geschichte, Bd. 2: Frühe
Neuzeit, Darmstadt 2014, s. 125–138.
J. Trzoska, Gdańsk on the economic map of early modern
Europe, „Acta Poloniae Historica” 2000, nr 81, s. 91–116.
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o bardzo nierównych szansach: wartość obrotów elbląskiego portu przed 1577 r., czyli sprzed wojny gdańszczan z królem Stefanem Batorym, nie przekraczały 7% uzyskiwanych w Gdańsku.
Zboże stanowiło przeciętnie 2/3 wywozu
z miasta, rekordowe wywozy w latach 1618–
1619 związane były ze spekulacjami po wybuchu wojny trzydziestoletniej24. Poza zbożem inne towary: pakuły, potaż, czyli popiół, drewno, len, konopie w reeksporcie
Gdańska miały znaczenie zdecydowanie
mniejsze. Stosunkowo niewielki, bo zaledwie kilkuprocentowy udział miały gdańskie
wyroby rzemieślnicze, najczęściej wyroby
spożywcze: ciemne ciężkie piwo jęczmienne, czyli jopenbier, słodkie wódki, suchary.
Jednak wyroby gdańskie, m.in. tekstylia,
galanteria metalowa oraz wyroby miejscowych rzemiosł artystycznych, znajdywały
wdzięcznych odbiorców przede wszystkim
w Polsce. Handel miasta obsługiwało średnio ponad tysiąc statków opuszczających
port w trakcie sezonu żeglugowego: np. w r.
1634 zawinęło do portu 1290 statków. Przy
czym należy podkreślić, że od końca XVI w.
większość statków obsługujących gdański
handel pływała pod banderami obcymi –
flota statków gdańskich armatorów była coraz mniej liczna – handel miasta z Holendrami, Duńczykami, a od połowy XVII w.
Anglikami, odbywał się na statkach tamtejszych kupców. Obecność Gdańska na morzach już w XVII w. zdecydowanie zmalała – mieszczanie zadowalali się pasywnym
24

Kwestia oceny eksportu w okresie 1618–1655 jest w dalszym ciągu przedmiotem kontrowersji. We współczesnej
historiografii przyjęto stanowisko Marii Boguckiej
wskazującej na okres 1618–1620 jako apogeum eksportu
przez Gdańsk, zob. E. Kizik, Problematyka gospodarcza
w badaniach Czesława Biernata, w: Historia – archiwa
– Gdańsk. Studia dedykowane Profesorowie Czesławowi
Biernatowi w 90. rocznicę urodzin, red. R. Kubicki,
A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 59–76.

pośrednictwem, który i tak zapewniał stabilne wysokie dochody. Warto podkreślić,
że kwoty wpływające do budżetu miasta
z tytułu ceł oraz podatków, były dwukrotnie wyższe od dochodów dworu królów polskich i porównywalne ze skarbem koronnym. Gdańsk był miastem bogatym, jednak
utrzymanie autonomii niosło ze sobą wysokie koszty, natomiast inwestycje w fortyfikacje, prowadzenie działalności dyplomatycznej, lobbing wśród polskich oraz obcych
polityków pochłaniały sporą część budżetu.
Gdańsk prowadził całkowicie samodzielną politykę finansową i tylko w niewielkim stopniu dzielił się dochodami z królem
i z państwem, co często prowadziło do sporów z poszczególnymi władcami, posiadał
również prawo do bicia własnej monety25.
Pozwalało to unikać kryzysów inflacyjnych
związanych z pogorszeniem pieniądza, co
nastąpiło w Rzeczpospolitej wskutek emisji prawie bezwartościowych miedzianych
szelągów (boratynek) w latach 1659–1666.
Emisje te miały na celu pokrycie kosztów
wojny 1655–1660, lecz ostatecznie pogłębiły chaos monetarny w całym kraju. Poza
wpływami z handlu oraz podatków bezpośrednich i pośrednich (akcyza od artykułów
spożywczych), kasa miejska Gdańska odgrywała rolę banku komunalnego, w którym na procent lokowały swoje nadwyżki finansowe instytucje kościelne, szpitale,
przytułki, nie tylko z miasta, lecz również
z całej Polski. W kasie komunalnej gdańskiej deponowali swoje pieniądze polscy magnaci, ale również i Akademia Krakowska;
miasto dzięki swojej dobrej opinii mogło
bez problemu pożyczać pieniądze zarówno
25
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na rynku wewnętrznym miejskim, jak i zagranicznym26. W Gdańsku jako takim lub
u poszczególnych kupców permanentnie
zadłużeni byli królowie polscy; często odbywało się to pod zastaw dóbr królewskich
(starostwo puckie), klejnotów koronnych,
czy sławnych gobelinów. Miasto skłonne
było do umorzenia długów za kolejne przywileje. W ten sposób wykupiono od królów polskich m.in. prawa do kaduków, czyli
spadków bezdziedzicznych.
Prawna zależność
pomiędzy Gdańskiem i Polską
Gdańsk na mocy przywilejów króla Kazimierza Jagiellończyka korzystał z bardzo
szerokiej autonomii w zakresie regulowania
wewnętrznych zasad życia swoich obywateli
i mieszkańców. Chociaż miasto znajdowało się na terenie województwa pomorskiego i kasztelanii gdańskiej, to Rada Miejska
władna była do stanowienia odpowiednich
przepisów administracyjnych z zakresu prawa karnego, handlowego oraz wskutek rozszerzającej interpretacji praw nadawanych
przez królów polskich, również i prawa religijnego wraz ze zwierzchnością nad głównym kościołem miasta – Kościołem Mariackim. Gdańsk od 1557 r. był de facto miastem
protestanckim, po okresie przejściowym
naznaczonym walkami pomiędzy frakcjami luterańską a kalwinistyczną od 1612 r.
zwyciężyła ortodoksyjna opcja luterańska.
Do kwestii wyznaniowych nawiążę jeszcze
w dalszej części niniejszego artykułu.
Rada Miejska oraz królowie polscy różnili się w interpretacji dość lakonicznie sformułowanych przywilejów i strony nigdy nie
26

Na to zjawisko zwrócił uwagę E. Cieślak, Bankierzy i banki w Gdańsku w XVIII w., w: Bankierzy i banki w dziejach
Gdańska, red. E. Cieślak, [Gdańsk] bd, s. 81–113.

były w stanie przyjąć wiążącej wspólnej wykładni wzajemnych praw i zobowiązań. Próba jednostronnego ograniczenia autonomii
Gdańska i podporządkowanie go jurysdykcji urzędników koronnych poprzez Konstytucje biskupa kujawskiego Stanisława Karnkowskiego (14 III 1570), natrafiły na zacięty opór miasta i po konflikcie ze Stefanem
Batorym (1576–1577), ostatecznie po piętnastu latach zostały odwołane. Wiele konkretnych rozwiązań stanowiło wynik bieżącego rozkładu sił politycznych w kraju
oraz całym regionie nadbałtyckim. Miasto
korzystając ze swojego potencjału militarnego, potrafiło się przeciwstawiać woli królów i Sejmu. Takiej odwagi popartej odpowiednim potencjałem militarnym oraz politycznym państw morskich (Anglii, Niderlandów, Danii i Szwecji) nie miały już dwa
pozostałe duże miasta Prus Królewskich,
czyli Elbląg i Toruń, które pod naciskiem
polskim i katolickim, krok po kroku, traciły
swoje autonomiczne uprawnienia.
Współczesna historiograficzna ocena stosunku miasta do króla polskiego oraz organów władzy Rzeczpospolitej (od wojewodów, Sejmu, Trybunału Koronnego, Kościoła katolickiego) należy do zagadnień,
których interpretacja zależna jest nie tylko
od wiedzy oceniającego oraz jego narodowości, lecz również i poglądów politycznych,
miejsca zamieszkania, a nawet postawy
wyznaniowej. Inna będzie wyborcy Prawa
i Sprawiedliwości, inna Platformy Obywatelskiej, inna zwolennika przewagi rządów
centralnych nad instytucjami samorządowymi, inna statystycznego mieszkańca Polski centralnej i południowo-wschodniej. Ta
ostatnia zapewne odmienna od tych pochodzących z tzw. Ziem Północnych i Zachodnich. Nie wdając się w bliższą prezentację

» 33 «

Edmund Kizik

Gdańszczan świat realny i wyobrażony…

stanowisk przelewającej się przez publicystykę i nie tocząc beznadziejnej dyskusji
i argumentacji, dość powiedzieć, że pozycja Gdańska w strukturze Rzeczpospolitej w XVII i XVIII w. była uwarunkowana procesami ustrojowymi, jakie zaszły
w państwie polsko-litewskim, szczególnie
w drugiej połowie XVI stulecia, gdy doszło do otwartej konfrontacji pomiędzy władzą królewską a Gdańskiem, którego elity
w obronie swoich interesów nie cofnęły się
nawet przed odmową złożenia hołdu Stefanowi Batoremu oraz oporem zbrojnym
w obronie swoich przywilejów (1576–1577).
Miasto skorzystało wtedy z czynnego wsparcia pomocy floty duńskiej. Jednak równocześnie warto pamiętać, że prawo wypowiedzenia posłuszeństwa królowi tyranowi
(rokosz) stanowiło jedną ze specyfik ustroju
nowożytnej Rzeczpospolitej, aby odwołać
się do argumentacji obecnej w publicystyce
politycznej skierowanej przeciwko absolutystycznym tendencjom za panowania Zygmunta III, czyli rokoszu Zebrzydowskiego
i innych wojen domowych, których w dziejach nowożytnej było dostatecznie wiele.
Dlatego też w oporze Gdańska i specyficznego sobiepaństwa, nie należy doszukiwać
się niczego nadzwyczajnego. Równocześnie warto pamiętać, że Gdańsk jako jedyne duże miasto Rzeczpospolitej w sytuacji
bezpośredniego zagrożenia nie poddało się
Szwedom w latach 1655–1660 i jako jedyne stanęło w obronie prawowitego króla
Stanisława Leszczyńskiego w 1734 r., kapitulując dopiero po oblężeniu przez wojska
rosyjsko-saskie27.
Również w skali europejskiej zachowanie
27

Okoliczności opisuje doskonała monografia: E. Cieślak,
W obronie tronu króla Stanisława. Leszczyńskiego,
Gdańsk 1986.

Gdańska nie jest szczególne, a dzieje miasta
na przełomie XVI i XVII w. w sposób naturalny przywodzą na myśl porównania z pozycją polityczną La Rochelle, francuskiego
miasta portowego. Ten leżący nad Atlantykiem najważniejszy ośrodek opozycji hugenockiej, o połowę mniejszy od Gdańska,
zwycięsko wyszedł z półrocznego oblężenia
przez stronę królewską, katolicką w 1573;
jego opór mimo poparcia floty angielskiej
został złamany dopiero przez kardynała
Richelieu po morderczym, trwającym ponad rok oblężeniu (1627–1627). Wymagało
to jednak usypania grobli i zagłodzenia La
Rochelle, miasta odciętego od morza i pomocy zewnętrznej.
Polscy królowie nie dysponowali ani odpowiednimi środkami pieniężnymi, ani nie
było przyzwolenia politycznego na podjęcie
tak drastycznych przedsięwzięć militarnych.
Również szlachta musiała ostatecznie gdzieś
sprzedać swoje zboże, a i polityka władców polskich nie tylko stała w sprzeczności
z długofalowymi interesami samego miasta, lecz i całej szlacheckiej klasy politycznej w Rzeczpospolitej. Dlatego szlachcicie
polscy, pomstując na drożyznę w „Gdańsku-Chłańsku”, nie życzyli sobie władcy silnego, który dążąc do absolutyzmu, mógłby
się stać tyranem łamiącym prawa poddanych. Wzrost znaczenia Gdańska, ale i wielkich, ustosunkowanych międzynarodowo
polsko-litewskich rodzin magnackich, był
przede wszystkim skutkiem z jednej strony osłabienia autorytetu władzy monarszej
w Koronie, przypieczętowanej wymarciem
dynastii Jagiellonów, powtarzającymi się co
pewien czas międzynarodowymi przetargami o elekcyjną koronę polską, jak i wzrostem
znaczenia Sejmu, który w XVI w. stopniowo przejmował większość dotychczasowych
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prerogatyw królewskich, stając się współrządzącym organem w państwie. Król w XVI
w. przestał być głównym źródłem prawa
i podejmowane w początkach XVII stulecia
wzorem państw sąsiednich próby wzmocnienia władzy monarszej się nie powiodły.
Gdańsk w celach politycznych i gospodarczych interpretował swoje zobowiązania wobec Korony jako swoistą podległość słabnącemu królowi polskiemu (Königliche Stadt
Danzig – Królewskie Miasto Gdańsk) i nie
przyjmował do wiadomości zmian ustrojowych, jakie nastąpiły w strukturze Rzeczpospolitej oraz ściślejszego związania Prus Królewskich z resztą państwa, co sankcjonowały konstytucje Sejmu Lubelskiego (1569 r.).
Gdańsk, wraz z pozostałymi miastami Prus
Królewskich, nigdy nie uznał zniesienia
autonomii prowincji, traktując to jako akt
jednostronny podjęty przez organ, którego
kompetencji miasto nie uznawało.
Stąd też nie dziwi wstrzemięźliwy stosunek gdańszczan do Sejmu, chociaż miasto bardzo pilnie obserwowało bieżący
układ sił parlamentarnych i w razie potrzeby nie szczędziło środków finansowych celem przekonania senatorów do swoich racji. W zachowanych księgach rachunkowych kasy miejskiej istniało specjalne konto pod nazwą „podarki i uczty”. Notowano
tam wszelkie wydatki na polityków polsko-litewskich, obcych i rodzimych. Wszystkie osoby odwiedzające Gdańsk: od członków rodziny królewskiej, poprzez biskupów,
po wojewodów, ambasadorów państw obcych, były przyjmowane w mieście z odpowiednimi honorami, obdarowywane, pokazywano im fortyfikacje miasta i zawsze wysyłano na wycieczkę barkami do Twierdzy
Wisłoujście, gdzie organizowano bankiety,
toastom na cześć gości towarzyszyły salwy

baterii twierdzy. W rachunkach są zachowane informacje o funtach wystrzelonego prochu, wypitego wina i piwa przez gości. A ci
po obejrzeniu potężnych fortyfikacji rozumieli już, z kim mają do czynienia 28. Mimo
upływu czasu socjotechnika towarzysząca
kontaktom dyplomatycznym pozostaje niezmienna. W tych samych rubrykach odnotowywane była honoraria dla uczonych – historyków, filozofów i różnych innych litterati za dzieła dedykowane Gdańskowi i władzom miejskim. Traktowano to jako formę
promocji potęgi miasta 29. Nawet ikonografia donatyw, czyli złotych monet, w których
uiszczano coroczny podatek królom Polski,
zawierały nader oczywiste przesłanie ideologiczne, czyli przedstawienia miasta portowego otoczonego nowoczesnymi holenderskimi fortyfikacjami30.
Dla Gdańska w sensie politycznym elekcyjni królowie byli wygodnymi prawodawcami i arbitrami, albowiem w imię rodzinnych egoizmów dynastycznych często prowadzili oni działania rozbieżne z interesami
Rzeczpospolitej. Zważywszy również częste
tarapaty finansowe królewskiego dworu, argument finansowy był tu często istotnym
środkiem dyplomacji. W celach negocjacyjnych (kwestie palowego, budowy floty królewskiej, patronatu kościelnego, podmiejskich osad kościelnych, Szkarpawy) gdańszczanie chętnie odwoływali się do pokrętnych
prawno-historycznych wywodów, które zapewniały określonym krokom politycznym
28

29

30
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uczony pretekst służący zbijaniu argumentów przeciwników w niekończących się sporach sądowych. Niemniej, na wszelki wypadek studia historyków dotyczące spornych
praw miasta były objęte ścisłą cenzurą prewencyjną. Przypomnę okoliczności zakazu
opublikowania studium Eliasa K. Schrödera Ius publicum Dantiscanum (1657 r.), czy
też ocenzurowanie monumentalnej pracy
Reinholda Curickego z 1687 r. (Der Stadt
Dantzig historische Beschreibung). Również
dzieło XVIII-wiecznego historyka i syndyka
Rady Miejskiej Gottfrieda Lengnicha – Ius
publicum civitatis gedanensis – zostało ogłoszone drukiem dopiero w 1900 r.31 Ostrożności nigdy za wiele.
Nawiążę do aspektu wyznaniowego –
wielce istotnego dla utrzymania wewnętrznej konsolidacji mieszkańców miasta, równocześnie często traktowanego przez elity
w sposób dalece instrumentalny. Dla władz
Gdańska wyeliminowanie lub osłabienie
katolików oznaczało (pomijając przejęcie
majątku kościelnego) również niepodzielne panowanie nad rządem dusz – albowiem
to Rada Miejska była instytucjonalną głową Kościoła luterańskiego i kalwińskiego w mieście i na jego terytorium. Miasto w XVII w. po przezwyciężeniu silnych
wpływów kalwinistycznych w środowisku
patrycjuszowskim, od połowy stulecia stało się bastionem konserwatywnego luteranizmu. Sytuacja nie uległa zmianie aż po schyłek autonomicznego Kościoła luterańskiego
w Gdańsku, co nastąpiło po drugim rozbiorze Polski32. Interesujące, że również pojawiające się u schyłku XVII w. nowinki
31
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G. Lengnich, Ius publium civitatis Gedanensis oder der
Stadt Danzig Verfassung und Rechte, hg. von O. Günther,
Danzig 1900.
Zob. zbiór studiów Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500–lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 1: Eseje,
red. E. Kizik, S. Kościelak, Gdańsk 2017.

pietystyczne nie spotykały się z akceptacją
władz miejskich. Pastorzy, którzy nie aprobowali stanowiska Rady Miejskiej, wszczynali spory wewnętrzne spory dogmatyczne,
byli przenoszeni na ubogie i odległe parafie na Mierzei Wiślanej albo i na Hel, ostatecznie w razie potrzeby dymisjonowano
ich z zajmowanych urzędów33. I powtórzę.
Gdańsk nowożytny, mimo że był ośrodkiem znajdującym się na granicy lub w miejscu przecięciu różnych kultur, nie był miastem wielokulturowym również pod względem wyznaniowym. Tolerowano obecność
katolików, lecz nie zezwalano im na manifestowanie kultu w przestrzeni publicznej protestanckiego miasta. Kościół katolicki miał
status kościoła prywatnego i tylko w murach
trzech działających w mieście klasztorów
wolno było sprawować posługę kościelną,
odbywać procesje. W ramach kompromisu i pod naciskiem króla Jana III Sobieskiego wydano zgodę na wzniesienie w latach
1678–1681 przy parafii Kościoła Mariackiego tzw. Kaplicy Królewskiej, notabene jedynej nowoczesnej i spektakularnej budowli,
jaka powstała w mieście w drugiej połowie
XVII w. Jednak zadbano, aby świątynia nie
wyróżniała się zbytnio w ciągu ulicy Świętego Ducha. Tolerowano holenderskich
mennonitów, lecz nie otrzymywali oni praw
obywatelskich, nie byli przyjmowani do cechów i dodatkowo musieli płacić specjalny
podatek tolerancyjny. Na takie traktowanie
nie mogli liczyć Żydzi, którzy w mieście pojawiali się w okresie Jarmarku Dominikańskiego, jedynie na podstawie płatnych przepustek. Czyli niechętnie tolerowano innych
w granicach dobrze rozumianego interesu
33
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gospodarczego miasta i jego pełnoprawnych,
protestanckich mieszkańców.
W mieście obowiązywało prawo stanowione przez Radę Miejską, oparte na bazie
prawa chełmińskiego, odmiany prawy magdeburskiego. Szczegółowe przepisy dostosowujące były ogłaszane przez Szeroką Radę
Miejską w osobnych edyktach i rozporządzeniach wykonawczych lub ogólnych w zbiorach prawnych, czyli wilkierzach, w których ustalano zakres działania sądownictwa,
w ograniczonym zakresie również prawo
karne oraz cywilne, zasady postępowania
procesowego, ale przede wszystkim przepisy administracyjno-porządkowe regulując
m.in. obowiązki obywatelskie, prawo budowlane, gospodarcze, handlowe. W interesującym nas okresie obowiązywał wilkierz
z 1597 r., który stopniowo modyfikowany był w przepisach szczegółowych, mimo
prób rewizji podjętych w ostatnich dekadach XVII w. Wilkierz skodyfikowano dopiero w 1761 r.34 W zakresie prawa karnego,
podobnie jak w innych miastach koronnych,
subsydiarnie korzystano z przepisów prawa
cesarskiego (Constitutio Criminalis Carolina,
1532 r.). Miasto starając się zapanować nad
społecznością skupioną na bardzo niewielkim terenie, wydawało bardzo wiele regulacji administracyjnych, które głęboko ingerowały w życie codzienne mieszkańców miasta
i gdańskich wsi. W treściach odpowiednich
ordynacji i edyktów ustalano dozwolone
dla członków danej grupy społecznej odzież
i ozdoby, formy konsumpcji biesiadnej (ceremonie weselne, chrzestne i pogrzebowe),
przymus uczestniczenia w praktykach religijnych, świątecznych, nakaz powstrzymywania się od prac w niedzielę itp. Bardzo
34

silny kładziony był nacisk na zachowanie
wstrzemięźliwości w wydawaniu pieniędzy, na samoograniczenie się, na utrzymanie hierarchicznej struktury społecznej i rodzinnej. Rola konserwatywnego, niezwykle
surowego ustawodawstwa protestanckiego
zapewne wpływała na codzienne zachowania ówczesnych gdańszczan. I wbrew pozorom owe przypisy nie były jedynie idealną
wizją społeczeństwa wymyśloną przez generację rządzących starców. Przy okazji badań nad ustawodawstwem antyzbytkowym
kwerendą objęto akta sądowe Sądu Wetowego – pełne procesów przeciwko osobom,
które zaprosiły zbyt wielu gości weselnych
albo ubrały się w szaty, które im nie przystają, że pracowały w niedzielę, czy też udały się do szynku zamiast na nabożeństwo35.
Z uwagi na uliczną ciasnotę reglamentacji
podlegało prawo do używania w mieście powozów; władza miejska poprzez odpowiednie koncesje regulowała kwestie budownictwa prywatnego np. wielkości przedproży,
ich zabudowy. Równie ścisłej kontroli cenzorskiej podlegała swoboda wypowiedzi publicznej, drukowanie satyr i polemik o treściach politycznych lub religijnych. Może
dlatego nie dysponujemy miejscową literaturą sowizdrzalską, łotrzykowskimi obrazami malarskimi, których pełno w ówczesnej
XVII-wiecznej Holandii, z obrazami pijaków, dziwek, osób w niezręcznych ujęciach
fizjologicznych – tej ludycznej strony życia
dawnych gdańszczan można się jedynie doszukiwać w protokołach spraw sądowych.
Regulacje prawno-administracyjne były
w rzeczy samej egzekwowane i to z całą
35
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surowością ówczesnego prawa. Istotną rolę
odgrywały nagrody dla denuncjantów, co
tworzyło nacisk samodyscyplinujący. Również frapujący jest fakt, że mimo bajecznych
fortun nie powstały w Gdańsku żadne spektakularne założenia pałacowe, marnotrawne przedsięwzięcia, których fundatorami
byliby patrycjusze. Raczej można dostrzec
chęć konkurowania w datkach na cele dobroczynne, które zwykle przybierały postać
fundacji na rzecz wdów, sierot, ubogich studentów aniżeli na próżną zbytkową konsumpcję. Notabene, część fundacji testamentowych założonych w XVI–XVII w. przetrwała do czasów ostatniej wojny.
Władzę wykonawczą, ustawodawczą oraz
sądowniczą w Gdańsku sprawowały pochodzące z wyboru Rady oraz Ławy Głównego i Starego Miasta. Jednak faktyczną władzę w swoim ręku dzierżyli rajcy Głównego Miasta (Pierwszy Ordynek), którzy
ze swojego osiemnastoosobowego grona
powoływali czterech burmistrzów sprawujących w cyklu rocznym urzędy nadzorcze.
Każdy z burmistrzów pełnił funkcje administratora posiadłości miejskich Żuławy,
Mierzei wraz ze Szkarpawą, Wyżyny oraz
Helu. Jeden z burmistrzów pełnił równocześnie funkcję burgrabiego, czyli reprezentował prerogatywy królewskie w mieście
(np. do przejmowanie kaduków w mieście),
był również honorowym pierwszym burmistrzem. Z kolei najstarszy z burmistrzów
nadzorował czteroosobowy zarząd kościoła
Mariackiego, najważniejszej świątyni miasta oraz kościoła św. Trójcy. Rajcy dzielili
między siebie odpowiedzialne urzędy pozwalające zachować im pełnię kontroli nad
administracją, sądownictwem, finansami, cechami, strażą miejską, szkolnictwem
itd., decydowali o obsadzie Wety, czyli

wspomnianego już wyżej miejskiego sądu
gospodarczo-administracyjnego.
Ocenia się, że w XVII w. główne stanowiska w mieście były obsadzane przez członków sześćdziesięciu dwóch rodzin, udział
we władzach zapewniał zaś godziwe dochody. Jednak poziom zarobków rządzącej elity (patrycjatu) jest trudno dokładnie ustalić.
Według decyzji Ordynków z 27 lutego 1648
czterech burmistrzów jedynie z tego tytułu
otrzymywało rocznie po 333 dukaty (2997
fl.), z kolei pensja przewodniczącego drugiego ordynku (ławy) wynosiła 666 fl. i 20 gr.
Jednak należy mieć na uwadze, że gros dochodów burmistrzów i rajców pochodziła
z opłat za prowadzenie rozlicznych czynności urzędowych, sprawowania nadzoru administracyjnego nad różnymi instytucjami,
nie wspominając o bezwstydnym przyznawaniu sobie intratnych zamówień Rady płatnych z kasy miasta. Postanowienia rajców
były konsultowane z reprezentacją władz sądowniczych, czyli Ławy Głównego i Starego Miasta, które liczyły po dwanaście osób.
Do pewnego wpływu na władzę dopuszczono również przedstawicieli pospólstwa
– pozostałych obywateli miasta Trzeciego
Ordynku. To ostatnie ciało przedstawicielskie złożone z kupców, obywateli Głównego Miasta, zostało powołane na podstawie
ustaw króla Zygmunta I z 20 lipca 1526 liczyło stu członków w tym ośmiu starszych
z cechów głównych miejskich (kowali, piekarzy, rzeźników oraz szewców). Rajcy oraz
centumwirowie wchodzili w skład komisji-deputacji sprawujących nadzór nad poszczególnymi dziedzinami miasta36.
36
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Uchylę się od rekapitulowania politycznych dziejów miasta w pierwszej połowie
XVII w., odsyłając do badań wielu świetnych prac moich poprzedników37. Jedynie
przypomnę, że o znaczeniu miasta na arenie
międzynarodowej świadczyło utrzymywanie w mieście przez kilka państw przedstawicielstw dyplomatycznych – agentów konsularnych kilku państw. Dzięki badaniom
Edmunda Cieślaka najlepiej znane są dzieje
gdańskiego przedstawicielstwa francuskiego,
jednak równie istotną rolę odgrywali przedstawiciele Zjednoczonych Niderlandów
oraz Księstwa Pruskiego. Ze swojej strony
Gdańsk utrzymywał rozliczne kontakty dyplomatyczne, w Warszawie posiadał zaś stałe
przedstawicielstwo do kontaktów z królami
polskimi, urzędnikami oraz sejmem.
Władysław Czapliński przed siedemdziesięciu laty ogłosił niezwykle przenikliwe
uwagi o roli i miejscu Gdańska w strukturze Rzeczpospolitej oraz stosunku miasta
do królów polskich i innych organów władzy w państwie38. Ten wybitny historyk porównał Gdańsk do „zbiorowego, korporacyjnego magnata”39, zestawiając z wpływowymi rodami Mniszchów, Radziwiłłów, Sapiehów, czy Zamoyskich jedną, dużą i przy
tym dobrze zorganizowaną republikańską
strukturę mieszczańską. Warto tę definicję nowożytnej „gdańskości” potraktować
jako punkt wyjścia dla zrekonstruowania
powszechnego kanonu świadomościowego
37

38
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Bez wątpienia brakuje współczesnej analizy prawno-historycznej poświęconej prawno-ustrojowym zagadnieniom związków pomiędzy Gdańskiem a Królestwem
Polskim.
W. Czapliński, Problem Gdańska w czasach
Rzeczpospolitej, „Przegląd Historyczny” 1952, nr 2, tom
43, s. 280–281.
W ten niezwykle trafny sposób podsumował uwagi
Czaplińskiego Antoni Mączak: A. Mączak Przełom stulecia – przełomem losów Rzeczypospolitej, w: Przełom
wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, red.
B. Otwinowska, J. Pelc, Wrocław 1984, s. 43.

mieszczanina gdańskiego, która była swoistą alternatywą wobec postaw szlachciców
polskich oraz historiograficznej etnogenezy
narodu sarmackiego.
Jak postrzegali gdańszczanie swoją pozycję w Rzeczpospolitej? Dla nich, podobnie
jak dla pozostałych Prusaków, czyli mieszkańców Prus Królewskich, mitem założycielskim nowego „pruskiego społeczeństwa”
– narodu politycznego, stał się akt wypowiedzenia posłuszeństwa Zakonowi i poddania się królowi polskiemu w 1454 r. Należy
tu jednoznacznie wyjaśnić, że określeniem
„Prusak” posługiwano się w okresie nowożytnym (w XVI–XVIII w.) na określenie szlachty i mieszczaństwa Prus Królewskich (Pomorza Nadwiślańskiego), czyli mieszkańców
terytorium odebranego Krzyżakom i inkorporowanego do Polski, co zostało zatwierdzone II pokojem toruńskim w 1466 r. Prusakami byli przedstawiciele rodów Czemów,
Działyńskich, Heidensteinów, Krokowskich,
Kossów, czy Wejherów, ale też i patrycjusze gdańscy, toruńscy, elbląscy, mieszczanie Chojnic i Grudziądza. Termin ten nie
ma nic wspólnego z potocznym i spopularyzowanym przez szkolną literaturę pejoratywnym określeniem „Prusak”, czyli XIX-wiecznym synonimem Niemca. I podobnie
jak Litwini, którzy wywodzili swoje pochodzenie od bajkowych Rzymian: Palemona
i jego towarzyszy40, tak również i elity miejskie oraz szlacheckie w Prusach Królewskich
kultywowały własną opowieść historyczną
wraz z odpowiednią etnogenezą, alternatywną wobec polskiego (sarmackiego) wykładu historycznego41. I gdańszczanie wraz
40

41
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z innymi nowożytnymi Prusakami deklarując swoją wierność królom polskim, nie czuli się Polakami lub Sarmatami, akt przyłączenia do Korony Polskiej był zaś interpretowali jako rodzaj kontraktu politycznego
zawartego pomiędzy królem Polski a wolnymi Stanami Pruskimi. Ofiary Prusaków
(przede wszystkim gdańszczan, elblążan
oraz torunian) poniesione w czasie wojny

zdobycie Malborka43 wraz z rocznicami połączenia się z Polską było w Gdańsku i pozostałych miastach Prus Królewskich celebrowano wyjątkowo uroczyście. Do szczególnie uroczystych należały obchody w 1654
i 1764 r. Odwołanie się do cierpień doznanych z rąk Krzyżaków, tyranii zakonu wraz
z przykładami łamania praw i zbrodni poszczególnych komturów, tworzyło topos li-

trzynastoletniej (1454–1466), uzasadniały
królewskie nadania ziemskie, rekompensaty
i nagrody w postaci przywilejów42. Rocznice wypowiedzenie posłuszeństwa Zakonowi, a następnie pokonanie Krzyżaków,

rycina 2. Samuel Donnet, Projekt medalu na jubileusz inkorporacji Prus do Polski (1754), miedzioryt,
Archiwum Państwowe w Gdańsku

42

wersji jako: Inne Prusy. Prusy Królewskie i Polska między
wolnością a wolnościami (1569–1772), przeł. G. Waluga,
Poznań 2005, s. 136–141; H.-J. Bömelburg, Polska myśl
historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500–
1700), przeł. Z. Owczarek, Kraków 2011, s. 626–653.
Nawiązuję tu do treści artykułów: E. Kizik, Krzyżacy
w pamięci historycznej mieszczaństwa Prus Królewskich
w 2 połowie XVI–XVIII w., w: Gdańsk i Krzyżacy w 550.
Rocznicę zawarcia II pokoju toruńskiego, red. J. Trupinda,
Gdańsk 2016, s. 83–97; tegoż, Inkorporacja Prus
do Polski i wojna trzynastoletnia w świetle historiografii pruskiej (2 połowa XVI–XVIII w.). U źródeł świadomości historycznej w Prusach Królewskich, w: My i oni.
Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, red. W. Kriegseisen, Warszawa 2016, s. 75–97. Por.
również M. G. Müller, Na uroczystym układzie założone
urządzenie kraju”. Miejskie dziejopisarstwo i regionalna tożsamość stanowa w Prusach Królewskich w XVII
i na początku XVIII wieku, przeł. E. Płomińska-Krawiec,
w: tegoż, Zrozumieć polską historię, Poznań 2012,
s. 182–197.

teracko-teatralny, do którego nawiązywano
przy wszystkich możliwych wydarzeniach
świątecznych. Na okazjonalnych pamiątkowych medalach Orły Polski oraz Prus Królewskich wspólnie depczą i rozdrapują upadły krzyż Zakonu (ryc. 2)44.
Okolicznościowe panegiryki, sztuki
A.S. Labuda, Stadtpolitik im Bild. Zu den Gemälden
„Belagerung der Marienburg” und „Schiff der Kirche”
im Artushof in Danzig, w: Argumenta, articuli, questiones. Studia z historii sztuki średniowiecznej. Księga jubileuszowa dedykowana Marianowi Kutznerowi, red.
A. Błażejewska, E. Pilecak, Toruń 1999, s. 161–186. Na
temat malarskiego fryzu autorstwa Lucasa Ewerta
w Dworze Artusa zob. P. Simson, Der Artushof in Danzig
und seine Bruderschaften – die Banken, Danzig 1900,
s. 184–186.
44 E. Kizik, Gdański medal jubileuszowy z okazji trzechsetlecia inkorporacji Prus do Polski w 1754 roku, „Zapiski
Historyczne” 2012, nr 2, tom 77, s. 79–91.
43
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teatralne przypominały oraz odpowiednio
interpretowały przywileje króla Kazimierza
Jagiellończyka, wiążąc średniowieczną bajkową już przeszłość z nowożytną teraźniejszością. Mimo że mamy do czynienia z barokową literaturą okazjonalną, utrzymaną
w tonie typowej, afektowanej i egzaltowanej
topiki pochwalnej i świątecznej, to jednak
znaczenia przekazu publicznego nie należy
lekceważyć. Siła tej szkolnej literatury leżała właśnie w jej dydaktycznych walorach,
w prostocie i w jubileuszowej powtarzalności. A przesłania literackie były równie jasne:
gdańszczanie w swoich antykrzyżackich
i heroicznych panegirykach podkreślają cechy dobrego władcy, a oddając hołd „sprawiedliwym” władcom Polski, równocześnie
przypominają, że ich obowiązkiem jest stanie na straży przestrzegania prawa. Łamanie praw poddanych, czyni z władcy tyrana.
Tym samym podległości Gdańska wobec
Polski wyznaczano wyraźne granice i królowie Polski zdawali się doskonale rozumieć
polityczny charakter literackich aluzji.
Mieszkańcy Gdańska oraz Prus Królewskich postrzegali siebie na równi z Litwinami i „Koroniarzami”, jako partnerzy z trzeciej – równoważnej Polsce i Litwie części
Rzeczpospolitej. Czyli Rzeczpospolita nie
dwojga, lecz trojga narodów. Ikonograficzne wyobrażenie owego partnerstwa odnajdujemy w rękopiśmiennej kronice z połowy
XVI w.45 Na trójdzielnej tarczy herbowej
widnieją połączone godła Królestwa
45

Polskiego z czasów panowania Zygmunta
Augusta, Litwy oraz Prus Królewskich (ryc.
3).

rycina 3. Wyobrażenie herbu Rzeczpospolitej (1552),
rysunek, Heinrich von Rheden, Preußische Chronik
ok. 1552, Staatsbibliothek Berlin

Likwidacja autonomii pruskiej w 1569 r.
bezpowrotnie pogrzebała wyobrażenia
o Rzeczpospolitej jako konstrukcji trzech nacji politycznych. Mimo zaistniałych zmian
Gdańsk konsekwentnie pozostawał wierny
tej starej koncepcji i odmawiał podporządkowania się ustawodawstwu sejmowemu;
jeszcze w drugiej połowie XVIII w. miasto
broniło niedzisiejszej autonomicznej specyfiki prowincji46. Był to po części anachronizm, po części wygodny argument prawno-historyczny w negocjacjach z każdym kolejnym władcą elekcyjnym. Można się spierać
o aktualność tych argumentów, niemniej
46

Heinrich von Rheden, Preußische Chronik ok. 1552,
Staatsbibliothek Berlin, sygn. Ms. boruss. fol. 176, digital.staatsbibliothek-berlin.de (dostęp: 1 września 2021).
Kopia z ok. 1620 r., Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, sygn. Rps 60/III, https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/60468 (dostęp: 1 września 2021); zob.
U. Arnold, Studien zur preussischen Historiographie
des 16 Jh., Bonn 1967, s. 66–85 oraz J. Dworzaczkowa,
Dziejopisarstwo gdańskie do połowy XVI wieku, Gdańsk
1962, s. 91.
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pozostawały jednak charakterystycznym
rysem dla postaw ówczesnych gdańszczan.
Niestety nie ma zbyt wielu „ego-świadectw”,
które na sposób wspomnianego już Martina Grunewega47, czy też konserwatywnego
luterańskiego kupca Eberharda Böttichera48,
ukazują owo łączenie gdańskiej świadomości lokalnej z wielkim szacunkiem do króla.
Zachowywali dystans do polskich szlachciców, byli po kupiecku uprzejmi, ale takie
są podstawowe zasady kontaktów pomiędzy
stałymi kontrahentami handlowymi. Doskonale zdawali sobie sprawę ze wzajemnych
zależności i symbiozy pomiędzy własnym
dobrobytem i pomyślnością całej Rzeczpospolitej. Może będzie przesadnym porównywanie specyfiki nowożytnego Gdańska
do egoizmu wielkich współczesnych korporacji, firm – przedsiębiorstw, spółek akcyjnych, których podstawowym celem było
zapewnienie swoim udziałowcom godziwych zysków ze swojej działalności. Jednak
pozwala na zachowanie proporcji w ocenie
nowożytnego Gdańska i jego mieszkańców.
Można się bowiem współcześnie zżymać
na charakter funkcjonowania takiego organizmu miejskiego w XVI–XVIII w., który
zazdrośnie dbał o zachowanie wolności gospodarczych, monopolu eksportowego, ale
od tego zależało dobro pięćdziesięciu, sześćdziesięciu tysięcy mieszkańców tego miasta.
Wszyscy obywatele Gdańska byli zobowiązani do działania dla dobra i w imieniu swojej miejskiej, protestanckiej republiki, może
na swój sposób nudnej i pozbawionej jakichś
47
48

Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin
Gruneweg..., dz. cyt.
Chronik der Marienkirche in Danzig. Das „Historische
Kirchen–Register” von Eberhard Bötticher (1616) /
Kronika Kościoła Mariackiego w Gdańsku. „Historisches
Kirchen–Register” Eberharda Böttichera (1616),
bearb. von Ch. Herrmann, E. Kizik, Köln 2013,
Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer
Kulturbesitz. Bd. 67.

szczególnie wybitnych osobistości politycznych, ale o bardzo solidnej i niezmiernie
trwałej konstrukcji, która trwała w takim
kształcie u boku Polski od drugiej połowy
XV w., aż do drugiego rozbioru w 1793 r.
Przyjęte zasady corocznej rotacji władz pozwoliła na dopilnowanie, aby żadna z rodzin
patrycjuszowskich nie przekroczyła granic
dozwolonych społecznie-politycznie ram
swojej działalności. Był to zatem fenomen
zbiorowości, a nie zbiór indywidualności.
Myślę, że przyjęcie takiej właśnie płaszczyzny oceny wraz ze znajomością tzw.
twardych faktów prawno-politycznych,
również danych statystycznych o stanie finansów oraz bilansie handlowym miasta,
pozwala nam postrzegać zachowanie polityczne gdańszczan w epoce nowożytnej,
którymi kierowały przede wszystkim motywacje gospodarcze oraz umiłowanie swojej małej ojczyzny, która dawała im poczucie pewności i stabilności. W imię lokalnego patriotyzmu gdańszczanie, mimo że byli
Niemcami, to jednak zbuntowali się przeciwko niemieckiemu zakonowi krzyżackiemu w połowie XV w., a trzysta lat później
walczyli z zaborczością króla Prus, również
Niemca – Fryderyka II. Równie twardo
sprzeciwiali się planom politycznym króla
polskiego Zygmunta Augusta i nie zawahali się przed konfliktem zbrojnym ze Stefanem Batorym, uwielbianym królem Polski
rodem z Siedmiogrodu. Łączenie tych emocji z kwestiami etnicznymi czy zgoła narodowymi to przede wszystkim przenoszenie
na wydarzenia z przeszłości zacietrzewienia
historyków, publicystów i polityków działających w epoce warunkowanej konfliktami
narodowymi drugiej połowy XIX i XX w.
Podobnym wirusem ahistoryczności skażony jest i bieżący, niezwykle zwulgaryzowany
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dyskurs polityczno-publicystyczny. Aby oraz emocje doby współczesnej i uważnie
zrozumieć dawnych gdańszczan, trzeba do- wraz z empatią dla dawnej odmienności
konać wysiłku wyjścia poza partykularyzmy czytać ówczesne świadectwa.
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Gdańszczan świat realny
i wyobrażony w XVII wieku
Streszczenie: Fenomen Gdańska w strukturze Rzeczpospolitej XVII wieku budzi
w dalszym stopniu liczne kontrowersje historyczne. Są one najczęściej wynikiem przenoszenia współczesnych postaw ideowych, politycznych lub narodowych, na dzieje sprzed
kilkuset lat. Wynika to z kilku przynajmniej
paradoksów poznawczych. Albowiem, o ile
ustrój społeczno-gospodarczy Rzeczpospolitej na tle Europy łacińskiej w XVII i XVIII w.
był już swoistą anomalią, o tyle Gdańsk oraz
należące do miasta terytorium, rozwijały się
zgodnie z modelem cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Katolicyzm stał się wyznaniem
dominującym, które było wspierane przez
struktury administracyjne w Polsce i Litwie.
Gdańsk przez cały okres nowożytny pozostawał miastem protestanckim (luterańskim), które dzięki osiągnięciu pod koniec
XVI w. monopolistycznej pozycji w handlu
pomiędzy Rzeczpospolitą i zagranicą utrzymało aż po schyłek XVIII w. dostatek gospodarczy oraz wysokie standardy poziomu
życia. Rzeczpospolita byłą państwem ubogim o anachronicznej strukturze społecznej.
Ostatecznie Gdańsk był zamieszkały przez
Niemców, poddanych króla polskiego i zachował wierność Rzeczpospolitej w okresach największych wojen XVII w., gdy posłuszeństwo królowi polskiemu wymówiła
większość szlachty polsko-litewskiej. Autor
niniejszego eseju charakteryzuje ustrój oraz
postawy Gdańska w XVII w., wyjaśniając
przesłanki, które wpływały na kształtowanie mentalność mieszkańców tego republikańskiego miasta, podważając stare oraz
nowe mity obecne we współczesnym dyskursie publicystycznym i historycznym.
Słowa kluczowe: Gdańsk, wiek XVII,
gospodarka i polityka, historiografia niemiecka i polska, mity historyczne

The real and imagined world of the
burgher of Gdansk in the 17th century
Summary: The phenomenon of Gdańsk in
the structure of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th century still raises
numerous historical controversies. They are
most often the result of transferring contemporary ideological, political or national attitudes to the history of several hundred years
ago. This is due to at least several exploration
paradoxes. While the socio-economic system of the Commonwealth in the 17th and
18th centuries compared to Latin Europe
was already a kind of anomaly, Gdańsk and
the territory belonging to the city developed
in accordance with the model of Western
European civilization. In the Polish-Lithuanian Commonwealth, catholicism became
the dominant religion, supported by administrative structures in Poland and Lithuania.
Throughout the modern period, Gdańsk remained a Protestant (Lutheran) city, which,
thanks to its monopoly position in international trade with the Commowealth at the
end of the 16th century, maintained its economic prosperity and high standards of living until the end of the 18th century. The
Commonwealth was a poor country with an
anachronistic social structure. Ultimately,
Gdańsk was inhabited by the Germans, the
subjects of the Polish king, and it remained
faithful to the Commonwealth during the
greatest wars of the 17th century, when most
of the Polish-Lithuanian nobility renounced
its obedience to the Polish king. The author
of this essay describes the system and attitudes of Gdańsk in the 17th century, explaining the premises that influenced the
shaping of the mentality of the inhabitants
of this republican city, and undermining
old and new myths present in contemporary
journalistic and historical discourse.
Key words: Gdansk, 17th c., economy
and policy, Polish and German historiography, historical myths
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Być człowiekiem, być Baskiem.
Refleksje wokół języka i kultury 1

Punktem1 wyjścia do powstania niniejszego
tekstu i podstawą moich refleksji jest zainteresowanie euskarą – językiem baskijskim.
Często wskazuje się na niejasne pochodzenie
baskijskiego, niekiedy konstruując hipotezy
mające potwierdzać jego pokrewieństwo
z innymi językami (nie były to tylko teorie
o charakterze naukowym)2. Równie zadziwiający jest jednak fakt przetrwania euskary,
jej historia to bowiem w dużej mierze dzieje marginalizacji i deprecjacji. Język baskijski przedstawiano jako język mieszkańców
wsi, osób niewykształconych, nie jako język
kultury wysokiej i miejskiej, dlatego mówienie w nim stawało się powodem do wstydu,
czy uznawane było za wyraz braku szacunku do rozmówcy. W okresie frankizmu posługiwanie się baskijskim było piętnowane,
1

2

Podstawą tekstu było wystąpienie wygłoszone przez autorkę w ramach cyklu „Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach” zorganizowanego przez Pomorskie
Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w 2021 r. Tytuł,
układ treści i główne myśli związane są z kluczową
ideą tego spotkania i jemu zostały podporządkowane.
Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki pod tytułem „Nowa rodzina
baskijska? Tradycja, polityka kulturowa i nowe formy życia rodzinnego” (numer projektu: 2016/21/B/HS3/00045).
L. Núñez Astrain, El euskera arcaico. Extensión y parentescos, Tafalla 2006, s. 183–377. K. Zuazo, El euskera
y sus dialectos, Irun 2010, s. 57–60. P. Woodworth, The
Basque Country. A cultural history, Oxford 2007, s. 18–21.
R. L. Trask, The History of Basque, London–New York
2006, s. XIII.

a nawet karane, nie wpisywało się bowiem
w obowiązujący model „jednej”, jednolitej
kulturowo, Hiszpanii3. Uzyskanie przez region baskijski autonomii (w 1979) i polityka
językowa baskijskich władz przyczyniła się
jednak do znacznej poprawy sytuacji euskary. Współcześnie, przede wszystkim w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej4, cieszy
się ona instytucjonalnym wsparciem i rozwija, choć nadal mierzy się z wieloma wyzwaniami (imigracja, znaczenie i atrakcyjność języka hiszpańskiego i angielskiego5
3

4

5
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L. Mees, Euskara, w: Diccionario ilustrado de símbolos
del nacionalismo vasco, coords. S. De Pablo, J. L. De la
Granja, L. Mees, J. Casquete, Madrid 2012, s. 334 i dalsze. R. L. Trask, The History of Basque, dz. cyt., s. 29.
Późniejszy okres dyktatury, a także użycie euskary
w przestrzeni prywatnej lub związanej z folklorem cechowało mniej restrykcji, J. Juaristi, Historia minima del País
Vasco, Madrid 2013, s. 302–303.
Znajduje się ona w Hiszpanii i tworzą ją trzy, z siedmiu, baskijskie prowincje (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba). Pozostałe
to Nawarra (odrębna prowincja leżąca w Hiszpanii)
oraz Lapurdi, Nafarroa Beherea i Zuberoa (znajdujące
się we Francji). Baskijska Wspólnota Autonomiczna ma
7.234 km² i około dwóch milionów mieszkańców (dane
z 2021 r.: 2.193.199). Zob. https://www.euskadi.eus/gobiernovasco/contenidos/informacion/x65_acerca_euskadi/es_x65/cifras_new.html oraz https://www.eustat.eus/
estadisticas/tema_159/opt_0/tipo_3/ti_poblacion/temas.
html [dostęp: 14 lutego 2022].
Podkreśla się między innymi to, że kultura popularna,
w której dominuje hiszpański i angielski, a także, paradoksalnie, obecność baskijskiego w edukacji, sprawiają,
że młodzież poza szkołą nie mówi w euskara (stąd inicjatywy mające zachęcić do używania baskijskiego w czasie
wolnym). Do tej kwestii wrócę jeszcze w dalszej części
artykułu.
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i in.). Należy zauważyć, że język baskijski
obecny jest w przestrzeni publicznej6 (nie
tylko poprzez obowiązkowe, dwujęzyczne
komunikaty, ale też jako język codziennej
komunikacji, język „ulicy”), edukacji, jego
znajomość ma też coraz większe znaczenie
na rynku pracy7.
Przychylam się do poglądu, że język nie
stanowi wyłącznie narzędzia komunikacji,
odzwierciedla się w nim światopogląd i historia danej grupy, wywiera on też wpływ
na sposób postrzegania świata8. Analiza języka pozwala zatem na pogłębienie wiedzy
na temat danej kultury, tak dzięki analizie
używanego słownictwa, etymologii, form
dialektalnych, jak i językowych polityk.
Omówienie wielowymiarowości studiów
nad językiem i kulturą, dorobku poszczególnych dyscyplin i ich przedstawicieli, wykracza jednak poza ramy tego tekstu9. Zwrócę
zatem uwagę tylko na wybrane przykłady
studiów nad językiem, które były dla mnie
inspiracją w odniesieniu do namysłu nad językiem baskijskim. Związane one są przede
wszystkim ze spojrzeniem na język jako
6

7

8
9

Język baskijski ma status języka urzędowego (obok hiszpańskiego) tylko w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej,
ale nawet w tym regionie nie wszyscy mieszkańcy się nim
posługują, J. Juaristi, Historia minima del País Vasco,
dz. cyt., s. 29. Jednocześnie, jak wskazują dane, w ciągu
ostatnich lat rośnie liczba tych, którzy posiadają zarówno bierną, jak i czynną znajomość języka baskijskiego, https://www.eustat.eus/elementos/tres-de-cada-cinco-personas-que-residen-en-la-ca-de-euskadi-tienen-algun-conocimiento-de-euskera-en-2016/not0014683_c.html [dostęp: 11 października 2021].
Mam tu na myśli choćby wymóg znajomości języka
baskijskiego na niektórych stanowiskach (np. w urzędach). Obserwacje własne i wywiady przeprowadzone
z Baskami wskazują na różnicę pomiędzy oficjalną i rzeczywistą sytuacją języka baskijskiego (choćby na to, jak
niekiedy w praktyce wygląda możliwość posługiwania się
językiem baskijskim w sytuacjach formalnych). Na temat
języka baskijskiego zob. K. Mirgos, Obcy i nowi Baskowie.
Migracje, tożsamości i języki w Baskijskiej Wspólnocie
Autonomicznej, Gdańsk 2018, s. 137–175.
J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin
2012, s. 14–17.
Nie stanowi też jego celu. Zależy mi raczej na wskazaniu
wartości zastosowania kategorii czy narzędzi badawczych
wytworzonych na podstawie analiz językowych.

odzwierciedlenie grupowych wyobrażeń, językowym obrazem świata, a także performatywnym wymiarem językowych praktyk,
etnografią mowy/mówienia, analizą etymologiczną i językowymi politykami. Moje
badania oparte są o analizę źródeł (przede
wszystkim baskijskich i hiszpańskich) oraz
wieloletnie doświadczenie terenowe. Od
dwudziestu lat regularnie prowadzę badania w Kraju Basków10 (przede wszystkim
w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej11),
a ich zasadniczym elementem jest język baskijski. Pozwoliło mi to na zaobserwowanie
językowych praktyk, postaw wobec języka
czy zmian, jakie zaszły w sytuacji językowej
regionu w ciągu tego okresu.
Spośród licznych autorów, którzy wywarli wpływ na studia dotyczące relacji pomiędzy językiem i kulturą, czy językiem i sposobem myślenia, wymienić należy zwłaszcza Johanna Gottfrieda Herdera, Wilhelma
von Humboldta, Ludwiga Wittgensteina,
Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa,
czy Ferdinanda de Saussure’a. W kontekście antropologicznych badań już klasycy
dyscypliny, tacy jak Franz Boas i Bronisław
Malinowski, podkreślali znaczenie znajomości języka miejscowego12. Malinowski
wskazywał zarazem na trudność, a nawet
niemożność przetłumaczenia niektórych
słów, wyzwanie, jakim jest dla badacza język społeczności niepiśmiennych, specyfikę
języka magicznego czy języka dzieci, a także na związek słów z działaniem13. Badacze
10
11
12

13
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Odnoszę się tu do wszystkich siedmiu prowincji.
To ona będzie też głównym punktem odniesienia w tym
artykule.
Na temat antropologii lingwistycznej zob. m.in.
L. M. Ahearn, Antropologia lingwistyczna. Wprowadzenie,
Kraków 2013 oraz M. C. Junyent Figueras, P. Comellas
Casanova, Antropología lingüística, Madrid 2019.
B. Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia. Studium
metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda. Język magii i ogrodnictwa, przeł. B. Leś, red. nauk. A. K. Paluch, Warszawa 1987,
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zwracają uwagę nie tylko na wartość języka
w odniesieniu do kulturowej specyfiki konkretnej grupy (etnoskładnia, etnosemantyka, etnografia mowy), ale też na znaczenie
językowych analiz w refleksji nad pojęciami o charakterze uniwersalnym (ale i takimi, które mają wręcz charakter „nieprzetłumaczalny”14), a nawet nad naturą człowieka (egocentryzm i antropocentryzm
w języku)15. Studiom o charakterze porównawczym i poszukiwaniom „uniwersalnych
pojęć” towarzyszą te skupiające się na lokalnej specyfice, w tym mowie potocznej (co
tylko potwierdza bogactwo i wielowymiarowość badań). Znajomość norm kulturowych obecnych w języku może mieć istotne
znaczenie w międzykulturowej komunikacji
(prowadząc na przykład do nieporozumień
wynikających z braku świadomości na temat tego, jak odbierane są przez przedstawicieli innej grupy określone komunikaty).
Według Anny Wierzbickiej:
Są trzy typy pojęć: uniwersalne, specyficzne dla poszczególnych kultur narodowych
i pośrednie. Pojęcia uniwersalne należą
do wszystkich grup ludzkich i najprawdopodobniej są wrodzone. Pojęcia specyficzne są właściwe jednej grupie ludzi (zwykle
jednej wspólnocie językowej) i odzwierciedlają jej niepowtarzalne doświadczenia
i jej tylko właściwy sposób życia. Pojęcia
pośrednie mogą w mniejszym lub większym stopniu przekraczać granice kultur
i odzwierciedlać pewne wspólne elementy

14
15

ludzkiego doświadczenia albo mogą być
charakterystyczne dla pewnego obszaru
geograficznego i/lub kulturowego, a wówczas są zwykle odbiciem wspólnoty doświadczeń i wzajemnych kontaktów16.

Odzwierciedlenie w języku obrazów
i przekonań właściwych dla wybranej kultury to językowy obraz świata (Renata
Grzegorczykowa przywołuje tu definicję
„konceptualizacji świata zawartej w języku”). Jego rekonstrukcja pozwala na uzyskanie szeregu informacji na temat badanej
społeczności, jej norm, stereotypów, wartości17. Jerzy Bartmiński pisał tak o popularności, jak i o niełatwym definiowaniu pojęcia językowego obrazu świata (JOS), a także o znaczeniu danych „przyjęzykowych”18.
W tym kontekście, jak wskazywał, istotne
jest badanie tożsamości grupy (auto- i heterostereotypy), sposób postrzegania przestrzeni („nasze miejsce”) i czasu, wartości
(nie tylko w warstwie deklaratywnej) oraz
typów wypowiedzi19 (elementy te uwzględnię także w moich rozważaniach). Zdaniem
Bartmińskiego:
Przede wszystkim jednak pojęcie JOS
pozwala poprzez analizę danych językowych docierać do sposobów postrzegania
i konceptualizacji świata przez człowieka,
do psychospołecznych mechanizmów kategoryzacji zjawisk, a więc poznawać mentalność mówiących20.

s. 31 i dalsze. W pracy tej Malinowski wyjaśnia jednocześnie, że początkowo zamierzał kwestie lingwistyczne potraktować jako uzupełniające i zawrzeć je w przypisach,
jednak okazały się one na tyle rozbudowane, że konieczne
było umieszczenie ich w odrębnym tomie (tamże, s. 29).
R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001, s. 167.
A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura, Warszawa 1999,
s. 164, 194, 227, 303–340.

16
17
18
19

20
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Tamże, s. 450.
R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki, dz. cyt.,
s. 162–169.
J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, dz. cyt.,
s. 11–21, 66–67.
Bartmiński te sześć zagadnień (wyznaczających minimum badawcze w odniesieniu do JOS) opisywał jako: Kto
– Z kim – Gdzie – Kiedy – Po co – Jak się porozumiewa,
tamże, s. 20–21.
Tamże, s. 15.
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W namyśle nad znaczeniem języka w badaniach kulturowych warto przywołać również koncepcję słów-kluczy, a także zwrócić
uwagę na performatywny, stwarzający rzeczywistość, charakter języka. Teorie te były
dla mnie szczególną inspiracją i do nich
również nawiązywać będę w dalszej części
mojego artykułu.
1. Być. Istnienie i nazywanie
W języku baskijskim „być” można na kilka
sposobów i każdemu z tych stanów odpowiada inny czasownik 21. Być w słowie izan
oznacza istnienie, ari izan z kolei wskazuje na proces, dynamikę, stawanie się, to, że
dana czynność odbywa się w tym momencie (na przykład w odniesieniu do tego, że
„dziecko właśnie się uczy” – umea ikasten
ari da), natomiast czasownik egon stosowany jest do określenia tymczasowego stanu
(na przykład bycia głodnym) czy znajdowania się w przestrzeni (Non dago komuna? –
„Gdzie jest łazienka?”) i statyczności22.
Czasownik izan, jak zauważył baskijski antropolog Mikel Azurmendi, wykazuje podobieństwo do innego wyrazu, a mianowicie izen (bask. nazwa, imię)23. Według
jednego z baskijskich powiedzeń „wszystko, co ma nazwę, istnieje” (Izen duen guztia,
da). José Miguel de Barandiarán zapisał
je w trakcie zbierania relacji dotyczących
21

22
23

Odnoszę się tu do zestandaryzowanej formy j. baskijskiego (euskara batua), w przypadku dialektów nie zawsze
ma to zastosowanie, I. Zubiri, E. Zubiri, Euskal gramatika
osoa, Bilbo 2000, s. 526. Warto pamiętać, że ujednolicony
baskijski powstał dopiero w latach 60. XX w. Liczbę dialektów wyliczano rozmaicie (tak w odniesieniu do mowy,
jak i pisma), na przykład L. L. Bonaparte wyróżniał osiem
dialektów, R. M. de Azkue – siedem, Mitxelena – dziewięć
(uzupełniając później swoją propozycję o dialekt meridional, którym mówiono w XVIII–XIX w.), wreszcie ich liczbę określono na pięć lub sześć (współcześnie ważna była
propozycja K. Zuazo), L. Núñez Astrain, El euskera arcaico, dz. cyt., s. 56–61.
Tamże, s. 526–530.
M. Azurmendi, El fuego de los símbolos. Artificios sagrados del imaginario en la cultura vasca tradicional, San
Sebastián 1988, s. 151–152.

miejscowych wierzeń i mitów. Wiązały się
one z przekonaniem o tym, że bezpieczniej
jest nie zaprzeczać istnieniu nadnaturalnych
istot. W baskijskiej mitologii nie brakuje
opowieści o ludziach, którzy, kwestionując
moc takich postaci, ponieśli karę. Niektóre
nazwy uznawano zarazem za tabu. Na przykład przywoływanie określenia czarownicy
mogło przynieść marynarzom znajdującym
się na morzu nieszczęście24.
Istotą takich przekonań jest dostrzeganie związku pomiędzy nazywaniem i istnieniem25, wpływem języka na rzeczywistość26.
O performatywnym znaczeniu języka mówił między innymi John L. Austin, a jego
teorie inspirowały kolejnych badaczy, analizujących zmiany wywoływane przez język,
jego twórczy charakter. Austin zwrócił uwagę na to, że słowa nie tylko służą do opisu czy stwierdzania faktu, ale też mogą być
wręcz wykonywaniem czynności:
[...] wypowiedzenie zdania (oczywiście
w stosownych okolicznościach) nie jest
opisem mówiącym, że robię coś, wypowiadając owo zdanie, nie jest też stwierdzeniem, że to coś robię – owa wypowiedź jest
po prostu robieniem tego czegoś. Wypowiedzieć takie zdanie to zrobić owo coś27.

Zgodnie z tym ujęciem, w szczególnym
kontekście wypowiedź może być czynnością, działaniem niosącym określone
24
25

26

27
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J. M. de Barandiarán, Brujería y brujas en los relatos populares vascos, San Sebastián 2002, s. 8–24.
Połączenie w tej części artykułu czasownika „być” i „nazywać” opiera się, z jednej strony, na zaznaczonym związku słów izan i izen, z drugiej, na założeniu o performatywności języka (nazwanie i istnienie).
Niektórzy autorzy dostrzegają element stwarzania poprzez nazywanie w biblijnej Księdze Rodzaju, I. Azkoaga,
Vasco, ¿cómo se llama tu país?, Arrasate–Mondragón
2017, s. 67–68
J. L. Austin., Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993,
s. 554–555.
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konsekwencje. Austin zaproponował w odniesieniu do takich zdań termin „performatyw” i analizował jego rodzaje (podkreślając
zarazem, że czasem trudno je odróżnić od
wypowiedzi konstatujących)28. Grzegorczykowa zauważyła, że:
Różnica między performatywami a zwykłymi konstatacjami jest szczególnie widoczna w wypadku aktów prawnych. Akty
językowe, takie jak: przekazanie w testamencie, zawarcie małżeństwa, ogłoszenie
wyroku czy uchwały, stwarzają pewne stany obowiązujące w rzeczywistości społecznej […], mówiąc, dokonujemy pewnych
zmian w rzeczywistości pozajęzykowej29.

Performatywne przekonanie, że nazwanie powołuje do istnienia, a zatem podkreślenie ważności tego, co zostaje wypowiedziane, bywa przywoływane, na poły żartobliwie, w odniesieniu do słynnej baskijskiej
powściągliwości w mowie, ale i niezwykłej
słowności. Określenie „słowo Baska” miało
podkreślać znaczenie obietnicy, jej siłę. Jedno z baskijskich powiedzeń wskazuje, że nie
można cofnąć danego słowa (Hitz emana,
gibelerat ezin eramana)30, natomiast naczelna postać baskijskiej mitologii – Mari karała
kłamców i tych, którzy łamali dane słowo31.
Warto zwrócić tu uwagę na magiczny wymiar języka, czego przykładami mogą być
zaklęcia, błogosławieństwa, klątwy32.
Zastanawiając się nad znaczeniem
nazw, należy zatrzymać się przy samym
28
29
30
31

32

Tamże, s. 640 i dalsze.
R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki, dz. cyt.,
s. 76–77.
M. Azurmendi, El fuego de los símbolos, dz. cyt., s. 150–151.
B. Estornes Lasa, Mundua Euskal Erriaren gogoan – El
Mundo en la mente popular vasca, San Sebastián 1974,
s. 64–65.
A. Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa,
Warszawa 2010.

nazewnictwie terytorium Basków. Iñaki Azkoaga wskazał na ponad pięćdziesiąt takich
terminów stosowanych w przeszłości i obecnie. Część z nich odwołuje się do zapisów
kronikarzy i historyków, określeń grup zamieszkujących te ziemie (np. Vasconia), inne
są efektem poszukiwań nazwy o charakterze
politycznym (jak neologizm Euzkadi33 autorstwa Sabino Arany), mają związek z językiem
baskijskim (Euskalerria, Euskal Herria) czy
odwołują się do relacji z Nawarrą (Nabarra,
Baskonabarro). Baskijska Wspólnota Autonomiczna (złożona z trzech prowincji) określana bywa jako Euskadi, podczas gdy termin
Euskal Herria dotyczyć ma wszystkich siedmiu regionów zaliczanych (nie bez dyskusji)
do Kraju Basków. Jednocześnie poza regionami baskijskimi nazwa Baskijskiej Wspólnoty Autonomicznej często tłumaczona jest
po prostu jako „Kraj Basków” (País Vasco,
Basque Country), co ma charakter nieprecyzyjny i może wprowadzać w błąd (wskazując
nie na część obszaru baskijskiego, ale na całość). Brak jednej, jednoznacznej nazwy widziany jest przez niektórych jako fundamentalny problem Basków, dotyczący identyfikacji (czy wręcz istnienia) ich regionu34.
2. Być człowiekiem.
O istotach i przestrzeniach
ludzkich oraz pozaludzkich
Istoty, stworzenia, to w języku baskijskim
izakiak (l. poj. izaki). Mogą one być żywe
(izaki bizidun) lub nieożywione (izaki bizigabeak). W ramach tej grupy można wyróżnić takie, które uznawano za wyjątkowe,
33

34
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Początkowe określenie Euzkadi, póżniej ewoluowało
do formy Euskadi, zob. m.in. L. Mees, Euskadi/Euskal
Herria, w: Diccionario ilustrado de símbolos del nacionalismo vasco, dz. cyt., s. 294–319. J. Juaristi, Historia minima del País Vasco, dz. cyt., s. 17–21.
Zob. I. Azkoaga, Vasco, ¿cómo se llama tu país?, dz. cyt.,
13–23, 67 i dalsze.
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błogosławione – Izaki Doneak. Według Barandiarána to zwierzęta lub rośliny, którym
przypisywano nadprzyrodzone cechy. Traktowano je z szacunkiem, a kiedy umierały,
używano zwrotu il da, nie zaś wykorzystywanego zwykle w odniesieniu do zwierząt
akabau czy galdu da. Do tej kategorii zaliczano osła, nietoperza, pszczoły, czy biedronki. Interesujące jest to, że w przypadku
psa, jedynie jego język miał mieć taki uświęcony charakter (może to tłumaczy wierzenia o leczących właściwościach tegoż35). Biedronki proszono o dobrą pogodę (Amandre
gona gorri, biar eguski). Szczególne miejsce
zajmowały pszczoły, traktowane z wielkim
szacunkiem w baskijskim gospodarstwie, co
znajdowało wyraz także w formie, w jakiej
się do nich zwracano (grzecznościowe użycie zu). Za niewłaściwą uznawano sprzedaż
pszczół, które powinny być albo przekazywane w zamian za coś, albo jako prezent.
Ich zabicie miało być grzechem. Zwyczajowo informowano je o śmierci gospodarza
czy gospodyni36. Julio Caro Baroja zapisał
formułę, którą zwracano się do tych owadów: Erletxuak, erletxuak egui zute arguizaria. Nagusia hil da ta bear da elizan argia („Pszczółki, pszczółki, róbcie wosk. Pan
umarł i potrzeba światła w kościele”). Wierzono, że taki komunikat sprawi, że pszczoły wyprodukują więcej wosku, a także zapobiegnie ich śmierci po odejściu gospodarza37.
Mikel Azurmendi wspomina także zwyczaj
wprowadzania do kościoła barana lub wołu,
gdy odbywała się ceremonia pogrzebowa
pana domu (etxekojaun)38.
35

36
37
38

M. Gomez, De los primeros animales domesticados en Euskal Herria a las razas actuales, MUNIBE
(Antropologia – Arkeologia) 2005, nr 57, s. 472.
J. M. de Barandiaran, Mitos del pueblo vasco, b.m.w. 2007,
s. 169–171.
Tamże, s. 169–170.
M. Azurmendi, El fuego de los símbolos, dz. cyt., s. 34.

Ludzi określa się jako gizaki albo gizonak.
To drugie określenie stosowane jest także
w odniesieniu do mężczyzn (pochodzi prawdopodobnie z języka akwitańskiego)39. Interesująca jest etymologia wyrazu kobieta –
emakume, który wskazuje na związek z rodzeniem. Spotkać można jego interpretację
bądź jako „dającą dzieci” (od eman – dawać
i ume – dziecko), bądź jako złożenie słów
związanych z płcią żeńską (eme) i dzieckiem
(ume)40. W kulturze tradycyjnej dzieci były
dla Basków wielką wartością, to ich pojawienie się sprawiało, że para stawała się rodziną,
bez potomstwa nie było domu – Eztai etxerik ez duena aurrik. Bycie mężczyzną i kobietą wiązało się nie tylko z innymi rolami
pełnionymi przez jednostkę, ale też z przebywaniem w innych przestrzeniach41. Zadaniem uznawanym za męskie, było reprezentowanie rodziny na zewnątrz, kobiecą
przestrzenią był dom. Jednocześnie to, co
zewnętrzne postrzegano jako zagrażające,
a nawet nieludzkie (nadnaturalne). Człowiekowi i istotom nieludzkim przypisywano
przynależność do innej przestrzeni, a nawet
czasu42 (powiedzenie eguna egunezkoentzat
eta gaua gauezkoarentzat wskazywało na to,
że ludzie bezpieczni są za dnia, noc to czas
funkcjonowania „istot nocnych”, takich jak
czarownice, duchy czy Gaueko – Władca
Nocy43). Dom stanowił przestrzeń bezpiecz39

40

41
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Gizon (hasło), Diccionario etimológico vasco español,
http://projetbabel.org/basque/diccionario.php?q=gizon
[dostęp: 14 sierpnia 2021].
Emakume (hasło), Diccionario etimológico vasco español,
http://projetbabel.org/basque/diccionario.php?q=emakume [dostęp: 14 sierpnia 2021].
Warto jednocześnie zaznaczyć, że inna była sytuacja kobiet w baskijskim interiorze i na wybrzeżu – tam, ze względu na nieobecność mężczyzn, związaną z uczestnictwem
w długotrwałych wyprawach morskich, kobiety cieszyły
się większą sprawczością i niezależnością.
Na to, jak ważne jest zwrócenie uwagi na przestrzeń i czas
w badaniach nad językowym obrazem świata wskazywał,
jak zaznaczyłam wcześniej, Bartmiński.
J. M. de Barandiarán, Mitos del pueblo vasco, dz. cyt.,
s. 205–208.
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ną i „ludzką” (właściwą człowiekowi), dodatkowo chronioną za pomocą amuletów takich
jak eguzkilore – „kwiat słońce”, umieszczany na drzwiach wejściowych i, jak wierzono,
odstraszający czarownice. Baskijskie legendy przestrzegały przed związkami z osobami
spoza własnej społeczności, stojąc na straży
endogamii. Takim przykładem są opowieści
o lamiak, które zamieszkiwały okolice rzek
i strumieni, a wyglądem przypominały kobiety (poza ptasimi stopami). Związki między nimi i mężczyznami zwykle kończyły się
nieszczęśliwie (na przykład śmiercią mężczyzny). Analiza mitów wielu społeczności opisujących związki ludzi z istotami zbyt odległymi (zwierzęta, bóstwa) bądź nazbyt bliskimi (rodzeństwo) może stać się inspiracją
do namysłu nad kwestiami pokrewieństwa
czy relacji międzygrupowych44. Interesującą
grupę baskijskich istot mitycznych stanowiły
też gentilak – olbrzymy. Zdaniem badaczy historie z nimi związane mogą być śladem kontaktów z obcymi społecznościami, z grupami,
które nie przyjęły chrześcijaństwa i mieszkały w odosobnieniu. Z biegiem lat zaczęto przypisywać im niezwykłe umiejętności
i uznawać za nie-ludzi. Równie interesującą
grupę stanowią istoty, które umieścić można
na pograniczu tego, co pozaludzkie i ludzkie.
Do takich należą choćby lamiak, wyglądające zwykle jak kobiety, lecz posiadające ptasie
stopy, czy człowiek-wilk (gizotso)45.
Opozycja pomiędzy tym, co domowe
a tym, co zewnętrzne (etxeko-kaleko) tożsama była z tą pomiędzy dobrem i złem, tym,
co bezpieczne i moralne i tym, co zagrażające46. Dom stanowił zarazem instytucję
44
45

46

C. Lévi-Strauss, Drogi masek, przeł. M. Dobrowolska,
Łódź 1985, s. 56–82, 123–128.
B. Estornes Lasa, Mundua Euskal Erriaren gogoan – El
Mundo en la mente popular vasca, San Sebastián 1974,
s. 97–107.
M. Azurmendi, El fuego de los símbolos, dz. cyt., s. 35–36.

autonomiczną (każdy dom ma swoje zwyczaje, mawiano47) i tej niezależności bardzo
strzeżono48. Etymologicznie łączy się słowo
dom – etxe z wyrazem itxi – zamykać, co
odzwierciedlać ma jego zamknięty charakter. Mogło to odnosić się również do przekonania, że domowych spraw nie należy
ujawniać poza nim (Etxeko okerra kanpoan ezbada jakiten, ondo)49. Dom wykazywał też cechy upodabniające go do świątyni
i cmentarza, wiązały się z nim podobne zakazy i wierzenia, a także praktyki. Niekiedy zmarłe bez chrztu dzieci grzebano obok
domu, w części nazywanej „ogrodem kobiet”50. W tym kontekście szczególnego wymiaru nabiera baskijskie powiedzenie – Gu
gure aurrekoen gainean bizi gara – „Mieszkamy na naszych przodkach”. W kościele znajdowało się miejsce stanowiące symboliczne
przedłużenie każdego gospodarstwa – yarleku. To tam kobiety zapalały świece (argizaiola) dla zmarłych. To one pełniły funkcję swoistych kapłanek „domu-świątyni”,
na nich spoczywały obowiązki związane
ze sferą sakralną (kult przodków, wykonywanie amuletów itp.)51.
Mieszkańców domu określano mianem
etxekoak. Członkami tej grupy były osoby
zamieszkujące wspólną przestrzeń (oprócz
osób spokrewnionych były to często przygarnięte dzieci, czy parobkowie). Kluczowe było tu zatem nie pokrewieństwo biologiczne, ale przynależność do miejsca, co
znajdowało też wyraz w określaniu jednostki nazwą domu częściej niż urzędowym
47
48
49
50

51
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Errik bere lege, etxek bere aztura – „każdy kraj ma swoje
prawa, każdy dom swoje obyczaje”, tamże, s. 93.
Tamże, s. 96–97.
Tamże, s. 88, 102.
Atlas Etnográfico de Vasconia. Ritos del nacimiento
al matrimonio en Vasconia, dir. J. M. de Barandiarán,
A. Manterola, coord. G. Arregi, Bilbao 1998, s. 120–121.
A. Arruza, Serorak – strażniczki światła, „Etnografia
Nowa” 2017–2018, nr 9–10, s. 339–345.

Katarzyna Mirgos

Być człowiekiem, być Baskiem…

nazwiskiem (również domy miały bowiem
swoje „imiona”)52. Dom był filarem tożsamości jednostki53, tym bardziej że w kulturze baskijskiej zauważalny jest silny rys kolektywistyczny, nadrzędna wartość grupy54.
Przejawia się to w pracach na rzecz wspólnoty (auzolan), związkach z grupą rodzinną
i przyjacielską (instytucja kuadrilli), a także w języku – w rzadkim stosowaniu zaimka „mój” i zastępowaniu go formą „nasz”.
Baskowie mówili zatem raczej „nasz dom”
i „nasza mama” niż „mój dom”, „moja mama”55. Słowo gu, podobnie jak i wyraz etxe
są ze sobą powiązane, stąd jako synonim
etxekoak – „domowników” używane bywało
określenie gureak – „nasi”56. Gu i etxe można
uznać za baskijskie słowa – klucze, w odniesieniu do koncepcji Wierzbickiej. Badaczka ta wskazała na istnienie wyrazów, które mają szczególne znaczenie w danej społeczności i które spełniają kilka wyznaczników. Są powszechnie używane, występują
w przysłowiach i powiedzeniach, literaturze,
związkach frazeologicznych, a zarazem niosą ważne informacje o określonej kulturze57.
W przypadku baskijskim na pierwszy plan
wysuwa się tu wartość wspólnoty, nie jednostki. Domem natomiast może być ziemia
ojczysta, Kraj Basków, tak jak w ważnym
dla Basków wierszu Gabriela Aresti – Dom
mojego ojca. W tej poetyckiej wizji dom – ojczyzna stanowi wartość największą.
52
53
54

55

56
57

M. Azurmendi, El fuego de los símbolos, dz. cyt., s. 94.
Jego modelem była tradycyjne gospodarstwo – baserrii.
Miało to zarówno pozytywne, jak i negatywne strony.
Oprócz solidarności i współpracy wskazuje się na presję,
jakiej podlegała jednostka, a także brak miejsca na indywidualne aspiracje.
M. Azurmendi, El fuego de los símbolos, dz. cyt., s. 38.
Takie wypowiedzi charakterystyczne są, co zauważyłam
również podczas moich badań, głównie dla starszego pokolenia, wśród młodych taka forma zanika.
Zob. m.in. M. Azurmendi, El fuego de los símbolos,
dz. cyt., s. 94, 184.
A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury,
Warszawa 2007, s. 41–44.

3. Być i stawać się Baskiem.
Tożsamości baskijskie
Bycie Baskiem to zatem przynależność
do pewnej wspólnoty – gu. Granicę pomiędzy
„nimi” i „nami” wyznacza sam język baskijski,
wskazując na znajomość euskary lub jej brak.
Baskijski endoetnomim to euskaldun, który
oznacza „posiadającego euskarę”, mówiącego po baskijsku. Wszyscy pozostali określani są jako erdaldunak – mówiący inną mową.
Do wymiaru językowego odnosi się też nazwa
Kraj Basków – Euskal Herria (od Euskararen
Herria, czyli „Kraina Euskary”). Można jednak zadać pytanie, czy taka autodefinicja pozostaje aktualna dziś, w regionie, w którym
euskara stanowi język mniejszościowy nawet
wśród jego mieszkańców? W baskijskich prowincjach mieszka dziś ludność baskijskojęzyczna, hiszpańskojęzyczna, a także imigranci spoza Hiszpanii. Te grupy tworzą współczesne baskijskie społeczeństwo, stawiając
nowe pytania na temat baskijskiej tożsamości.
Oczywiście tożsamość to często efekt połączenia tego, co wewnętrzne z zewnętrznym obrazem, z cechami przypisywanymi nam przez
innych (tak na poziomie jednostkowym, jak
i grupowym)58. Wizerunek Basków (na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Gizaker w roku 2009) akcentuje pracowitość i zamknięty charakter, ale i utożsamia
region baskijski z terroryzmem, specyficznym
klimatem i językiem59. Ten ostatni długo stanowił czynnik stygmatyzujący (przedstawiany jako język osób niewykształconych, powód do wstydu, czy nawet element mający
wpływać na skłonność do przemocy). Dziś,
tak jak wskazałam wcześniej, jest obecny
58
59
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Zob. m.in. T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004, s. 40–54.
K. Mirgos, Baskowie – „Inni” Hiszpanii?, w: Hiszpania –
mit czy rzeczywistość?, red. F. Kubiaczyk, K. Mirgos,
Poznań 2012, s. 151.
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w przestrzeni publicznej, edukacji, jego znajomość ma wartość na rynku pracy. Choć nie
oznacza to braku zagrożeń czy wyzwań, bez
wątpienia stanowi dowód na skuteczną politykę językową w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej. Jednocześnie przybysz znający
euskarę, nawet w niewielkim stopniu, spotyka
się z bardzo pozytywnymi reakcjami miejscowych, a nierzadko przestaje być „obcym”. Doświadczałam tego wielokrotnie w czasie prowadzonych badań60.
W odniesieniu do baskijskiej tożsamości
zbiorowej Ignacio Irazuzta i María Martínez wyodrębnili trzy etapy. Pierwszy, przypadający na w. XIX, charakteryzować miał
element rasowy, podkreślanie znaczenia
posiadania baskijskich przodków, a zatem
wykluczający obcych, widzianych zresztą jako zagrożenie dla baskijskiej kultury. Istotną rolę odgrywała tu również religia, co widoczne było w tezach głoszonych
przez Sabino Aranę, dziewiętnastowiecznego ideologa nacjonalistycznego. Drugi etap,
w latach sześćdziesiątych XX w., charakteryzowało odejście od wąskiego definiowania tożsamości i zwrócenia uwagi na język
baskijski, możliwy do przyswojenia przez
przybyszy z zewnątrz. Tożsamość w takim
ujęciu mogła być nabyta, wybrana. Trzeci okres, mający miejsce od lat osiemdziesiątych XX w., a zatem od czasu uzyskania
przez region baskijski, autonomii, koncentrował się na elemencie zamieszkiwania.
60

Przykładem może być sytuacja, jaka miała miejsce podczas mojego pobytu w małej baskijskiej miejscowości,
w prowincji Gipuzkoa. W sklepie z warzywami sprzedawca, który obsługiwał klientów w języku baskijskim,
do mnie zwrócił się po hiszpańsku. Tak dzieje się zazwyczaj w przypadku kontaktu z osobami, których wygląd
wskazuje na to, że nie są miejscowymi, Baskowie nie spodziewają się, że ktoś z zewnątrz może znać ich język (tym
bardziej że w regionie można bez problemu porozumieć
się w języku hiszpańskim). Kiedy jednak odpowiedziałam
mu po baskijsku, roześmiał się i zawołał, również w euskara: „Przepraszam, myślałem, że jesteś cudzoziemką!”.

Kluczowy stawał się tu fakt życia w baskijskich prowincjach61. Można powiedzieć, że
ten ostatni wymiar przywołuje skojarzenie
z baskijskim domem – etxe, w przypadku
którego to zamieszkiwanie wspólnej przestrzeni sprawiało, że dana osoba wchodziła
do grona etxekoak – domowników. Dziś zamieszkiwanie wspólnego domu – Kraju Basków, sprawia, że człowiek staje się Baskiem,
w znaczeniu mieszkańca baskijskiego terytorium – euskalherritar.
Co jednak stanie się, gdy dom się opuści? Baskijską tradycją była emigracja, często
do Nowego Świata, a także i to, że w domu
zawsze było miejsce dla emigranta (pozostawał zatem jego częścią mimo fizycznej
nieobecności). Jedno z powiedzeń mówi, że
ci, którzy dom opuścili, powinni do niego
powrócić. Nie zawsze jednak powrót bywał
możliwy, nawet gdy cieleśnie istotnie nastąpił62. Niektórzy migranci boleśnie odczuwali obcość w ojczyźnie, która odbiegała od ich
wspomnień. Jakże proroczo zabrzmiał w tej
sytuacji wiersz, który napisał Joseba Sarrionandia, baskijski pisarz. Jego bohaterem jest
człowiek, który wyruszył w świat, „z mapami skarbów pod pachą”, lecz gdy po latach powrócił do domu, zastał „inne niż zostawił drzwi, a w nich inny zamek”63. Sam
autor wiosną 2021 roku wrócił do regionu
baskijskiego po kilkudziesięciu latach emigracji. W wywiadzie, którego udzielił, powiedział, że zastał inny kraj, innych ludzi, że
61
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I. Irazuzta, M. Martínez, Presentación. De la identidad a la
vulnerabilidad. La cuestión de la inmigración y las irrupciones en el nosotros, w: De la identidad a la vulnerabilidad.
Alteridad e integración en el País Vasco contemporáneo,
coords. I. Irazuzta, M. Martínez, Barcelona 2014, s. 15–22.
Na temat baskijskiej emigracji zob. m.in. A. Duplá,
Presencia vasca en América 1492-1992. Una mirada
crítica, Donostia 1992. R. Idoate Ancín, Emigración de
la Navarra atlántica a América (1840-1874), Caligrama
2020. Migración y exilio españoles en el siglo XX, eds.
J. L. Guil, V. Ziswiler, C. Albizu Yeregui, Madrid 2009.
J. Sarrionandia, Etxera itzuli, https://armiarma.eus/emailuak/izuen/izue40.htm [dostęp: 22 września 2021].

Katarzyna Mirgos

Być człowiekiem, być Baskiem…

wiele z tego, co pamiętał „pochłonął czas”64.
Jedną z tych zmian jest z pewnością rosnąca liczba imigrantów, często spoza Hiszpanii, dla których „nowym domem” stała się
Baskijska Wspólnota Autonomiczna. Na euskarę, jej gramatykę i słownik, coraz większy
wpływ ma już nie tylko hiszpański czy angielski, ale też języki imigrantów65 (a tych,
według szacunków, może być dziś w regionie nawet ponad sto66). Język baskijski
wzbogaca się też o wyrazy związane z nowymi technologiami i nowoczesnym stylem
życia. Dla badacza równie cenne jest przyglądanie się zmianom zachodzącym w języku potocznym67, czy wytworach kultury
(w tym literaturze). Niektóre słowa wychodzą z użycia, jak jedno z określeń motyla –
miresicoletea, o którym w swoim utworze pisał Bernardo Atxaga. Ale pojawiają się też
nowe, jako świadectwo żywotności języka,
co słusznie dostrzegł poeta:
68

			69

Przywołany fragment wskazuje na twórczy stosunek do języka młodego pokolenia.
Jednak w odniesieniu do sytuacji euskary
rola najmłodszych mieszkańców Baskijskiej
Wspólnoty Autonomicznej jest znacznie
szersza. Obecnie wyraźny jest wzrost znajomości euskary w tej grupie, co stanowi efekt
polityki językowej w regionie, a zwłaszcza
obecności euskary w edukacji (dziś problemem wydaje się raczej to, że dla części młodzieży staje się ona uciążliwym obowiązkiem, a nie czymś atrakcyjnym czy naturalnym). Obowiązkowa nauka języka baskijskiego70 wpływa na zwiększenie liczby
osób go znających, zwłaszcza w młodym
pokoleniu, jednak niekoniecznie przekłada
się to na jego używanie w życiu codziennym (na przykład ze względu na swobodę
wypowiedzi). Baskijski socjolingwista Patxi Sáez Beloki zwrócił uwagę na problem,
jakim jest poziom znajomości euskary oraz

[…] Baina begira egiezu				
[…] Ale spójrz
Etxe atarian garrasika				
na dzieci bawiące się
Jostatzen ari diren umeei.				Przed domem
Entzun zer esaten duten: Zaldia Garatarera joan zen.
Posłuchaj co mówią: Koń pojechał do Garatare.
Zer da Garatare?, diot.				
Co to Garatare? pytam.
Hitz berri bat, diote.					
Nowe słowo, mówią
Beti ez dira hitzak, beraz,				
Słowa nie powstają więc zawsze
Industria eremu bakartietan				
w samotnym królestwie przemysłu
Edo propaganda bulegoetan sortzen;			
czy w biurach propagandy
Sortzen dira barre artean 68 […] 			
Powstają też wśród śmiechu69 […]
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J. Guenetxea, Joseba Sarrionandia Iurretara bueltatu
da lau hamarkadaren ostean, https://anboto.org/iurreta/1619112033308-joseba-sarrionandia-iurretara-bueltatu-da-lau-hamarkadaren-ostean [dostęp: 22 września 2021].
Oczywiście języki hiszpański i angielski także mogą być
językami imigrantów (oprócz tego, że stanowią języki
atrakcyjne w odniesieniu do treści kultury czy możliwości zawodowych). Tu jednak istotne było dla mnie podkreślenie obecności w regionie „nowych”, dotąd nieobecnych
(i niewidzianych jako wyzwanie) języków.
P. Baztarrika, Babel o barbarie. Una política lingüística legítima y eficaz para la convivencia, Irun 2010,
s. 303–304.
A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura, dz. cyt., s. 228.
B. Atxaga, Soinujolearen semea, https://www.eke.eus/eu/
kultura/euskal_herria/euskal_diaspora/euskal-munduak/
hitzen-heriotza [dostęp: 22 września 2021].

69
70

» 58 «

Tłum. własne – K. M.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że stopień obecności
języka baskijskiego w szkołach zależy od modelu szkoły (są placówki, w których głównym językiem nauczania jest baskijski, takie, w których dominuje hiszpański
i ośrodki, w których dąży się do równowagi w zakresie
występowania obu języków, zaobserwować też można dążenie do edukacji trójjęzycznej – baskijsko-hiszpańsko-angielskiej). Na temat edukacji w Baskijskiej Wspólnocie
Autonomicznej, w tym w odniesieniu do uczniów imigranckich zob. La escolarización del alumnado de origen
extranjero en el sistema escolar de la CAPV. Diagnóstico
y nuevas medidas de intervención, Octubre 2018,
Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco, Hezkuntza Saila/
Departamento de Educación.
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na liczbę osób, dla których jest ona językiem
ojczystym. Z jednej strony rośnie bowiem
liczba osób znających baskijski, z drugiej
spada tych, którzy swobodniej posługują się
euskarą niż innym językiem oraz tych, dla
których baskijski to pierwszy język71. Natomiast raport Gazteen Euskal Behatokia/
Observatorio Vasco de la Juventud z 2019
roku wykazał spadek użycia języka baskijskiego przez ludzi młodych (w wieku od
16 do 29 lat) w komunikacji towarzyskiej,
a także zmniejszenie czytelnictwa w euskara
po zakończeniu edukacji72. Warto też dodać,
że zwłaszcza osoby młode, mieszają w swoich wypowiedziach baskijski i hiszpański
(to zjawisko określa się jako euskañol)73.
Na uwagę zasługuje jednocześnie to, że
wśród użytkowników baskijskiego spotyka się coraz częściej dzieci imigrantów
(nie tylko ze względu na obecność euskary
w szkołach, choć ten element ma szczególne znaczenie, ale w i związku z otoczeniem,
w jakim przebywają74). Zdarza się, że są one
tłumaczami, czy wręcz nauczycielami, dla
swoich rodziców. Imigranci i ich dzieci odgrywają zatem ważną rolę w związku z sytuacją językową w regionie75. Ich zachęcenie do nauki i używania języka Basków
71
72
73

74

75

P. Sáez Beloki, Ardatzean jartzeko garaia, „Hermes” 2017,
nr 57, s. 130–133.
Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi 2019,
Bilbao 2019, s. 69–72.
Ramy tego artykułu nie pozwalają mi na szczegółowe
omówienie wszystkich aspektów baskijskiej sytuacji
językowej.
Znaczenie ma na przykład to, czy jednostka mieszka w baskijskojęzycznej miejscowości, czy ludzie w jej otoczeniu
posługują się euskarą na co dzień. Na ten aspekt zwróciła uwagę Ane Urizar Zugazagoitia podczas mających
miejsce w 2021 r. obrad poświęconych miejscu języka
w życiu dzieci imigrantów („Hijos e hijas de inmigrantes y euskara, la voz de 20 años de experiencias”), zob.
M. Pena, Los hijos de inmigrantes y el euskara, 20 años
de camino, 18.12.2021, https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20211218/los-hijos-de-inmigrantes-y-el-euskera-20-anos-de-camino [dostęp: 15 lutego 2022].
Zob. m.in. P. Baztarrika, Babel o barbarie, dz. cyt.,
s. 302–306.

(w tym w życiu prywatnym) jest uznawane
za istotne, a może i kluczowe, w odniesieniu
do przyszłości euskary 76. A jednocześnie tożsamość, także w kontekście baskijskim, coraz częściej ma charakter złożony, transnarodowy, czy kontekstowy77.
***
Przedmiotem tego tekstu była refleksja nad
znaczeniem języka w kulturze Basków oraz
nad odzwierciedlającymi się w języku wartościami. Inspiracją do takiego spojrzenia
na euskarę były przede wszystkim studia
nad językowym obrazem świata, performatywnością języka, a także koncepcja słów
– kluczy. Punktem wyjścia stał się czasownik „być” rozpatrywany w znaczeniu istnienia (tożsamość ludzka i pozaludzka, płciowa, etniczna), ale i znajdowania się (relacja
człowiek – przestrzeń, dom i kraj, „nasze
miejsce”) czy stawania się (performatywny
wymiar języka, włączanie do społeczności).
Taki namysł nad językowymi kategoriami
pozwolił przyjrzeć się kulturowej specyfice
Basków, wartościom odzwierciedlającym
się w języku, oraz zachodzącym w regionie
procesom i zmianom kulturowym. Analiza
językowych kategorii i użycia języka baskijskiego wskazała przede wszystkim na wartość własnej grupy (zarówno rodzinnej, domowej, jak i narodowej) oraz na zmianę
w sposobie definiowania wspólnoty Basków.

76

77
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A. Barquín, El euskara y la integración lingüística de
los inmigrantes, „Cuadernos de trabajo” 2004, nr 26,
Gipuzkoako SOS Arrazakeria, s. 17. P. Sáez Beloki,
Ardatzean jartzeko garaia, art. cyt., s. 132.
E. Apodaka Ostaikoetxea, Euskal identitatea, identitate ikerketen eta politiken argitara, „Eusko Folklore
Urtekaria” 2018, nr 52, s. 32–35.
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Być człowiekiem, być Baskiem.
Refleksje wokół języka i kultury
Streszczenie: Celem artykułu jest refleksja
nad kulturą baskijską poprzez pryzmat języka. Autorka nawiązuje do teorii językowego obrazu świata, koncepcji słów kluczy
czy performatywności w języku. Przygląda
się słowom i ideom, które ukazywały ważne
dla tradycyjnej baskijskiej kultury wartości
i które mogą być punktem wyjścia do odkrywania tamtejszego światopoglądu (relacja pomiędzy nazwą i byciem, kolektywizm,
endoetnonim i in.). Wychodząc od namysłu
nad językiem, autorka analizuje problematykę tożsamości, relacji z innymi i zmiany
kulturowej.
Słowa klucze: euskara, język, kultura,
Kraj Basków

Being Human, Being Basque.
Reflections on Language and Culture
Summary: The aim of the article is to discuss Basque culture from the angle of language. The author refers to the theory of the
linguistic image of the world, the concept
of key words and performativity in language. She looks at words and ideas that
showed values important for traditional
Basque culture and could be the starting
point for discovering the local worldview
(the relationship between a name and being, collectivism, endoethnonym etc.). First
giving consideration to language, the author
then analyzes issues of identity, relations
with others, and cultural change.
Key words: euskara, language, culture,
Basque Country

KATARZYNA MIRGOS:
antropolożka kultury, pracuje w Instytucie
Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się zjawiskami migracyjnymi, antropologią rodziny, kulturami i językami mniejszościowymi. Głównym terenem jej badań jest Kraj Basków. Jest autorką i redaktorką prac poświęconych kulturze
baskijskiej (m.in.: Gure. Historie z Kraju

Basków, Obcy i Nowi Baskowie. Migracje,
tożsamości i języki w Baskijskiej Wspólnocie
Autonomicznej, Mit Mari. Jego źródła i miejsce w kulturze Basków, Baskijska historia, baskijskie historie), tłumaczeń z języka baskijskiego na polski, organizatorką warsztatów,
wystaw, konferencji i pokazów filmowych
związanych z kulturami Hiszpanii.
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Arab. Dualis,
czyli zagadka tożsamości

Temat przedstawiony skrótowo w tytule
może wydać się trywialny, a nawet marginalny, w nowych pracach jest już traktowany tylko, jako „operacjonalizacja pojęć”,
a nie próba ogólnej, uniwersalnej definicji
terminu, co jednak – zdaniem autora – jest
jedynie wybiegiem, aby uniknąć trudności
z tym związanych.
W dzisiejszej literaturze dotyczącej zarówno zagadnień politycznych (np. kwestia nacjonalizmu arabskiego), historycznych (m.in.
identyfikacji cywilizacji arabsko-muzułmańskiej), czy nawet socjologicznej i kulturowej,
autorzy najchętniej pomijają definiowanie
tytułowego pojęcia, albo autorytatywnie
używają go, jakby od dawna było już przyjętym, konkretnym terminem naukowym.
Tymczasem po dziś dzień nauka – i jej różne
gałęzie – staje przed nierozstrzygniętym problemem: jednoznacznym zdefiniowaniem
kategorii ‘Arab’. Przecież Rosjanie żyją w Rosji, Afrykańczycy w Afryce, a gdzie mieszkają Arabowie? I kim są? Czy naprawdę istniał
jeden etnos arabski, który zamieszkiwał obszary od wybrzeży Atlantyku po brzegi Oceanu Indyjskiego? Coraz częściej badacze,
którzy zajmują się kwestiami związanymi
z ‘Arabami’, czy ‘arabskością’, powątpiewają,

czy istnieje jakakolwiek wspólny czynnik, leżący u podstaw tego powszechnie używanego pojęcia. Rzeczywiście, zdefiniowanie go
nie jest łatwe1.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, wiele
różnych ośrodków, i badaczy, od ponad stu
lat podejmowało i nadal podejmuje wysiłki akademickie, korzystając z dorobku różnych dziedzin nauk i ich metod, aby uzyskać
ostateczny rezultat. Mimo to nawet współcześnie, w przypadku biologii – z użyciem
technik genetycznych, nie udało się osiągnąć zadowalających rezultatów. Jedynym,
w miarę skutecznym, manewrem logicznym
stała się, żartobliwie mówiąc, antydefinicja,
czyli definicja przez negację. Dla przykładu:
Arabowie to wszyscy pozostali mieszkańcy
Egiptu, którzy nie są Koptami, Turkami,
Grekami itd., itp.
Problem jest na tyle istotny, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
w 1975 r. grupa uczonych założyła Centrum Współczesnych Studiów Arabskich
Uniwersytetu Georgetown (CCAS)2, które
1

2
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W. M. Watt, P. Cachia, Who is an Arab?, https://www.africa.upenn.edu/K-12/Who_16629.html [dostęp: 5 lutego
2021].
Center For Contemporary Arab Studies History, https://
ccas.georgetown.edu [dostęp: 5 lutego 2021].
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jest częścią Szkoły Służby Zagranicznej im.
Edmunda A. Walsha. Instytucja ta jest najstarszą uczelnią zajmującą się naukowo sprawami międzynarodowymi w Stanach Zjednoczonych. Jednym z podstawowych celów
działania CCAS i ich studiów było podjęcie
próby uściślenia bazowego pojęcia: ‘arabski’, ‘Arab’. Oczywiście w dzisiejszych czasach waga tej kwestii wynika z konotacji
politycznych tego pojęcia: m.in. nacjonalizmu arabskiego, czy panarabizmu, a nie jest
czynnikiem w interpretacji danych archeologicznych z regionu Bliskiego Wschodu.
Literatura światowa, w tym i ta jej część,
która powstała w języku polskim lub na ten
język została przetłumaczona, jest liczna
i bogata. Na przestrzeni ostatnich kilkuset
lat wielu autorów w swoich dziełach definiowało ‘Araba’3, ale poczynając od początku
XX w., wśród tych prób przeważają te postromantyczne i z przyczyn o naturze politycznej kontynuowane są po dziś dzień. Romantyczne wzorce zaczerpnięte z Arabian
Nights4 (Księgi tysiąca i jednej nocy), przełożono na wizję ‘Araba’ w masowej świadomości i kulturze europejskiej. W okresie
międzywojennym powstał cały nurt w literaturze – powieści awanturnicze, których
akcja odgrywała się (przynajmniej częściowo) w krajach arabskich. Kontynuowano ten proceder także w nowych mediach
(film) w latach 20. i 30.5, popularyzując model szlachetnego, odważnego wojownika,
przedstawiciela nieokreślonego, umownego,
3
4

5

Ważniejsze pozycje wskazuje: J. Danecki, Arabowie,
Warszawa 2001, s. 9–15.
Angielski tytuł zbioru przypisuje arabski rodowód zawartym w nim opowieściom, które w istocie są indyjskie, perskie, chińskie, a nawet japońskie, a zostały jedynie przełożone na arabski i przeredagowane w duchu islamu przez
Arabów.
Cały ten modny podówczas nurt został wyśmiany w latach
50., patrz: Lo Sceicco bianco (pol. Biały szejk), 1952 r., reż.
F. Fellini.

ale – narodu (m.in. filmy z Rudolfem Valentino)6. Właśnie wówczas, kiedy na świecie
wcielano w życie idee państw narodowych,
stworzono wizję ‘Arabów’ jako jednego narodu, obejmującego mieszkańców państw
od Atlantyku po Zatokę Perską (zwaną też
Arabską). W pewnym sensie, zanim idea
ta stała się polityczna, już istniała w świecie
bliskowschodnim w literaturze (w tym ludowej) i w świadomości społecznej. Mieszkańcy wspomnianych terytoriów, czytając
i słuchając7 Księgi tysiąca i jednej nocy, mieli
poczucie tożsamości wspólnoty z jej ‘arabskimi’ bohaterami.
Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i jego celem jest – podobnie jak
to określił w stosunku do swojej obszernej pracy Janusz Danecki we wprowadzeniu do książki Arabowie: „rozwianie wielu mitów dotyczących świata arabskiego,
tak powszechnych nie tylko w Polsce, ale
i we wszystkich krajach Europy”8. Niniejsza
próba ma umożliwić odsiew przestarzałych,
nienaukowych i ciągle spotykanych w nowych publikacjach poglądów na tytułowy
temat, prezentując też rezultaty nowych badań. Dla lepszej czytelności pogrupowałem
poglądy na „koalicje” tematyczne – część
kryteriów jest na tyle wspólna, że uniemożliwiają całkowite rozdzielenie materii, wprowadzenie dyskretnej typologii. Zakresem
badania objąłem wybraną zachodnią literaturę przedmiotu, w tym polską, w okresie ostatnich niecałych stu lat, tj. od lat 30.
XX w. do chwili obecnej. Dobrany materiał
jest moim zdaniem wystarczającą próbką
6

7

8
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Np. The Sheik (pol. Szejk), 1921 r., reż. G. Melford, czy
The Son of the Sheik (pol. Syn szejka), 1926 r., reż.
G. Fitzmaurice.
W kulturze arabskiej do dziś działają hakawati, ‘opowiadacze’, bajarze, którzy w miejscach publicznych wygłaszają aktorsko głównie ludowe teksty literackie.
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źródeł, gdyż reprezentuje najważniejsze
i wpływowe (w sposobach ujęcia tematu)
nurty badawcze.
Pierwszą wydzieloną grupę stanowią
te stanowiska badawcze, które odwołują się
do jedni ‘Arabów’, opierając się na ich wspólnej historii, a tę wiążą przede wszystkim z ich
zbornością geograficzno-terytorialną i tożsamością językową. Przy czym, dla osiągnięcia
tych celów, czyli potwierdzenia wielowiekowej spójności Arabów, sięga się m.in. po badania etymologiczne podstawowych pojęć:
‘Arab’, ‘arabskość’, ‘arabski’. Drugą grupę
stanowią komplementarne perspektywy badawcze koncentrujące się na bezpośrednich
danych historycznych (w tym na tekstach
źródłowych, dokumentacji archeologicznej
itd.), a trzecią, nawiązującą do kolejnej gałęzi nauk – biologii – badania z zakresu antropologii (m.in. studia nad rasą, czy genetyką). Kolejne klastry wiodą nas tropem politologii i antropologii kulturowej. Ich granice
są płynne, przenikają się wzajemnie i podział
niniejszy służy jedynie większej klarowności
tekstu, nie jest oparty na żadnej metodologii,
a dla uniknięcia powtórzeń, część materiału mającego konotacje plasującego go także
w innej grupie, została arbitralnie przypisana tylko do jednej.
1. Jedność geograficzno-terytorialna
Większość opracowań uznaje za kolebkę ‘Arabów’ niektóre ziemie dzisiejszego Półwyspu
Arabskiego, nazywane w literaturze arabskiej Dżazirat al-Arab9, czyli ‘Wyspa Arabów’, to jest półwysep leżący w południowo9

W pracy zastosowałem transkrypcję uproszczoną, bo naukowa nic by tu nowego nie wniosła. Pojęcie ‘Arab’ zapisywane jest małą i dużą literą, co jest jedynie ukłonem
w stronę języków europejskich, bo w języku arabskim takowego rozróżnienia nie ma. Zatem ‘arab’ jest po prostu
zapisem w uproszczonej transkrypcji z języka arabskiego
(w przypadku cytatu).

-zachodniej Azji, w znacznej swej części pustynny i półpustynny. Dziś nazywa
się go też arabskim regionem historyczno-etnograficznym, którego granice w ogóle nie
pokrywają się ze współczesnymi państwami
Półwyspu Arabskiego. Notabene, północna
część tego Półwyspu też nie bywa wliczana do „macierzy Arabów”. Poglądy „terytorialne” zakładają, że Arabowie to pierwotni mieszkańcy Półwyspu Arabskiego. Olga
Bibikowa pisze: „Brak danych historycznych na temat jakichkolwiek większych inwazji obcych […] wskazuje na stosunkowo
jednorodne pochodzenie rdzennej ludności
regionu”10. Autorka nie dodaje jednak, że
w ogóle nie mamy danych na temat migracji w najwcześniejszych znanych okresach
historycznych tych ziem – „obok” istniały
stuleciami państwa akadyjskie, Sumerów
i Babilończyków, które pozostawiły po sobie
pisemne i inne trwałe dowody swojej egzystencji, ale nie pozostawiły w swojej (znanej
nam) literaturze praktycznie żadnych adnotacji o swoich sąsiadach. Z nielicznymi wyjątkami, o których później. Autorka uznaje,
że ‘Arabowie’ byli rdzennymi mieszkańcami
tych ziem i mieli wspólne pochodzenie. Domyślnie, że byli, co najmniej, większością
wśród tubylców, jeśli nie wyłącznym ludem
zamieszkującym ten region.
Prawdą jest, że nie istnieją zapisy (wiarygodne naukowo źródła) dotyczące większych migracji na ziemie „kolebki”, ale także nie znamy żadnych faktów potwierdzających istnienie w tych czasach na tymże
terytorium jakiejkolwiek autochtonicznej,
homogenicznej grupy „o wspólnym pochodzeniu”. A jest to kwestia ważna dlatego, że
nie wiemy, czy ‘Arabia’ jest rzeczywiście
10
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macierzystym regionem, skąd wywodzą się
Arabowie. Nie wiemy, kiedy tam zamieszkali, nie wiemy, czy zajęli cudze (czyje?) terytorium i co się – w takim przypadku – stało
z tubylcami. Nie wiemy nawet, czy w okresie, kiedy już się tam pojawili, byli jedynymi mieszkańcami Arabii lub czy stanowili
większość wśród tubylców.
W znacznie późniejszym okresie udokumentowano istnienie pojęcia geograficznego u Greków – ‘Arabia’ za czasów Herodota oznaczała cały Półwysep Arabski (łącznie
z Jemenem) wraz z wszystkimi jego mieszkańcami11. W okresie, kiedy arabscy muzułmanie rozpoczęli swoją inwazję na otaczające je ziemie – VII w. i późniejsze stulecia
po w. X – narzucili, jako zdobywcy, swoją
wizję ‘arabskości’ podbitym ludom. Stosunkowo szybko je zarabizowali i zislamizowali,
ale nie doszło do przyłączania nowych terytoriów geograficznych do Wyspy Arabów,
czyli powiększenia terytoriów arabskich. Innymi słowy, ziemie podbite nie stały się ziemiami arabskimi – były zdobytymi prowincjami. Dopiero później i to właściwie zaledwie w XIX i XX stuleciach, zaczęto traktować np. Egipt jako państwo arabskie.
Dzisiejszy ‘świat arabski’ – kolejny termin
nieposiadający dyskretnej definicji – jest pojęciem wprowadzonym do obiegu informacyjnego przez Europejczyków. Zaczęto go
używać już po upadku imperium Osmanów
(czyli mniej więcej w okresie I wojny światowej). Dotyczy to również pojęcia ‘Bliskiego Wschodu’, który jest też terminem postosmańskim12. Można go podzielić na trzy
strefy: Maszrik (Wschód), tj. ziemie leżące
11
12

J. Danecki, Wstęp, w: B. Lewis, Arabowie w historii,
Warszawa 1995, s. 15–16.
J. Hathaway, Arabowie pod panowaniem Osmanów, 1516–
1800, współpr. K. K. Barbit, przeł. K. Pachniak, Warszawa
2012, s. 21.

na wschód od Morza Czerwonego, region
Centrum obejmujący terytoria obecnego
Egiptu i Sudanu oraz Maghreb (Zachód),
czyli ziemie od Egiptu po brzegi Atlantyku13. Innymi słowy, to część Azji Południowo-Wschodniej (Arabia Saudyjska, Jemen,
państwa Zatoki, Irak, Syria, Liban, Jordania i Izrael), Egipt i Libia, Tunezja, Algieria, Maroko, Mauretania, Sahara Zachodnia
oraz niżej Sudan i Czad)14. Jak widać, przy
każdej kolejnej definicji obszar się zmienia
(w ostatniej cytowanej doszły terytoria Czadu i Izraela). W literaturze anglojęzycznej
używa się dwóch pojęć – Near East i Middle East, oba mają podobne znaczenia, ale
pierwszemu przypisuje się europocentryczny
charakter, a drugiemu – amerykocentryczny.
Przy czym, w kontekście starożytności, używa się tylko terminu Ancien Near East.
2. Tożsamość lingwistyczna
Kolejna grupa poglądów jest reprezentowana przez badaczy skłaniających się ku hipotezie, że mamy do czynienia z grupą ludów
(więc nie etnosem), spoiwem której – i najważniejszą podstawą ich jedności – jest język ‘arabski’ (w apostrofach, gdyż mowa tylko języku północnoarabskim). Do przedstawicieli tego prądu można zaliczyć Bibikową,
która expressis verbis stwierdza:
Mówimy, więc o grupie spokrewnionych
plemion, które łączy ich środowisko, wierzenia religijne, ale przede wszystkim język (‘arabskie’ koine), i który wyróżniał
je spośród pozostałych tubylców Arabii:

13

14
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Y. Lacoste, Le Grand Maghreb, un vaste ensemble géopolitique, w: L’Etat du Maghreb, red. C. de Lacoste-Dujardin,
Y. Lacoste, Paris 1991, s. 22.
J. Danecki, Wstęp, w: B. Lewis, Arabowie w historii,
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tych, którzy komunikowali się po aramejsku, grecku czy hebrajsku.15

Arabska tożsamość lingwistyczna jest
także częścią definicji Marka Dziekana:
Arabowie – grupa ludów semickich uznających język arabski za rodzimy, […] który obok swojej wersji literackiej opartej
na języku Koranu, obejmuje wiele dialektów i odmian o znacznym zróżnicowaniu,
język literacki pozostaje jak dotąd jedyną
formą języka pisanego16.

Niektórzy badacze podkreślają, że arabskie standardy językowe i literackie pozostają do dziś niesłychanie jednorodne, chociaż
dotyczą różnych regionów ‘świata arabskiego’. Znajdujemy je nawet w innych strefach
geograficznych, w obrębie świata islamu.
„Tak było od wieków”17.
Język arabski literacki (fusha) jest jedyną formą języka pisanego, ale w życiu codziennym Arabowie używają dialektów.
W ‘świecie arabskim’ mamy do czynienia
z wszechobecnym (tj. od Atlantyku do Zatoki Arabskiej) zjawiskiem dysglosji, stąd
w tytule pojawiło się pojęcie dualis, czyli
termin gramatyczny oznaczający liczbę podwójną. W języku polskim przetrwała ona
szczątkowo (spodnie, nożyce), ale w języku
arabskim jest nadal powszechnie używana, a w tytule odgrywa symboliczną rolę:
mówi o podwójnym znaczeniu terminów,
w tym przypadku ‘języka arabskiego’, który istnieje równolegle w dwóch wymiarach
– literackim (głównie pisanym) i dialektach
15
16
17

О. П. Бибикова, Арабы. Историко-этнографические
очерки, dz. cyt., s. 15.
Arabowie. Słownik encyklopedyczny, red. M. M. Dziekan,
Warszawa 2001, s. 49.
W. M. Watt, P. Cachia, Who is an Arab?, dz. cyt.

(wyłącznie mówionych). Na marginesie
warto zauważyć, że już za czasów Mahometa (a może i wcześniej), za najczystszą formę
arabskiego uznawano język, którym posługiwali się Beduini, i tak pozostało do dzisiaj, bo – jak pisze Danecki – Beduini wraz
z językiem zachowali tradycję i styl życia18.
Jednak samo kryterium ‘wspólnoty językowej’ nie może służyć za podstawę tożsamości Arabów, gdyż nie tylko Arabowie
mówią po arabsku. Posługują się nim na co
dzień (w mowie i w piśmie) m.in. Kurdowie
czy Żydzi19. W językoznawstwie używa się,
z tego powodu, terminu ‘arabofon’20.
Wspólną częścią rozważań na temat tożsamości językowej Arabów i (dalej omawianej) wspólnoty historycznej są badania etymologiczne słów-pojęć ‘Arab’, ‘arabskość’
itp. Zwolennicy takich poszukiwań naukowych zakładają, że można prześledzić
powstawania tożsamości etnicznej/lingwistycznej na podstawie badania etymologii
terminu ‘Arab’. Etnonim ‘Arab’ najprawdopodobniej nie jest własnym imieniem, tj.
ludy ‘arabskie’ same siebie tak nie określały. Pochodzenie pojęcia ‘Arab’ jest nieznane, chociaż udowodniono historyczne zmiany jego znaczenia (w okresie nowożytnym
kilkukrotnie je zmodyfikowano). Ogólnie
rzecz biorąc, badania etymologiczne tego
pojęcia jako czynnika potwierdzającego tożsamość etniczną są z punktu widzenia naukowego dosyć wątpliwym zabiegiem, gdyż
nie mamy dowodów na wczesne znaczenia
słowa ‘Arab’ w żadnym z języków, w których zostało użyte, i nie posiadamy żadnej pewności, że miało wówczas kontekst
18
19
20
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etniczny. Stąd poszukiwania etymologicz- toponimy wywodzące się z ich nazw plene – przy dzisiejszych zasobach materiałów miennych)24. Niektórzy badacze sugerują,
źródłowych – źródła pochodzenia terminu iż mieszkańcy Mezopotamii i Azji Zachod‘Arab’, traktowanego jako dowód tożsamo- niej nazywali ‘Arabami’ koczowników Araści etnicznej, jest a priori badaniem wiodą- bii (głównie pustyń Półwyspu Arabskiego)
cym donikąd. Mimo to znajduje nadal wie- – nie było to ani określenie etnosu, ani żadlu zwolenników.
nej innej wspólnoty, poza jednią trybu życia.
Według badań podsumowanych przez
Teksty biblijne mówią – jako kolejClifforda Edmunda Boswortha „Arabscy ne – o ludach z półpustyń i pustyni, ale
Semici zaczęli osiedlać się w Mezopota- nie stanowią o żadnej ‘arabskości’ tych lumii i Syrii około 3 tysiąclecia p.n.e.”21. Nie dów: najwcześniejsza wzmianka o ‘Arajest jasne, na jakiej podstawie ów uznał, że bach’ (‘Arabii’) znajduje się w Księdze Robyli to ‘arabscy’ Semici. Dalej autor stwier- dzaju (w rozdziale 9), ale nie zostały tam
dza, że te plemiona szybko zasymilowały się użyte wspomniane terminy25: „26. A poz mieszkającymi tam Akadyjczykami (czyli tem dodał: «Niech będzie błogosławiony
utraciły tożsamość i odrębność). Zatem jego Pan, Bóg Sema! Niech Kanaan będzie słuzdaniem Arabowie pojawili się w Dwurze- gą Sema! 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą
czu już 3 tysiące lat p.n.e., ale zniknęli. Stali przestrzeń i niech on zamieszka w namiosię Akadyjczykami. Jeszcze później stwier- tach Sema, a Kanaan niech będzie mu słudza, że udomowienie wielbłąda pozwoliło gą»”26. Jak widać, ‘arabskość’ tego zapisu
niektórym plemionom pasterzy syryjskich polega na tym, że w Księdze Rodzaju Noe
rozpocząć życie koczownicze na półpusty- nadzielił Semowi ziemie Kanaanu, a ‘Araboniach (pod koniec 2 tysiąclecia p.n.e.). Do- wie’ uważają się za potomków Sema. W Nokumenty babilońskie i ugaryckie (XV–XIV wym Testamencie użyto terminu ‘Syryjczyw. p.n.e.) mówią o ludach z pustyni Syrii cy’, gdy była mowa o żołnierzach, jeźdźcach
i Palestyny22, a jeszcze późniejsze wspomi- i o jeździe ‘syryjskiej’ jako konnicy, ale nie
nają jeden semicki lud23. Z XIII w. p.n.e. pada termin ‘Arabowie’. „Pierwsza pisempochodzą informacje o migracjach na tych na wzmianka o «Arabie» pojawia się w tekterytoriach ludów mówiących dialektami ście asyryjskim mówiącym o zwycięstwie
aramejskimi. W VII–VI w. p.n.e. język ara- w 853 r. p.n.e., gdzie wspomina się «Araba
mejski staje się językiem mówionym w Syrii, Jindibu z tysiącem wielbłądów»”27. W istowypierając akadyjski. W tym okresie naj- cie nic to nie znaczy, gdyż przydomek ten
prawdopodobniej dochodziło do migracji nie ma udokumentowanego, znanego nam
Arabów ‘południowych’ (przynajmniej ich ówczesnego znaczenia. Najprawdopodobgrup) na terytoria na Półwyspie Arabskim, niej wspomniany Jindibu (Dżindibu) był
na północ od ich dotychczasowych siedzib. koczownikiem z syryjskich pustyń. Jednak
Uprzednio tam nie mieszkali (pozostały 24 R. G. Hoyland, Arabia And The Arabs. From the Bronze
21

22
23

C. E. Bosworth, ʿARAB i. Arabs and Iran in the pre-Islamic period, w: “Encyclopaedia Iranica”, t. 2, cz. 2, s. 201–
203, http://www.iranicaonline.org/articles/arab-i [dostęp:
5 lutego 2021].
Tamże.
J. Danecki, Arabowie, dz. cyt., s. 19.
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ich mieszkańcy nie byli tym samym ludem,
stwowej, ich struktura społeczna opieraktóry zasiedlał Jemen i nazywany był ‘Arała się na więzach rodowych. Pod koniec
bami’ (później islamscy geografowie doV w. rozpoczął się proces integracji różdali rozróżnienie dla nich jako ‘Południonych grup etnicznych Półwyspu Arabskiewi’). Teksty asyryjskie umieszczają Arabów
go, wybuchały wojny między plemionami,
w 1 tysiącleciu p.n.e. w północnej Syrii, dzidlatego pokrewne plemiona jednoczyły się
siejszej Jordanii, wzdłuż słynnej Drogi Krów związki.29
lewskiej łączącej Damaszek i Akabę (port
nad Morzem Czerwonym). Znaleziono zaJego zdaniem ‘etnos arabski’ powstawał
pisy perskim pismem klinowym z 530 r. stopniowo – od początku VII w. – przez
p.n.e., w których znajduje się termin ‘ara- około sto lat.
baya’, co nadal nic nam nie daje, bo nie wiemy, co dla ówczesnych termin ten znaczył.
Za panowania kalifa Umara (632–644)
Robert G. Hoyland w książce Arabia and
Arabowie stanowili tylko 1/4 populaThe Arabs zauważa, iż:
cji kalifatu. Byli zjednoczeni wiarą, kulturą opartą na języku i piśmie arabskim
(lingua franca) rozprzestrzeniającą się
na wszystkie opanowane obszary, przejęli
wiele elementów kultur obcych (np. bizantyjskiej, czy perskiej)30.

Terminy grecko-rzymskie i perskie określające Arabię wywodzą się od słowa
‘Arab’, które jest imieniem ludu. ‘Arabia’
jest zatem odpowiednikiem asyryjskiego
wyrażenia ‘ziemia Arabów’ (mât Aribi).
Należy jednak pamiętać, że Arabowie początkowo nie zamieszkiwali całego ogromnego terytorium oznaczonego jako Arabia,
a na tym obszarze z pewnością znajdowało się wiele innych ludów. Ze względu
na zróżnicowaną topografię i klimat Arabii te inne ludy były często dość odrębne
i miały własną historię. […] Jednak, chociaż Arabia była krajem zróżnicowanych
ludów i tradycji, to Arabowie, o których
słyszymy najwięcej, zyskują coraz większe
znaczenie w historii Arabii28.

W dalszej części swojej pracy, opisując proces powstawania nowej nacji, podkreśla on
jej synkretyczny charakter, akcentując niearabski charakter semickich autochtonów
Bliskiego Wschodu (m.in. Aramejczyków,
Fenicjan). Czyli jednak – jego zdaniem –
Arabowie nie byli autochtonami Bliskiego
Wschodu, a powstali, jako etnos, głównie
przez asymilację podbitych narodów (wymienia tylko wspomnianych już Aramejczyków i Fenicjan). Podsumowuje ten okres
dziejów (VII–X w.), konstatując, że polityczna ‘arabskość’ (czyli arabskość władzy)
Omawiając późniejsze dzieje ludów Ara- trwała mniej więcej trzysta lat31.
bii, Bosworth konkluduje:
Pierwsze słowniki języka arabskiego (VIII–X w. n.e.) zawierały dwa słowa:
‘Arab (Arab – plemię?) i A’rāb (koczownik,
Obszary pustynne zamieszkiwane były
przez ludy koczownicze, nazywane
beduińskimi, żyjące bez organizacji pań28

R. G. Hoyland, Arabia And The Arabs, dz. cyt., s. 5.

29
30
31

» 69 «

C. E. Bosworth, ʿARAB i. Arabs and Iran in the pre-Islamic
period, dz. cyt.
Tamże.
Tamże.

Zbigniew Landowski

Arab. Dualis, czyli zagadka tożsamości

beduin)32. W dialektach Egiptu i Iraku
‘Arab’ to beduin, a nie osiadły mieszkaniec
tych krajów33. Za czasów następców Mahometa, kiedy zaczęto konsolidować różne plemiona ‘arabskie’, Arabami oznaczano tych
ich członków, którzy byli członkami zjednoczonych plemion głoszących islam34. Wówczas islam był „religią arabską, a kalifat królestwem arabskim”35 i Arabami byli „ci, którzy pochodzili z plemienia arabskiego, wywodzili się z Arabii i mówili po arabsku”36.
Jednak w Koranie słowo ‘Arab’ dotyczyło
wyłącznie beduina, a nie np. mieszkańca
Mekki37. Jak widać, znaczenie tego słowa
(wówczas nie było jeszcze terminem) było
niejasne i nieścisłe, jednak powoli stabilizowało się, zawężało swoje znaczenie, chociaż
później podlegało zmianom38.
Następny okres historyczny obejmuje
kilka stuleci, wtedy ziemie i ludy arabskie
znajdowały się głównie pod panowaniem
tureckim. Po podbojach Osmanów pojęcie
‘Arab’ oznaczało dziecko Arabów lub ojca
Arabów, a w sferze topografii termin ‘arabski’ nie był jednoznaczny, np. swoje prowincje: Syrię i Irak określali jako ‘azjatyckie’,
a nie ‘arabskie’39. W wymiarze etnicznym
za czasów Osmanów doszło do masowych
migracji na terytoria ‘arabskie’: w Egipcie
masowo osiedlali się Kurdowie, Czerkiesi,
Grecy, Albańczycy, a nawet Słowianie. Dopiero w XIX–XX w., kiedy kontrolę nad terytoriami ‘arabskimi’ stopniowo przejęły
32
33
34
35
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J. Danecki, Wstęp, w: B. Lewis, Arabowie w historii,
dz. cyt., s. 17.
Tamże, s. 13.
О. П. Бибикова, Арабы. Историко-этнографические
очерки, dz. cyt., s. 11.
J. Danecki, Wstęp, w: B. Lewis, Arabowie w historii,
dz. cyt., s. 17.
Tamże.
Tamże, s. 16.
Tamże, s. 13.
J. Hathaway, Arabowie pod panowaniem Osmanów,
dz. cyt., s. 18–19.

mocarstwa kolonialne, nasiliły się ruchy
polityczne (an-nahda) postulujące niepodległość i nacjonalizm arabski. Wcześniej,
przez prawie 700 lat, Arabowie „nie poczuwali się do wspólnoty etnicznej”40. Prekursorskie ugrupowania nacjonalistyczne
głosiły hasła panarabskie, ale „w odległych
dniach poprzedzających I wojnę światową
Arabowie nie zajmowali w ogóle poczesnego
miejsca wśród politycznych i kulturowych
trosk Zachodu”41. Stąd, do II wojny światowej mocarstwa kolonialne niespiesznie
opuszczały ziemie, nad którymi przyznały
sobie mandat (formalny i nieformalny). Dopiero w połowie XX w. rozpoczął się proces tworzenia się niezależnych państw arabskich, które pozbawione były jakichkolwiek
tradycji – etnicznych, niepodległościowych,
a nawet administracyjnych i nie były kontynuacją poprzednich form państwowości.
Konstruowane wtedy, na wzór zachodni,
państwa były świeckie, dlatego głównym
spoiwem ich społeczeństw nie został islam.
Dopiero po bankructwie idei ‘wspólnoty
panarabskiej’ podjęto procesy konsolidacji
‘nacji’ przy pomocy konfesji.
Trzeba tu podkreślić, że jednym z czynników utrudniających obiektywne badania
w tej dziedzinie jest częste mylenie pojęcia
‘arabski’ (‘Arab’). W literaturze przedmiotu nadal utrwala się błędne przekonanie,
że termin ‘Arab’ dotyczący twórców cywilizacji ‘Żyznego Półksiężyca’ jest tożsamy
z przedstawicielami późniejszych, ‘północnych’ Arabów. Tymczasem historycznie
pojęcie ‘Arab’ dotyczył najpierw jednostek
ludów zamieszkujących region w przybliżeniu dzisiejszego Jemenu, gdzie mniej więcej
40
41
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przed 2 tysiącami lat powstała już bogata
cywilizacja, którą nazywamy arabską. Tamtejsza ludność posługiwała się innym językiem (językami), należały do innych podgrup języków semickich, i były tak odrębne
od tzw. ‘północnoarabskiego’, że komunikacja pomiędzy jego użytkownikami byłaby niemożliwa – nie rozumieliby się. Arabowie ‘południowi’ mieli pismo alfabetyczne, wywodzące się z pisma klinowego (jego
kontynuatorem jest pismo dzisiejszego języka etiopskiego), a ludy z ‘północy’ dorobiły
się własnego pisma alfabetycznego opartego o nabatejski wariant pisma aramejskiego
mniej więcej dwa tysiąclecia później. Różniły się także ich kultury materialne: już wtedy mieszkańcy Żyznego Półksiężyca byli cywilizacją osiadłą, zurbanizowaną, z ogromnym dorobkiem m.in. architektonicznym
(wznosili pałace, pomniki, świątynie, tamy,
budowali systemy melioracyjne itd.). Byli
po prostu innym etnosem (ludem?). Należy
też podkreślić, że używane przez nas podział
na ‘Arabów południowych’ i ‘północnych’
to pojęcia legendarne, pochodzą z mitologii
arabskich plemion koczowniczych przed islamem i zostały przekazane w piśmie przez
pierwszych przedstawicieli myśli arabsko-muzułmańskiej, czyli po VII w. Tymczasem pomiędzy tymi ludami koczowniczymi
a etnosem (ludami) z Żyznego Półksiężyca
nie ma żadnej ciągłości, ani językowej, ani
kulturowej itp. Łączy je tylko to, że w VII w.
terytoria dzisiejszego Jemenu zostały podbite przez muzułmanów42, ich mieszkańcy
przyjęli islam i stopniowo zasymilowali się,
czyli ‘zarabizowali się’. Jeśli można tak powiedzieć o Arabach. W rezultacie, w literaturze przedmiotu mówi się o ‘kilku tysiącach lat kultury arabskiej’, mając na myśli
42

J. Danecki, Arabowie, dz. cyt., s.25.

ciągłość z cywilizacją ‘południowo’-arabską,
gdy tymczasem nie była ona prekursorem
cywilizacji arabsko-muzułmańskiej.
3. Łączność dziejowa
Wśród wczesnych prac o charakterze historycznym przeważają pozycje o naturze panegirystycznej. Do dziś nurt historyczny
przeważa w literaturze przedmiotu43 i ma
chyba najdłuższą tradycję. Ruch ten zapoczątkował (a przynajmniej był wśród zwolenników tej perspektywy osobą najbardziej
autorytatywną) Philip Khuri Hitti, który
w Dziejach Arabów, pierwotnie opublikowanych w 1937 r. (polski przekład ukazał
się w 1969 r.), stwierdził:
Z wszystkich krajów, które można porównać z Arabią pod względem wielkości oraz
z wszystkich ludów, których znaczenie
w dziejach bliskie jest historycznej ważności Arabów, najmniej uwagi i studiów
w czasach nowożytnych poświęcono Arabii i Arabom.44

I dalej: „Żyli niegdyś Babilończycy, Chaldejczycy, Hetyci, Fenicjanie. Dziś już ich
nie ma. Arabowie i ludy mówiące po arabsku są i pozostaną”45. Historię Arabów
(w rozumieniu ludów północnoarabskich),
rozpoczyna od obszernych wywodów o genezie cywilizacji Arabii Południowej, która nie ma z nimi nic albo bardzo niewiele
wspólnego. Jego pracę reklamowano jako
43

44
45
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„opartą na bogatych materiałach źródło- swoje badania w tym zakresie w Encyclopawych, przede wszystkim arabskich”46. A te, edia Iranica:
jak wiadomo, pochodzą najwcześniej z VIII–
IX w. Tamże ten praojciec panegiryzmu hiPo 129 p.n.e., wraz z upadkiem impestorycznego na temat Arabów stwierdza, że
rium Seleucydów, w Dolnym Iraku poArabia jest kolebką rasy semickiej. W polwstało głównie etnicznie arabskie księskiej nauce już wcześnie, bo w latach 70.,
stwo, oparte na osadzie na dolnym brzegu
krytycznie odniesiono się do takich „naTygrysu o nazwie Charax z Hyspaosines.
ukowych źródeł” – m.in. Edward SzymańChoć założyciel, Hyspaosines, nosił czyski (1930–2013); w opublikowanym haśle
sto irańskie imię, jest opisywany jako król
‘Arabowie’ napisał:
Arabów w tym regionie i rządził tym, co
musiało być głównie arabską populacją
w dystrykcie Characene lub Mesene (później arabskim Maysān), chociaż język kulturowy tam, jak w całej Mezopotamii, był
bez wątpienia aramejski. […] W północnym Iraku w połowie I w. p.n.e. powstało kolejne arabskie księstwo w Hatra (al-Ḥaḍr), jednym z półksiężyców arabskich
królestw położonych wzdłuż północnego
krańca Pustyni Syryjskiej, aż po Palmyrę
i Emesę na zachód49.

Arabowie – lud semicki, którego praojczyzną był Płw. Arabski. […] Najdawniejsze dzieje Arabów są mało znane, a to, co
wiemy, pochodzi ze źródeł […] oraz arabskich dzieł genealogicznych. To ostatnie źródło powstało w I i II w. hidżry
[tj. VII i VIII w. n.e.], kiedy to arabscy genealodzy, spisując beduińskie utwory poetyckie, ludowe legendy i mity stworzyli
naukę o pochodzeniu Arabów. Głównym
celem tej nauki było umocnienie jedności między różnymi plemionami, szczepami i klanami arabskimi, zjednoczonymi
w I połowie VII w. przez islam. Pragnąc
umocnić więź wspólnoty przedmuzułmańskiej, genealodzy arabscy stworzyli
naukę, która udowadniała pokrewieństwo
i wspólne pochodzenie Arabów47.

Argumentacja Boswortha jest następująca: „etnicznie arabskie księstwo”, jego założyciel nosił „czysto irańskie imię”, rządził tym, „co musiało być głównie arabską
populacją”, chociaż jej językiem był „bez
wątpienia aramejski”. Czy jednak nie był
to po prostu Irańczyk, wódz koczowników
(‘Arabów’) mówiących po aramejsku? PoDo przedstawicieli nurtu historycznego dobną naiwność historyczną50 reprezentonależy wspomniany już wcześniej profesor wała Maxime Rodinson, która uważała, że
Bosworth, autor cyklu artykułów o rela- wszyscy ludzie mający wspólne pochodzecjach pomiędzy Arabami, Iranem i Bizan- nie geograficzne, mają unikalną tożsamość
cjum, zebranych w tomie The Arabs, By- etniczną, i twierdziła, że Arabowie, to „Ci
zantium and Iran. Studies in Early Islamic wszyscy ludzie składający się z mieszanki
History and Culture48, który zrekapitulował elementów etnicznych, z których większość
46
47
48
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znajduje się tam [tj. w Arabii – przyp. ZL] od
czasów prehistorycznych”51. Jak wypunktował to Jean-Pierre Digard w recenzji tejże książki Rodinson, autorka „zapomniała”
o wszystkich innych mieszkających tam od
zamierzchłych czasów: Syryjczykach, Żydach52, Irańczykach, Etiopczykach, Asyryjczykach itd.53 Inny badacz, Alfred Schlicht,
w swojej historycznej pracy Die Araber und
Europa. 2000 Jahre gemeinsamer Geschichte54 koncentruje się na znacznie późniejszych dziejach – czasach od podboju Sycylii
do współczesności, czyli okresu muzułmańskiego, w związku z czym odwołuje się już
do kulturowo-cywilizacyjnego rozumienia
terminu ‘Arab’, ‘arabski’, unikając jednak
trywialnego ich skonsolidowania z islamem.
W 2001 r. ukazała się książka Hoylanda Arabia and the Arabs. From the Bronze
Age to the coming of Islam55, w której autor
podjął się zebrania najważniejszych źródeł
dotyczących historii tego obszaru w okresie przed islamem. Jego próba jest pierwszą
pracą o tym regionie, gdzie skonfrontowano źródła historyczne z dowodami archeologicznymi. Jej zakres objął większość aspektów życia ludności Arabii: gospodarczego,
społecznego i nawet politycznego. W rezultacie istotnie skrócił okres udowodnionej
dokumentalnie (historycznie lub archeologicznie) egzystencji plemion arabskich (tj.
‘północnoarabskich’) w Arabii – pierwsze
konkretne wzmianki (asyryjskie i biblijne)
dotyczą IX–V w. p.n.e. i mówią o takowych
51
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na pustyni syryjskiej. Arabowie ‘północni’
wspomniani zostali w jednej z wczesnych
inskrypcji w południowej Arabii, pochodzącej z VII–VI w. p.n.e., z czego prawdopodobnie wynika, że ich sfera oddziaływania
sięgała granic tej cywilizacji. Zdaniem autora plemiona te łączyła wspólnota językowa: większość z nich mówiła północnoarabskimi dialektami, „o czym świadczy około
czterdziestu tysięcy naskalnych inskrypcji
i malunków znalezionych na całym terytorium ich ojczyzny”56. Dialekty te są ze sobą
bardzo blisko spokrewnione, do tego stopnia, że były w znacznym stopniu wzajemnie
zrozumiałe. Poza tym, dla wielu plemion
wspólnymi było wiele praktyk i instytucji społecznych, a także religijnych, jednak
żadna z nich nie była tak wszechobecna
ani tak unifikująca jak język57. W późniejszym okresie, w I i II w. n.e., szereg grup
Arabów z północnych rubieży Arabii Południowej migrowało na północ (na pustynię
syryjską), na wschód (do Bahrajnu i Omanu) i na południe (do Jemenu). Potwierdzają to teksty literackie i epigrafika. Nie wiemy, dlaczego doszło do tych migracji, być
może były związane z sytuacją polityczną
w królestwach Arabii Południowej (przewroty). Niektórzy z badaczy sądzą, że powody były bardziej prozaiczne – szukano nowych pastwisk58.
Hoyland stwierdza, że nie można automatycznie zakładać, iż cała starożytna Arabia była zamieszkana przez Arabów. Dalej
konkluduje (na podstawie danych epigraficznych), że „arabską ojczyzną była północna i środkowa Arabia”59. Peter Magee
w recenzji książki Hoylanda skonstatował:
56
57
58
59
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„Hoyland nie waha się wyciągnąć ważnych
wniosków na podstawie ograniczonych dowodów archeologicznych, ale czasami wykazuje brak zrozumienia złożoności zapisów
archeologicznych i niedawnych dowodów
z Arabii”60.
Z polskich badaczy, którzy (w większości)
odwołują się do definicji o charakterze kompleksowym, w tym też do badań historycznych, dominują prace Daneckiego i Dziekana, chociaż już wcześniej tematykę tę podejmowali Józef Bielawski, Szymański i Danuta
Madeyska61. Danecki w swoich publikacjach
zwraca uwagę na fakt, że „nazwa Arabów
wywodzi się z archaicznego terminu semickiego oznaczającego koczujących ludzi”62,
a nie oznaczała etnosu. Badacz podkreśla
m.in. brak powiązań etnicznych pomiędzy
‘Arabami południowymi’ i ‘Arabami północnymi’63. Z kolei Dziekan jest jednym z nielicznych, który unika w opisach prehistorii
tego regionu terminu ‘Arab’ w odniesieniu
do pierwszych jego mieszkańców („Najstarsze ślady obecności człowieka na Półwyspie Arabskim datuje się na VII tysiąclecie
p.n.e.”64). W Polsce podejmowano także innego typu poszukiwania historycznej definicji terminu – m.in. w 1971 r. na Uniwersytecie Warszawskim obroniła pracę magisterską (napisaną pod opieką prof. dr. hab.
Bielawskiego) Helena Białous; zatytułowała
60
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ją Arabowie w dziele Ibn Ḫaldūna „Muqaddima”, gdzie zawęziła zakres terminu do tego,
który zdefiniował socjolog w swoim historycznym tekście.
4. Wspólnota etniczna. Jeden etnos
Kryterium etniczne, tak często przytaczane w XX w. jako argument wspólnotowy
przez samych Arabów (patrz dalej kontekst
polityczny), przez naukę zachodnią nigdy
nie było traktowane poważnie. Arabowie
nie są jedną, odrębną grupą etniczną65. To
obszerna grupa pokrewnych sobie semickich (i nie tylko) plemion/grup etnicznych.
W niektórych opracowaniach nazywana
bywa grupą narodów66, co jest w oczywisty
sposób przedwczesne. W tych samych publikacjach uznaje się, że wspólne dla nich
jest mówienie po arabsku i pisanie alfabetem arabskim. Trzeba tu jednak przypomnieć, że po arabsku mówią też inne ludy
(nie wspominając już o dialektach), a alfabetem arabskim pisali (lub piszą) też inne
etnosy (np. Tatarzy polscy pisali alfabetem
arabskim np. teksty polskie w chamaiłach,
a na Bałkanach muzułmańskie grupy etniczne używają arebicy). Od kiedy ziemie
Arabii były zamieszkane przez plemiona
arabskie – nie wiemy. Nie wiemy także, czy
i od kiedy wspomniane grupy plemienne
stanowiły na tychże ziemiach większość,
bo nawet źródła islamskie (m.in. Koran) potwierdzają obecność za czasów Mahometa
koczowniczych plemion żydowskich w okolicach Mekki i Jathribu: Prorok Muhammad, kiedy te odmówiły uznania go za kontynuatora judaizmu, zmienił – z woli Boga –
kierunek modłów z Jerozolimy na Mekkę
65
66

» 74 «

W. M. Watt, P. Cachia, Who is an Arab?, dz. cyt.
Словарь русского языка, ред. А. П. Евгеньевой, Москва
1999.

Zbigniew Landowski

Arab. Dualis, czyli zagadka tożsamości

i wybił do nogi niepokornych wyznawców
mozaizmu. Pozostałe terytoria, dziś uznawane za nieodłączną część świata arabskiego, np. Egipt, zamieszkane są m.in. przez
Kurdów, Czerkiesów, Europejczyków (Greków), Albańczyków, Słowian – większość
z nich osiadła (dobrowolnie lub z przymusu) tutaj za czasów osmańskich67. Większość
‘Arabów’ jest potomkami ludów podbitych
głównie w trakcie istnienia państwa arabsko-islamskiego (Aramejczyków, Egipcjan,
Wandalów, Berberów, zhellenizowanych
mieszkańców Bliskiego Wschodu i zromanizowanych mieszkańców północnej Afryki), a także później – podczas arabizacji i islamizacji. Jednak jako narodowość – nie istnieją i nawet trudno powiedzieć, że bytują
jako oddzielne narody ‘arabskie’, czyli Irakijczycy, Egipcjanie itp.68 Obecnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej funkcjonuje dziewiętnaście państw, w których
mieszkają Arabowie, ale procesy etniczne w nich nie zostały jeszcze zakończone,
są bardzo złożone i w dodatku etnogeneza
mieszkańców tych współczesnych państw
arabskich jest słabo zbadana. Możemy mówić o obywatelach irackich, ale już trudno
będzie określić, kim są – jako naród – Irakijczycy. Czy – w ogóle – taki naród istnieje? Możemy jedynie powiedzieć, że etnogeneza Syryjczyka nie pokrywa się z etnogenezą Egipcjanina, czy Marokańczyka.
Jednak znajduje się pewne wspólne podłoża69. Tę tezę potwierdzają badania antropologiczne – wśród przedstawicieli ‘Arabów’
nauka znajduje różne typy antropologiczne, m.in. w Iraku i wschodniej Arabii
67
68
69

J. Hathaway, Arabowie pod panowaniem Osmanów,
dz. cyt., s. 21.
М. Овецкий, https://proza.ru/avtor/makovetsky2, [dostęp:
31 sierpnia 2018].
О. П. Бибикова, Арабы. Историко-этнографические
очерки, dz. cyt., s. 16.

występuje typ ormianoidalny, a np. w Arabii Południowej etiopski typ antropologiczny70. Główny argument etniczny – wspólnota oparta o semickość tego wirtualnego
etnosu – jest niepełny: w niedalekiej przeszłości (a i współcześnie) część tej społeczności należała do ludów chamickich71 – to np.
większość rdzennej ludności Maghrebu
(Berberowie, Tuaregowie, ludy Tibu i Fulanowie; ludy Bedża, Oromo, Somalijczycy,
Afarowie itd.)72.
Kwestia rasowa w ogóle nie wchodzi w rachubę: termin ‘Arab’ nie odnosi się do konkretnej rasy (wśród Arabów znajdujemy
i przedstawicieli rasy kaukaskiej i Afrykanów). Przodkowie Arabów pochodzą zarówno z Europy, Afryki Północnej, jak i Bliskiego Wschodu. Ciemnoskórzy to Arabowie z Sudanu, Etiopii i Somalii oraz z południowego Egiptu, a osobnicy rasy kaukaskiej pochodzą przede wszystkim z Syrii,
Libanu, Palestyny, Tunezji, Algierii i Libii73.
Arabowie mogą mieć włosy blond, rude, czy
czarne, a ich oczy są koloru brązowego, szarego, a nawet niebieskiego. To historyczne
pozostałości, charakterystyczne dla mieszkańców Lewantu, Syrii, Libanu, Jordanii,
czy Iraku. Jak i wszędzie, na terenach przygranicznych można doszukać się antropologicznych wpływów sąsiednich grup etnicznych74. Podboje, migracje, handel niewolnikami miały znaczny wpływ na dzisiejszy
antropologiczny obraz Arabów.
Powyższe antropologiczne stwierdzenia
70
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potwierdzają badania genetyczne, różnicujące rozmieszczenie terytorialne różnych haplogrup (m.in. E1b1b – systematycznie występuje jako najczęstszy ojcowski klad wśród
populacji w krajach Maghrebu, wzdłuż Nilu,
aż po Róg Afryki, a grupa haplogrup J – jest
najczęstszym kladem ojcowskim na Bliskim
Wschodzie). Haplogrupa J mtDNA występuje z wysoką częstotliwością wśród ogólnej populacji świata arabskiego, co potwierdza, że choć Arabowie stanowią genetycznie niejednorodną grupę, która powstała
w wyniku mieszania się różnych populacji
na przestrzeni dziejów75, to jednak mają „coś”
wspólnego. Grupy badaczy kierowane przez
Haleya Huntera-Zincka, czy Osamę Alsmadiego dokonały w latach 2010–2013 analizy
populacji Półwyspu Arabskiego i wykazały
trzy odrębne skupienia, które odzwierciedlają pierwotne pochodzenie: Q1 (beduińskie);
Q2 (persko-południowoazjatyckie) oraz Q3
(afrykańskie). W latach 2015–2016 inni badacze pogłębili te badania i udowodnili, że
rdzenni Arabowie są potomkami najwcześniejszego podziału starożytnych populacji
euroazjatyckich76.
5. Tożsamość religijna
Najczęstszym spotykanym błędem – zarówno w mediach, literaturze pięknej, jak i popularnonaukowej – jest utożsamianie ‘arabskości’ z islamem. Na przykład Emire Khidayer, autor Życia po arabsku (2013), w swojej
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Zob.: Genetic Disorders in the Arab World: United Arab
Emirates, Vol. 1, red. G.O. Tadmouri, Ali M. Taleb,-Al,
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from ancient Eurasian populations, “Genome Res.” 2016,
nr 26 (2), s. 151–162, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4728368/ [dostęp: 5 lutego 2021].

książce podjął kilka prób zdefiniowania
‘arabskości’. Każdej z nich zadedykował
(zwykle dwukartkowy) rozdział: Arabska
tożsamość 77, Kto jest prawdziwym Arabem?78,
Czy istnieje tożsamość narodowa?79 lub Walka o obywatelstwo80. Zawierają one ogólnikowe banały o wspólnym, jednym narodzie
arabskim, przyjęte a priori, a we wszystkich
pozostałych częściach swojej książki traktuje za tożsame pojęcia ‘islamski/muzułmański’ i ‘arabski’. Przez wiele stuleci podstawą
pokrewieństwa kulturowego Arabów i muzułmanów była religia81, i dla takich autorów jak Khidayer skonsolidowała ona społeczność wyznaniową w etnos. Khidayer jest
typowym przedstawicielem licznej grupy
autorów, którzy nie dostrzegają różnicy pomiędzy tym, co ‘arabskie’, a tym, co ‘islamskie/muzułmańskie’. To przykład błędnego
wyobrażenia o sobie, najczęściej opartego
na stereotypach niż na faktach lub wiedzy.
O wadze tego problemu pisał Danecki82.
A przecież kwestia jest oczywista i bezsporna – nie każdy Arab jest muzułmaninem ani
też nie każdy muzułmanin jest Arabem. Zatem ‘Arabowie’ nie są wspólnotą konfesyjną
ani tym bardziej etnokonfesyjną. W świecie
islamu istnieje lingwistyczna tożsamość religijna wynikająca z więzi języka arabskiego, który dysponuje szczególnym statusem
jako język objawienia83, jednak samo rozumienie arabskiej modlitwy (czy nawet całego Koranu) nie czyni z każdego muzułmanina Araba. Poza tym, wśród Arabów mamy
chrześcijan i żydów (małą literą, bo mowa
o konfesji). Z kolei w Iranie lokalne podłoże
77
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kulturowe okazało się na tyle silne, że arabizacja tam się nie powiodła, a islamizacja
poszła odrębną drogą: islam został zmuszony do podporządkowania się lokalnym tradycjom kulturowym, dzięki temu powstała
jego gałąź szyicka84.
6. Wspólnota prawno-polityczna
Aspekt wspólnoty prawnej (w zakresie prawa międzynarodowego) pojawił się w XX
w. ponownie, bo po raz pierwszy zaistniał
ok. 634 r. n.e. Pierwsze państwo arabskie
istniało ok. 120 lat (w całej swojej historii
Arabowie byli politycznie zjednoczeni jedynie w okresie od ok. 634 do 750 r. n.e.)85.
Ich państwo było unitarne, miało strukturę feudalną i – po początkowym okresie
– szybko stało się dziedziczną monarchią
absolutną. W tym państwie Arabowie stanowili grupę uprzywilejowaną, zajmowali najważniejsze stanowiska oraz sprawowali władzę jako monarchowie. Danecki
nazwał pierwsze lata tego okresu „pierwszym etapem dziejów świata arabskiego”86,
uznając zań „początki podbojów arabskich
pod sztandarami islamu […]”87.
Przed Mahometem społeczność arabska
podzielona była na zwaśnione plemiona88,
a po 750 r. państwo arabsko-muzułmańskie
stało się absolutną monarchią dynastyczną
o charakterze teokratycznym (przez długi
okres dziejów władca był zwierzchnikiem
religijnym), ale utraciło już swój wyłącznie
arabski charakter.
Później, do XIX w., Arabowie utracili
władzę na całości terytorium swojego pierwotnego imperium. W tym czasie najdłużej
(1516–1918 r.) przebywali pod panowaniem
84
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Osmanów. Pod koniec XIX w. narodził się
ruch niepodległościowy na ziemiach ‘arabskich’, tj. tych, które się do takowej przynależności poczuwały. Dopiero po upadku
Osmanów, a więc już w XX w., idea arabskiej
jedności wcielona została w doktrynę panarabizmu i realizować ją miał transgraniczny ruch polityczny (panarabizm). Termin
‘Arab’/’Arabowie’ zaczął oznaczać (dla nacjonalistów) jeden naród (i równocześnie ‘etnos’),
zamieszkujący państwa ‘arabskie’. Ruch
wzywał do politycznej jedności narodów
i państw arabskich. Tak powszechnie używane na świecie (od lat 20. i 30.) geograficzne
określenie ‘Bliski Wschód’ – to termin postosmański89. Na początku XX w. wiele krajów
arabskich było nominalnie częścią Imperium
Osmańskiego90. Pierwsza wojna światowa
wyzwoliła Arabów spod panowania Imperium Osmańskiego, ale znaleźli się pod zachodnioeuropejską kuratelą91. Zdaniem Rodinson nacjonalizm arabski jako doktryna
został wypracowany przy użyciu narzędzi
ideologicznych z Europy92. Wyeksponowano
w nim rolę wspólnego języka i historii ponad
więzi terytorialne, co uzasadniano faktem, że
granice nowych państw ustanowione zostały
przez mocarstwa europejskie93. Mimo tych
haseł oczywiście wykorzystywano jako beneficjum wcześniejszą, proliferację zasobów
kulturowych, którą otrzymano w historycznym spadku po Osmanach.
Prawdopodobnie najwcześniejszą próbę
sformułowania pojęcia ‘narodu arabskiego’
i terminu ‘Arab’ podjął Sati al-Husri, jeden
z prekursorów i najbardziej znanych teoretyków arabskiego nacjonalizmu. Pisał: „Jest
89
90
91
92
93

» 77 «

J. Hathaway, Arabowie pod panowaniem Osmanów,
dz. cyt., s. 21.
W. M. Watt, P. Cachia, Who is an Arab?, dz. cyt.
Tamże.
M. Rodinson, Les Arabes, dz. cyt., s. 103.
Tamże, s. 104, 105.

Zbigniew Landowski

Arab. Dualis, czyli zagadka tożsamości

kilka ludów arabskich, ale wszystkie z nich
należą do jednego narodu arabskiego... Każdy członek (społeczności) tych ludów arabskich jest Arabem”94. Z kolei w grudniu
1938 r. Konferencja arabskich studentów
w Europie w Brukseli, ogłosiła, że „wszyscy,
którzy są Arabami w swoim języku, kulturze
i lojalności (lub «odczuciach narodowych»)
są Arabami”95. Jeszcze później powstała definicja pojęcia ‘Arab’ w ujęciu teoretyka partii Baas, Michela Aflaka (1910–1989):
Pojęcie Arab precyzuje art. 10 statutu
ogólnoarabskiej partii Baas w sposób następujący: „Arabem jest ten, którego język
jest arabski, ten, kto żyje na arabskiej ziemi, albo ten, kto zasymilował się z życiem
arabskim i wierzy w swą przynależność
do narodu arabskiego”96.

Stopniowo w XX w. (głównie w latach
50.)97 zaczęły powstawać oddzielne ‘arabskie’ organizmy państwowe, w których władzę przejęły elity z wpływowych klanów
plemiennych, i dopiero wówczas sięgnięto
po ‘arabskość’ jako główny czynnik spajający mieszkańców tych państw w nację. Hierarchia plemienna była i jest decydująca
w świecie wartości Arabów, jak to sformułował Albert Hourani: dominuje w nim „prymat porządku plemiennego”98, ale potrzeby
nowych struktur państwowych wymagały
bardziej rozbudowanego zaplecza, poparcia
i zaangażowania wszystkich obywateli. Oceną narodzin i rozwoju nurtów nacjonalizmu
94
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arabskiego zajęło się wielu historyków, socjologów i politologów, literatura przedmiotu jest bardzo rozbudowana. Szerzej o narodzinach arabskiego nacjonalizmu (w tym
za czasów osmańskich) pisali m.in. Hasan
Kayali99 oraz Feroz Ahmad100, a bardziej
ogólnie – Rashid Khalidi, Lisa Anderson,
Muhammad Muslih oraz Reeva S. Simon101.
Wśród publikacji poświęconych tej tematyce warto zwrócić uwagę na dzieło Petera
Wiena – w nowatorski sposób interpretuje
w nim historię arabskiego nacjonalizmu102.
Konstatuje tam, m.in., że tak, jak nie powstała żadna spójna naukowo satysfakcjonująca definicja terminu ‘Arab’, nie określono również klarownie i wyczerpująco
pojęcia ‘nacjonalizm arabski’, który określa
się jako ideologię, doktrynę, a nawet ruch
polityczny, co pozwala na różne manipulacje tym pojęciem. Dziś nacjonalizm arabski
zwykle uznaje się za świecką, autorytarną
ideologię wzorowaną na zachodnich ideach
i wizjach nowoczesności. Wien przedstawia
tenże nacjonalizm jako empirycznie generowany kompleks znaczników tożsamości, przejawiających się w tekstach kultury,
kulturze wizualnej, narracjach i w mapach
pamięci, niekiedy te konsolidacje przybierają formy wyrazu wyrafinowane kulturowo,
a czasem – skrajnie wulgarne.
Kiedy rodziły się państwa arabskie,
wbrew ideom panarabizmu powstało ich
kilka, a nie jedno, natomiast sprawujący w nich władzę dążyli do jej utrzymania
H. Kayali, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism,
and Islamism in the Ottoman Empire, 1908–1918, Berkeley –
Los Angeles 1997.
100 F. Ahmad, The Young Turks and the Ottoman Nationalities:
Armenians, Greeks, Albanians, Jews, and Arabs, 1908–
1918, Salt Lake City 2014.
101 R. Khalidi, L. Anderson, M. Muslih, R. S. Simon, The
Origins of Arab Nationalism, New York 1993.
102 P. Wien, Arab Nationalism: The Politics of History and
Culture in the Modern Middle East, London–New York
2017.
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w autokratycznych formach, a nie dzielenia się nią w ogólnoarabskiej federacji. Były
różne, nieudane próby powoływania dwui trzystronnych unii, ale stały się tylko epizodami w życiu politycznym regionu. Nigdy
nie powołano do życia – choćby efemerycznego – organizmu superpaństwa arabskiego,
integrującego wiele państw arabskich, jeśli
nie ich większość. W 1945 r. powstała Liga
Państw Arabskich założona przez Egipt,
Irak, Liban, Arabię Saudyjską i Syrię, Transjordanię i Jemen. Później dołączyły do niej
Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Sudan
i różne mniejsze państwa, np. Kuwejt103.
Obecnie zrzesza dwudziestu dwóch członków, w tym państwa, w których Arabowie
nie są dominującą nacją: np. Komory, czy
Somalia. A zatem ten instytucjonalny wyraz idei panarabizmu, transgraniczna organizacja polityczna, odgrywa rolę regionalnej
instytucji międzynarodowej, ale nie narodowościowej. Jej celem nie była nigdy jedność,
a jedynie współpraca. Nawet tak ograniczony cel okazał się trudny na płaszczyźnie politycznej do realizacji. Główne sukcesy LPA
odniosła jedynie w sferze kulturowej104.
Generalnie, w tym i podobnych zrzeszeniach państw arabskich tkwiąca w ich nazwach ‘arabskość’ definiowana jest przez
czynnik wspólnoty oparty na jedni językowej, a nie religijnej, czy terytorialnej. Stąd
m.in. w LPA znajduje się Liban105. Później
powstały inne, już subregionalne, ‘arabskie’
rozbudowane struktury (m.in. w 1981 r.
powstała Rada Współpracy Zatoki Perskiej106, składająca się z sześciu państw arabskich leżących nad Zatoką Perską107, GCC).
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I to chyba ostatnie pole, na którym pewna
część doktryny panarabistycznej (i to w wąskim, terytorialnym zakresie) została zrealizowana, bo w codzienności politycznej każde z państw (lub ich grupa) broni swojego
interesu i, jak to ujęli William Montgomery
Watt i Pierre Cachia, „To tyle, jeśli chodzi
o mit jedności politycznej”108.
Przez długi okres w narracji politycznej
niektórych intelektualistów arabskich, głosicieli panarabizmu, lansowano pogląd, że
przyczyną braku jedności Arabów są działania europejskiego imperializmu, ale „nie
potrzeba dużej wiedzy historycznej, aby wykazać, że jest to całkowite błędne przekonanie”109. Wielu obserwatorów uznało za najbardziej jaskrawą oznakę „śmierci” panarabizmu w świecie polityki arabskiej podpisanie przez prezydenta Egiptu Anwara
as-Sadata w Camp David w 1979 r. separatystycznego układu pokojowego z Izraelem,
chociaż np. Fawaz A. Gerges uważa, że
to rozłam świeckich nacjonalistów i islamistów podczas rządów egipskiego prezydenta i arabskiego przywódcy nacjonalistycznego Dżamal Abd an-Nasir (Gamal Abdel
Naser Husajn) ukształtował historię współczesnego Bliskiego Wschodu110, uśmiercając
ideę panarabizmu. Niezależnie od tego, czy
uznamy za kres panarabizmu lata 50., czy
80. XX w., dziś wszystkie państwa arabskie
kierują się najpierw własnymi interesami,
a dopiero potem, jeśli z nimi nie koliduje
idea panarabizmu, jej realizacją. Ewidentnie bezdyskusyjnym dowodem na brak politycznej jedności arabskiej, czyli nieobecność
panarabizmu w życiu politycznym państw
108
109
110
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arabskich, są relacje wszystkich tych państw
z Izraelem. Od chwili powstania pierwszych niepodległych państw arabskich nie
nastąpił żaden konkretny postęp w kierunku stworzenia unii politycznej wszystkich
państw arabskich i cały okres późniejszy
zadał kłam tej nadziei pierwszych niepodległościowych, panarabistycznych działaczy111.
Konkludując: Arabowie nie są narodowością w sensie prawnym112, a zdaniem Jane
Hathaway i Karla K. Barbita – dzisiejsze
arabskie państwa narodowe są tylko „etykietami”113 i cała ich (już ponad półwieczna) historia niepodległości to dzieje braku
jedności politycznej, mimo pokrewieństwa
kulturowego114.
7. Wspólnota kulturowa
jako tożsamość
Dziś najchętniej sięga się do określenia ‘Arabów’ jako grupy zespolonej wspólną kulturą,
podobnie jak Amerykanów. Zbieżną podstawę terminologiczną definiuje Mark Allen
w Arabs (2006), gdzie za podstawy wspólnoty ‘Arabów’ uznaje umowny kompleks
zjawisk społeczno-kulturowych: krew (pochodzenie), religię, politykę, język i znaki115.
Jednak i on nie zdołał uciec od patetycznej
retoryki panegirycznej:
Arabowie, przy całej swojej różnorodności
geograficznej i historycznej, mają potężną osobowość. Wynika ona z głębokiego
szacunku dla jednostki i dla idei moralnych, które definiują miejsce osoby i ją
samą we wspólnocie. W tej perspektywie
111
112
113
114
115

W. M. Watt, P. Cachia, Who is an Arab?, dz. cyt.
J. Danecki, Wstęp, w: B. Lewis, Arabowie w historii,
dz. cyt., s. 12.
J. Hathaway, Arabowie pod panowaniem Osmanów,
dz. cyt., s. 21.
W. M. Watt, P. Cachia, Who is an Arab?, dz. cyt.
M. Allen, Arabs, London–New York 2006, s. 1–2.

widoczne są cztery główne akcenty – rodzina, religia, arabizm i władza.116

Tenże autor podjął próbę zdefiniowania
tożsamości Arabów przez negację: to ci, którzy nie są nie-Arabami117. Kiedy te wszystkie próby nie zadowoliły go, tak określił
tytułowy podmiot swojej pracy: „Książka
dotyczy Arabów – Arabów jako ludzi i tego,
co uczyniło ich takimi, jakimi są”118, dodając kolejny wyróżnik: „mówią na lokalnych
dialektach języka arabskiego”119, co można
by uznać raczej za definicję wspólnej kultury niż jej ‘arabskości’, a już w żadnym przypadku nie znajduje się tu miejsce dla zdefiniowania pojęcia ‘Arab’.
Należałoby się jednak zastanowić, czy takie podejście, w którym traktuje się Arabów
jako grupę narodów, które łączy wspólnota
historyczna i kulturowa, jest próbą odejścia
od etniczno-wspólnotowej definicji ‘Araba’
i ‘arabskości’ ku oparciu jej na wspólnocie
kulturowej. Jest ona równie problematyczna, gdyż po pierwsze, „zastosowanie przymiotnika «arabski» do określenia różnych
przejawów tej cywilizacji często podawano
w wątpliwość, ponieważ wkład osób pochodzenia arabskiego do «arabskiej medycyny»,
«arabskiej filozofii» itd., był stosunkowo niewielki”120, a po drugie niewłaściwe byłby
nawet określenie ‘muzułmańska’, bo wielu
jej luminarzy było Żydami i chrześcijanami.
Stąd pojawiła się nazw kultura ‘islamska’,
bo to termin łączący w jedność wszystkie
aspekty etniczne, konfesyjne i antropologiczne w jednej kulturze – islamu121. W tym
116
117
118
119
120
121

» 80 «

Tamże.
Tamże.
Tamże, s. 3.
M. Allen, dz. cyt., s. 3.
J. Danecki, Wstęp, w: B. Lewis, Arabowie w historii,
dz. cyt., s. 18.
Tamże.

Zbigniew Landowski

Arab. Dualis, czyli zagadka tożsamości

nurcie mieściła się definicja Rodinson, która nie mogąc sobie poradzić z wyłonieniem
charakterystycznych i ekskluzywnych cech
ściśle odzwierciedlających ‘Araba’ i ‘arabskość’ zgodnie z europejskimi kryteriami
narodu, wspólnoty językowej, czy konfesyjnej (o czym wspomniałem już wyżej), pokusiła się o zdefiniowanie ‘Araba’ jako jednostki, należącej do etnosu (ludu lub narodowości arabskiej), posługującej się jedną
z odmian języka arabskiego i uważającej go
za swój język naturalny oraz postrzegającej
dziedzictwo historyczne i kulturowe określanego mianem Arabowie za swoje. Wśród
elementów tego dziedzictwa uwypukliła islam, ale za równie ważną uznała autoidentyfikację z Arabem, poczucie podmiotu
do przynależności do tożsamości arabskiej
i samoświadomość swojej arabskości122. Ta
wielopoziomowa konstrukcja przypomina
kompozycje odzwierciedlone w obrazach
Mauritsa Corneliusa Eschera. Mimo całego
krytycyzmu musimy jednak pamiętać, że
współcześnie „w kolektywnej świadomości
dzisiejszych Arabów, właśnie arabska cywilizacja kalifatu w szerszym znaczeniu tego
terminu stanowi wspólne dziedzictwo mające twórczy wpływ na ich życie kulturalne”123. Nie bacząc na trudności metodologiczne ze sformułowaniem pojęcia ‘Arab’
w ujęciu współczesnej nauki, dostrzegamy, że istniała jedność kulturowa plemion
arabskich i pewne ich poczucie wspólnej
tożsamości, i to jeszcze przed Mahometem:
ówczesne plemiona arabskie miały pewną
wspólną świadomość kulturową124. Wtedy
kultura arabska była siłą jednoczącą, nawet
122
123
124

M. Rodinson, Les Arabes, dz. cyt., s. 50–51.
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w obliczu braku jedności politycznej125, co
potwierdzają np. odbywające się dosyć systematycznie przez wiele lat międzyplemienne (czy też może trafniej – ponadplemienne),
staroarabskie turnieje poetyckie. Dlatego
m.in. pojawiła się (idea Douglasa Mortona
Dunlopa) jeszcze inna propozycja definicji
‘arabskości’:
Dlaczego cywilizacja arabska, a nie arabsko-muzułmańska, czy muzułmańska? […]
‘Arab’ (podobnie jak ‘Rzymski’) wskazuje w szczególny sposób na wiodącą grupę
w Wielkim Cesarstwie, którego osiągnięcia
kulturowe musimy spróbować opisać, i został wybrany z tego powodu zamiast języka
‘arabskiego’ (jak łacina) ma zastosowanie
przede wszystkim do języka Imperium126.

Wykazane powyżej trudności, związane z problem naukowej definicji terminu
‘Arab’/’arabskość’/’arabski’, stały się – w drugiej połowie w. XX – na tyle znane, że niektórzy badacze podejmowali starania, aby
nie podejmować ich w swoich pracach, ewidentnie poświęconych ‘Arabom’. Niektórzy
wyjaśniali swoje powody, jak np. Tim Mackintosh-Smith w książce Arabs. A 3,000-year
history of peoples, tribes and empire:
‘Arab’ to etykieta bardzo szeroka, […]
oznaczała różne rzeczy różnym ludziom
w różnym czasie. Znaczenie zmieniało
się, wygasało i odradzało się tak często, że
mówienie o ‘Arabach’ jest mylące i dlatego
ta książka tego nie robi127.
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Inni przenoszą akcent z ‘Araba’ na ‘arabskość’, a następnie koncentrują zakres swoich rozważań na pewnym aspekcie tejże
‘arabskości’. Tak postąpił m.in. Danecki
w Arabach128, gdzie bada przede wszystkim kulturę arabsko-muzułmańską (tworzoną przecież przez Arabów i nie-Arabów,
co zresztą sam podkreśla), a nie ‘Arabów’
jako takich129.
8. Wnioski
Zamiast podsumowania – czy kiedykolwiek
istniał jeden naród arabski? A jeśli tak – czy
kiedykolwiek zamieszkiwał cały obszar: od
Atlantyku po Ocean Indyjski?
W Arabii, nazywanej kolebką Arabów,
od pradawnych czasów mieszkały różne
ludy i etnosy, całe cywilizacje, istnienie
niektórych z nich potwierdzają już tylko
dane archeologiczne, bo historia starła je
już z powierzchni ziemi. Ale krew… pozostaje. W genotypach mieszkańców dzisiejszego Półwyspu Arabskiego znajdujemy
pozostałości tych ludów, które, zdawałoby
się, już zniknęły. Pierwsze państwo arabskie przeżyło swoje wzloty i upadki, okres
arabizowania podbitych mieczem, ich asymilację, różne migracje, a nawet okres podbojów przez inne ludy (Mongołów, Turków). Najpierw termin ‘arab’ najprawdopodobniej oznaczał koczowników (beduinów)
z półpustyń i pustyń (czasy Asyryjczyków),
później – za szczytu potęgi arabskiej dynastii Umajjadów – oznaczał lud zdobywców,
a po upadku tejże zmieniło swoje znaczenie
etniczne w społeczne: zaczął raczej oznaczać
128
129

J. Danecki, Arabowie, dz. cyt.
„A tymczasem od rozstrzygnięcia związków między
arabskością a muzułmańskim charakterem zjawisk kulturowych wiele zależy. Chodzi o to, jak przedstawić trzy
wielkie etapy w kulturze świata arabskiego”, J. Danecki,
Arabowie, dz. cyt., s. 13.

‘arabskość’ niż ‘Araba’ i dotyczył kultury (ok.
X w.)130. Już w XX w. pod pojęciem ‘Arabów’ zaczęto rozumieć grupę spokrewnionych narodów połączonych wspólnym terytorium, językiem i kulturą oraz dążeniem
do politycznej niezależności i jedności (doktryna panarabizmu). W nauce zachodniej,
po latach 90. XX w., niektórzy badacze zaczęli głosić, że ‘Arabowie’ to dziś „unicum
narodowe” połączone wspólnym językiem.
Przy czym zamieszkują oni nie tylko regiony
Arabii, ale są też reprezentowani na całym
świecie: w Ameryce Południowej, w Europie, w Azji i Afryce oraz Ameryce Północnej.
Szacunkowo stanowią na świecie populację
liczącą od 120 milionów do 0,5 miliarda
(według różnych źródeł).
Dziś podkreśla się, że we współczesnym
unicum za czynnik spajający tę wspólnotę uznaje się jedynie język (i jego pismo),
bo wśród ‘Arabów’ są wyznawcy kilku konfesji, wielu etnosów i nawet ras. Innego zdania na temat ‘arabskości’ są arabscy nacjonaliści, którzy za ‘Arabię’ uznają te kraje
Azji Południowo-Zachodniej, gdzie mówi
się po arabsku, dodają do nich Egipt i „cały
świat arabski od Maroka do Iranu i Turcji”131. Danecki podkreśla, iż
Dla Arabów i muzułmanów jest rzeczą naturalną, że przeszłość winna być oglądana
przez pryzmat teraźniejszości. W kulturze
Zachodu racjonalizm każe poszukiwać złudnej prawdy absolutnej. […] Autorzy arabscy
i muzułmańscy zawsze przyjmowali idee swoich przodków tak, jak zostały im przedstawione w źródłach, co znaczyło, że nie sięgali
do kontekstu historycznego, więc nie przyj-
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mowali możliwości projekcji wstecznej.132

Arabowie nie stanowią odrębnej rasy,
obecne są wśród ich społeczności różnice
kulturowe i socjologiczne, obejmują wiele społeczności etnicznych. Ich jednolita świadomość jest oparta na wspólnocie
kulturowej, a nie religijnej133. Nie możemy znaleźć żadnej „ostatecznej” odpowiedzi w naukowych kategoriach obiektywnych, gdyż te są związane nierozerwalnie z kulturą świata Zachodu: to tu powstała metodologia, terminologia, m.in.
definicja tego, co uważamy za etnos,
czy – co jest narodem. W świecie bliskowschodnim hierarchia poczucia tożsamości ma inną strukturę i inną w niej
wagę: pierwszą jest samoidentyfikacja rodowa, potem przynależność plemienna,
klanowa, etniczna, w końcu państwowa

132
133

(od czasu uzyskiwania niepodległości przez
poszczególne państwa), a nawet terytorialna (np. Palestyńczyk – do niedawna nigdy
nie było takiego państwa ani takiego etnosu). Poza tą hierarchią (a właściwie ponad
nią) znajduje się tożsamość konfesyjna, dlatego dla dzisiejszych członków tej społeczności ‘Arab’ jest tożsamością umiejscowioną bardziej w kontekście psychologicznym
(świadomość, autoidentyfikacja) i społeczno-politycznym. Nie ulega wątpliwości, że definicje tożsamości ‘Araba’ i ‘arabskości’ mają
charakter historycznie zmienny. Zdaniem
autora, terminy ‘Arab’ i ‘arabskość’ istnieją
w dwóch wymiarach kulturowych, i dlatego
są względem siebie nieprzystające. Ich znaczenia są odmienne, bo generowane są innymi zapotrzebowaniami.

J. Danecki, Arabowie, dz. cyt., s. 12.
Д. Жуковская, Кто такие арабы?, w: „История
культуры”, https://historicus.ru/kto_takie_arabi/ [dostęp:
5 lutego 2021].
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Arab. Dualis, czyli zagadka tożsamości
Streszczenie: Arab. Dualis, czyli zagadka tożsamości to przeglądowy artykuł poświęcony krytycznej prezentacji stanowisk
i perspektyw naukowych z ostatniego stulecia, koncentrujących się na określeniu pojęć
‘Arab’, ‘arabskość’ i ‘arabski. Po dziś dzień
trwają w literaturze przedmiotu próby ich
zdefiniowaniu, mniej lub bardziej obiektywne. Uczeni korzystają z dorobku różnych
dziedzin i gałęzi nauk oraz ich metod, aby
uzyskać zadowalający rezultat. W dorobku
naukowym powiela się w tym zakresie wiele mylnych stereotypów i mitycznych aksjomatów, szczególnie często odwołujących się
do postromantycznej wizji ‘Araba’ i późniejszych, powojennych ideologicznych stanowisk nagminnie kształtowanych przez czynniki nienaukowe. Zakresem badania objęto
wybraną zachodnią literaturę przedmiotu,
reprezentuje ona najważniejsze i wpływowe
nurty badawcze. Podzielono je na grupy: odwołujące się do wspólnoty dziejów, geograficzno-terytorialnej i tożsamości językowej
jako podstawy jedności ‘Arabów’, przy czym
uwypuklono badania etymologiczne tytułowego pojęcia. Kolejne zespoły czynników
to wspólnota historyczna, tożsamość antropologiczna (w tym genetyczna), prawno-polityczna i społeczno-psychologiczna widziane z punktu widzenia politologii i antropologii kulturowej. Ich granice są płynne, a materiał je ilustrujący został im arbitralnie przydzielony – dla uniknięcia powtórzeń.
Słowa kluczowe: Arab, arabskość, arabski, etnos, tożsamość, autoidentyfikacja,
wspólnota kulturowa, wspólnota etniczna,
wspólnota językowa, genotyp Araba

Arab. Dualis, or the Mystery of Identity
Summary: Arab. Dualis, or the mystery
of identity, is a review article devoted to the
critical presentation of scientific positions
and perspectives of the last century, focusing
on defining the concepts of ‘Arab’, ‘Arabic’
and ‘Arabic’. To this day, there are attempts
to define them, more or less objective, in the
literature on the subject. Scientists use the
achievements of various fields and branches
of science and their methods to obtain satisfactory result. Scientific achievements duplicate many misleading stereotypes and mythical axioms in this respect, often referring
to the post-romantic vision of ‘Arab’ and
later, post-war ideological positions commonly shaped by non-scientific factors. The
scope of the study included selected Western literature on the subject; it represents
the most important and influential research
trends. They were divided into groups: referring to the common history, geographic and
territorial identity, and linguistic identity as
the basis of the unity of ‘Arabs’, emphasizing
the etymological research of the title concept. The next sets of factors are the historical community, anthropological (including
genetic), legal-political, and socio-psychological identity seen from the point of view
of political science and cultural anthropology. Their boundaries are fluid, and the material illustrating them has been assigned
to them arbitrarily – to avoid repetition.
Key words: Arab, arabic, arabicness, ethnos, identity, self-identification, cultural
community, ethnic community, linguistic
community, Arab genotype
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Indus, Hindus, hinduista?
jak mówić o mieszkańcach Indii1

1. Europa poszukuje Indii1
Kultura Indii od wieków budzi w Europejczykach fascynację. Jak trafnie zauważa Wilhelm Halbfass, różnorodne przejawy
zainteresowania Indiami stanowią „wyraz
europejskiego samorozumienia, samopotwierdzania i samokrytycyzmu”2. Tradycyjny hinduizm nie dąży do odkrycia Zachodu.
Indie zaczynają się nami interesować, dopiero gdy są przez Zachód „eksplorowane, najeżdżane i uprzedmiotawiane”3.
Wielką ciekawość budziły Indie już w starożytnych Grekach. O ich podboju marzył
Aleksander Macedoński, gdy w 327 r. p.n.e.
wyprawiał się na Wschód ze swoją studwudziestotysięczną armią. Trzysta lat później
Strabon z Amasei – grecki historyk i podróżnik, autor Geographica hypomnemata,
epokowego dzieła z geografii polityczno-wojskowej – choć sam do Indii nie dotarł,
z przekonaniem relacjonował, że niektórzy
1

2

3

Artykuł ten nawiązuje do referatu wygłoszonego przeze
mnie 13 maja 2021 r. w ramach cyklu wykładów otwartych pt. „Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach” zorganizowanego przez Pomorskie Towarzystwo
Filozoficzno-Teologiczne. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować panu dr. Zbyszkowi Dymarskiemu za zaproszenie i zachętę do spisania przedstawionych uwag.
W. Halbfass, Indie i Europe. Próba porozumienia na gruncie filozoficznym, przeł. M. Nowakowska, R. Piotrowski,
Warszawa 2008, s. 277.
Tamże.

mieszkańcy Indii „pozbawieni są ust i nozdrzy, żywią się dymem z pieczonego mięsa, zapachem kwiatów i owoców”. Wspominał o zamieszkujących tereny Indii ludziach „szybszych nawet od koni”, a także
o takich, którzy mieli uszy na tyle długie, że
„mogli na nich leżeć” i na tyle silne, że „ciągnęli nimi drwa i napinali cięciwy”. Jeszcze
inni – zapewniał – „uszy mają jak u psów,
a na środku czoła jedno oko”4. Trudno przesądzić, czy te fantastyczne zmyślenia są przykładem idealizacji, czy może demonizacji
mieszkańców odległych zakątków świata,
do których dotarli Grecy. Niemniej wizerunek obcego najwyraźniej stanowił wyzwanie – poznawcze, estetyczne i etyczne – dla
zaciekawionego egzotyką Europejczyka.
Gdy w 1498 r. Vasco da Gama dotarł
do portowego miasta Kalikat w południowych Indiach, rozpoczęła się na dobre ekspansja tego niezwykle zróżnicowanego obszaru,
4
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Geografii Azji poświęca Strabon w sumie sześć spośród
siedemnastu ksiąg Geographica hypomnemata (ks. XI–
XVI). Opis Indii zawarty w ks. XV zainspirowany jest
relacją Megastenesa (350–290 r. p.n.e.), pochodzącego
z Jonii historyka, geografa i podróżnika, który w latach
300–292 p.n.e. przebywał na dworze indyjskiego króla
Czandragupty jako ambasador Seleukosa I. Por. J. Sachse,
Megasthenes o Indiach, Wrocław 1981 oraz J. Sachse, Czy
Strabon (XV 1, 69) wspomina o staroindyjskiej ofierze
radżasuji?, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”
2001, nr 152, s. 422–424.
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zajmującego powierzchnię ponad dziesięciokrotnie większą niż obecne terytorium Polski.
W czasach renesansu Europejczycy udawali
się do Indii po aromatyczne przyprawy, cenne tkaniny, kunsztowne wyroby rękodzieła
lub rzadkie gatunki drewna. W epoce kolonialnej, zwłaszcza w dobie romantyzmu, wizerunek Indii kształtował się pod wpływem
baśniowych opowieści sławiących egzotyczne
uroki Indii oraz zasoby niezgłębionej mądrości Wschodu (ex Oriente lux). Nasza wiedza
o Indiach długo jeszcze opierała się na tego
rodzaju naiwnych oczekiwaniach. Z drugiej
strony, stosunek Europejczyków do mieszkańców kolonizowanych terytoriów naznaczony był religijnymi uprzedzeniami, rasizmem i poczuciem kulturowej wyższości.
Także dziś, w XXI w. trudno jest nam uniknąć uproszczeń i negatywnych stereotypów.
Z oczywistych względów niełatwo uchwycić różnorodność tego ogromnego kraju, zamieszkiwanego przez ponad miliard trzysta
milionów ludzi mówiących dziesiątkami języków, zaliczanych do czterech rodzin językowych (indoeuropejskiej, drawidyjskiej, australo-azjatyckiej i tybeto-birmańskiej), wyznających rozmaite religie (hinduizm, islam,
chrześcijaństwo, sikhizm, buddyzm, dżinizm,
zoroastryzm, bahaizm i wiele innych) i dzielących się na cztery warstwy (varṇa), grupujące niezliczone rody (jāti), czy też kasty5. Być
może wiedza o tym, jak to jest być człowiekiem należącym do kultury indyjskiej, nie jest
nam dana, ale czy wiemy chociaż, jak mówić
o mieszkańcach subkontynentu indyjskiego?
Czy stosujemy poprawne określenia i rozumiemy, jakie mają konotacje dla tych, do których się odnoszą?
5

Określenie „kasta” (od łac. castus „czysty”) na zamkniętą,
dziedziczoną rodowo grupę społeczną, spopularyzowali
w Europie Portugalczycy w XV w.

2. Hindus czy Indus?
Przegląd stosowanych we współczesnej polszczyźnie terminów zacznijmy od określeń
zalecanych przez językoznawców. Jan Grzenia w Słowniku nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi stwierdza kategorycznie, że „mieszkańcami Indii są «Hindusi»”, a „forma «Indusi» jest przestarzała”6.
Na dodatek, „Indus” to homonim oznaczający także rzekę płynącą pomiędzy Himalajami a Hindukuszem. Jednakże w odpowiedzi
na pytanie internauty, korzystającego z serwisu Poradnia językowa PWN 7, Grzenia łagodzi nieco ton, uznając, że jeśli „zależy nam
na oryginalności”, dopuszczalne jest użycie
słów „Indusi” lub „Indyjczycy”. Przy czym
to drugie, mimo że znane od XVII w., nigdy
w polszczyźnie się nie przyjęło. Nie wchodzi również w grę termin „Indianie”, który
zwyczajowo odnosi się do rdzennej ludności
Ameryki Północnej, choć ukuty został właśnie z myślą o mieszkańcach Półwyspu Indyjskiego, dokąd zamierzał dopłynąć Krzysztof Kolumb. Zamiana określenia „Hindusi”
na „Indianie” jest oczywiście wykluczona,
jak trafnie zauważa językoznawca, ponieważ
język funkcjonuje na zasadzie umowy – nie
zaś nakazów – i wymaga kompromisu pomiędzy posługującymi się nim ludźmi8.
Chociaż autor Słownika przekonuje, że
„nazwa «Indusi» jest formą przestarzałą
i rzadką”, na ten właśnie termin zdecydowali się redaktorzy Encyklopedii PWN9. Co
6
7

8
9
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J. Grzenia, Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, Warszawa 2008, s. 115–116.
Anonimowy internauta sugeruje potrzebę korekty nazewnictwa: „Hindus powinien być osobą wyznającą hinduizm,
niezależnie od rasy, a Indianinem powinniśmy nazywać
człowieka z Indii, z oczywistych powodów”. Po czym retorycznie pyta: „Czy prócz przyzwyczajenia są jakieś powody, by nie wprowadzać takich zmian?”. Por. Poradnia językowa PWN, 1.12.2013, https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/
Hindusi-i-Indianie;14733.html [dostęp: 18 marca 2022].
Tamże.
Por. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl [dostęp: 18 marca 2022].
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ważne, określeniem „Indusi” posługuje się
też większość polskich indologów, religioznawców i badaczy indyjskiej filozofii. Nazwa ta, wbrew opinii Grzeni, jest nagminnie stosowana we współczesnych opracowaniach naukowych.
Co właściwie przemawia za terminem
„Indusi”? Nazywanie Indusami wszystkich
mieszkańców Indii oraz emigrantów pochodzenia indyjskiego, poza brzmieniem zbliżonym do popularnego angielskiego terminu
Indians, ma także tę zaletę, że jest nieobarczone religijną konotacją. Społeczeństwo
Indii jest bardzo zróżnicowane, zarówno
antropologicznie, językowo, jak i religijnie.
Rezygnując z zalecanego przez polskich językoznawców określenia „Hindusi” na rzecz
„Indusi”, unikamy więc wielu nieporozumień i niezręczności, zwłaszcza gdy komunikujemy się ustnie. W formie pisemnej możemy, co prawda, posłużyć się wielką literą
– „Hindus”, mając na myśli obywatela Indii,
bądź użyć małej litery – „hindus”, wskazując na wyznawcę hinduizmu10, analogicznie
do rozróżnienia „Żyd”/„żyd”11. W praktyce
jednak użytkownik języka polskiego łatwo
może przeoczyć różnicę między przynależnością kulturową, czy też państwową, a tożsamością stricte religijną, szczególnie ważną
z punktu widzenia osób, do których nazwy
10

11

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że w języku angielskim
o ludziach praktykujących hinduizm (ang. Hinduism)
mówi się Hindus, a oba terminy, tak samo jak w odniesieniu do innych religii i innych wyznawców, zapisywane
są wielką literą.
Przypomnijmy, że określenie „Żyd” odnosi się do członka narodu żydowskiego, „żyd” zaś to wyznawca judaizmu.
Niestety w przypadku dystynkcji Hindus/hindus, podobnej do Żyd/żyd, odróżnienie wyznania od narodowości
może niekiedy okazać się trudne z uwagi na brak wystarczającej wiedzy. Błędny zapis niesie natomiast ryzyko, że
czytelnik źle zrozumie nasze intencje lub, co gorsze, uzna
nasze słowa za przejaw uprzedzeń. Na dodatek łatwo o pomyłkę translacyjną; np. przekładając z języka angielskiego, gdzie nazwy wyznań religijnych zapisywane są wielką literą, termin „Hindus” należałoby zapisać po polsku
„hindus”, podczas gdy polskie słowo „Hindus” należałoby
przełożyć na angielski jako „Indian”.

te się odnoszą. A dodać trzeba, że według
spisu powszechnego z 2011 r. ponad 20%
obywateli Republiki Indii (tj. około 250
milionów) za hindusów, czy też hinduistów
wcale się nie uważa12. Dlatego we wszystkich przypadkach, gdy nie chcemy odnosić się do religii lub nie mamy pewności co
do przynależności religijnej osób bądź charakteru opisywanych zjawisk, najlepiej posłużyć się terminami o neutralnych konotacjach, takimi jak „Indus”/„indyjski”, zamiast „Hindus”/„hinduski”. Mieszanie się
kontekstów może być trudne do uniknięcia,
ale wybór tych właśnie określeń ogranicza
ryzyko pomyłki13.
Inny powód, dla którego terminy „Hindus”/„hindus” są problematyczne z perspektywy badacza współczesnej indyjskiej kultury i społeczeństwa, to podatność na upolitycznienie wszystkich określeń przywodzących na myśl pojęcie Hindutva (dosł. hinduskość), oznaczające hinduski nacjonalizm
i ideologię polityczną propagowaną w ostatnich dekadach m.in. przez partię Bharatiya
Janata (BJP), odnoszącą wyborcze sukcesy
od 2014 r. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Pew Research Center
na grupie niemal trzydziestu tysięcy osób
w latach 2019–2020, większość wyznawców hinduizmu uważa, że bycie „prawdziwym” Indusem wymaga bycia hinduistą
(twierdzi tak 64% badanych) oraz znajomości języka hindi (59%)14. Co ciekawe, sądzi
12

13

14
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Por. S. Kramer, Key findings about the religious composition of India, “Pew Research Center”, 21.09.2021, https://
www.pewresearch.org/fact-tank/2021/09/21/key-findings-about-the-religious-composition-of-india [dostęp:
18 marca 2022].
Problem ten dostrzega również wspomniany wyżej językoznawca, zalecając internautom używanie przymiotnika
„indyjski” zamiast „hinduski”, Poradnia językowa PWN,
17.06.2008, https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/;9328.html
[dostęp: 18 marca 2022].
Oczekiwanie to przewyższa faktyczną liczbę mieszkańców Indii, dla których język hindi jest pierwszym językiem, tj. 43.63% populacji. Por. J. Evans, N. Sahgal,
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tak również 27% indyjskich muzułmanów,
20% chrześcijan i 30% buddystów. Narastający wpływ populistycznej ideologii indyjskiego nacjonalizmu sprawia, że choć Indusi
tradycyjnie deklarują szacunek do wszystkich religii, główne grupy religijne podkreślają dzielące wyznawców różnice i wolą żyć
z dala od siebie15.
3. Hindusi, którzy nie są hindusami
Skoro to nie mieszkańcy Indii podejmowali inicjatywę spotkania z kulturą Zachodu, nic dziwnego, że najbardziej popularne, odnoszące się do nich określenia ukuli
sąsiedzi lub przybysze, niekoniecznie mile
widziani. Historycznie najwcześniej ukutym terminem jest „Hindu”. Po raz pierwszy użyli go Persowie, sąsiedzi z północnego
zachodu, nazywając nim ludzi, którzy żyją
za rzeką Indus (w sanskrycie nazywaną Sindhu)16. Pierwotnie termin ten miał wyłącznie geograficzne konotacje i nie odnosił się
do religii.
W czasach panowania władców muzułmańskich określeniem „Hindu” zaczęto nazywać mieszkańców Indii, którzy nie byli
muzułmanami, a więc także buddystów
czy sikhów17. Zatem termin „Hindu” stał
się niejednoznaczny i mógł odnosić się zarówno do regionu geograficznego, jak i ludności należącej do szeroko pojętej rodzimej, czyli dharmicznej wspólnoty religijnej.

15

16

17

Key findings about religion in India, „Pew Research
Center”, 29.06.2021, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/06/29/key-findings-about-religion-in-india
[dostęp: 18 marca 2022].
Por. Religion in India: Tolerance and Segregation,
29.06.2021, https://www.pewforum.org/2021/06/29/religion-in-india-tolerance-and-segregation [dostęp: 18
marca 2022].
Por. G. Flood, Hinduizm. Wprowadzenie, Kraków 2008,
s. 6–7. Według Arvinda Sharmy termin „Hindu” pojawia
się w inskrypcji z VI w. p.n.e. Por. A. Sharma, On Hindu,
Hindustān, Hinduism and Hindutva, „Numen” 2002, nr 49
(1), s. 1–36.
U. Singh, A History of Ancient and Early Medieval India:
From the Stone Age to the 12th Century, Bangalore 2008.

Rozróżnianie w obrębie hinduskiej dharmy
poszczególnych tradycji – tj. hinduistów,
buddystów, dżinistów i sikhów – jest zdaniem Juliusa Lipnera praktyką dość niedawną i podyktowane jest zachodnimi uprzedzeniami na temat natury religii w ogóle,
a religii w Indiach w szczególności. Świadczy także o niezrozumieniu roli religii, czy
raczej dharmy w kształtowaniu się świadomości narodowej społeczeństwa indyjskiego
w czasach kolonialnych18.
Funkcję poręcznej fikcji pełni znacznie
późniejsza etykieta, jaką jest „hinduizm”
(ang. Hinduism). Termin ten, oznaczający
całą grupę rodzimych praktyk religijnych
i wierzeń, zaczęto używać dopiero w drugiej
dekadzie XIX w.19 Przypuszczalnie ukuli go
Brytyjczycy, którym kłopot sprawiało odróżnienie poszczególnych wyznań, na pierwszy rzut oka bardzo do siebie podobnych. Co
ważniejsze jednak termin ten podchwycili bengalscy intelektualiści, między innymi
Raja Ram Mohan Roy (1772–1833), którzy
sprzeciwiali się brytyjskiemu kolonializmowi i dążyli do stworzenia jednolitej tożsamości religijnej dla grup wyznawców wcześniej skupiających się raczej na dzielących
ich różnicach niż podobieństwach. W czasach budowania indyjskiej tożsamości narodowej odniesienie się do hinduizmu jako
szeroko pojętej wspólnoty religijno-kulturowej – choćby bardzo niejednolitej – stanowiło ważne spoiwo polityczne.

18
19
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J. Lipner, Hindus. Their Religious Beliefs and Practices,
London–New York 1994.
Tamże.
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4. Dharma a religia
Cztery wielkie tradycje duchowe, które narodziły się w Indiach – hinduizm, buddyzm,
dżinizm i sikhizm, często określane bywają terminem „religia”, mimo iż same uznają
się za dharmy20. Indusi używają określenia
sanātanadharma. Sanātana, czyli odwieczna, obecna od niepamiętnych czasów, czy
też pozbawiona początku (anādi). W języku
polskim wieloznaczne pojęcie dharmy (od
sanskr. dhri – „dzierżyć”, „podtrzymywać”)
lapidarnie oddać może trójka etymologicznie spokrewnionych słów: prawo – prawda – prawość. A nieco dokładniej znaczenie
dharmy scharakteryzować można jako: (1)
porządek rzeczywistości, prawo kosmiczne
i naturalne, (2) doktrynę opisującą ów ład
kosmiczny, (3) zasadę przyczynowego wyjaśniania zdarzeń, (4) zgodny z tradycją porządek społeczny i moralny odzwierciedlający prawo natury, dziedziczony w linii rodowej, (5) wskaźnik postawy etycznej, dobrze
spełniona powinność, cnota, zasługa.
„Dharma” z pewnością nie jest dokładnym synonimem zachodniego terminu „religia”. Być może, jak sugeruje Krzysztof
Kosior, „brak jednej teologii i nieobecność
instytucji, której agendy kontrolowałyby
aktywność intelektualną i praktyczną” wyznawców świadczy o otwartości tradycji
i zgodzie na ewolucję dharmy21. W odróżnieniu od religii indyjska dharma nie ma
ogólnie rzecz biorąc charakteru konkluzywnego, czyli nie definiuje się jako ostateczna,
czy też jedynie słuszna ścieżka duchowego
rozwoju. Po drugie, nie jest ekskluzywna,
ponieważ przynależność do niej uznawana
20
21

Por. Dharma: studies in its semantic, cultural and religious history, red. P. Olivelle, Delhi 2009.
K. Kosior, Wielkość odwiecznej dharmy. Wyzwolenie
w hinduizmie, „Przegląd Religioznawczy” 2020, nr 4 (278),
s. 57.

jest przeważnie za wystarczający, chociaż
niekonieczny warunek wyzwolenia. Po trzecie, nie wymaga od wyznawcy wyłączności, gdyż akceptacja jednej dharmy nie musi
pociągać negacji i odrzucenia pozostałych.
Ten swoisty inkluzywizm tradycji dharmicznych nie wynika jednak z ich doktrynalnej zgodności. Poszczególne koncepcje
filozoficzno-religijne, wyłaniające się w obrębie buddyzmu, czy hinduizmu, zachowują
autonomię i zalecają różne formy praktyki
(spełnianie rozmaitych rytuałów, składanie
ofiar lub medytację), a także różnią się istotnie między sobą pod względem rozstrzygnięć ontologicznych, epistemologicznych
i teologicznych, mimo deklarowanej otwartości. Wspólne wszystkim dharmom jest
dążenie do wyzwolenia, rozmaicie pojmowanego i nazywanego (np. mokṣa, kaivalya
lub nirvā ṇa) oraz przekonanie o konieczności ponownego wcielania się (saṃsāra)22
na mocy prawa karmana 23, czyli prawa
moralnej retrybucji. Głosi ono, iż każdy
uczynek moralnie wartościowany przynosi sprawcy nieuchronny skutek – w danym
bądź kolejnym wcieleniu – w postaci adekwatnego doznania: przyjemnego, przykrego lub obojętnego. Innymi słowy, moralna
jakość uczynków wyznacza w konsekwencji
sposób doznawania świata przez dany podmiot moralny.

Agrarną metaforę odnoszącą się do idei reinkarnacji zawiera Upaniszada Katha I.6, datowana na ok. VI w. p.n.e.
Por. Upaniszady, przeł. M. Kudelska, Kraków 2014, s. 273:
„Oglądając się na tych, co byli wcześniej,
Spoglądając na tych, co nastaną,
Jak ziarno śmiertelnik dojrzewa,
I tak jak ziarno rodzi się ponownie”.
23 „Karman” (dosłownie „uczynek”) to rzeczownik urobiony od rdzenia czasownikowego kṛ – „działać”, „czynić”,
„tworzyć” (por. łac. creatio).
22
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Podsumowanie
Garść przedstawionych wyżej przykładów
nazewnictwa, którym posługujemy się, opisując mieszkańców Indii, wskazuje, jak sądzę,
na potrzebę rewizji utartych określeń, nie
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Indus, Hindus, hinduista?
Jak mówić o mieszkańcach Indii
Streszczenie: Celem tekstu jest objaśnienie
podstawowych, stosowanych we współczesnej polszczyźnie określeń odnoszących się
do mieszkańców Indii. Niektóre z terminów są niejednoznaczne, inne wręcz nieprawidłowe, a niektóre nie zostały jeszcze
odnotowane w popularnych polskich słownikach. Kwestia nazewnictwa w odniesieniu do pytania, jak to jest być człowiekiem
w różnych epokach i kulturach, na pierwszy rzut oka wydaje się nieistotna, a przynajmniej drugorzędna. Autorka tekstu przekonuje jednak, że dzięki analizie nomenklatury stosowanej wobec mieszkańców Indii,
możemy nie tylko dowiedzieć się więcej
na temat ludzi należących do innej niż nasza
własna wspólnoty językowej, kulturowej czy
religijnej, ale także prześledzić historyczne
uwarunkowania recepcji indyjskiej kultury
w Polsce oraz zdać sobie sprawę z własnych
uprzedzeń i uwarunkowań poznawczych.
Słowa kluczowe: kultura indyjska, recepcja hinduizmu, dharma, hinduskość

Indian, Hindu, Hinduist? How
to Name the Inhabitants of India
Summary: The paper aims at explaining
terminology used in the contemporary Polish language to name the inhabitants of India. Some of the terms are ambiguous; others may be incorrect, while some are not
even included in common Polish dictionaries. At first glance, when considering the
question of what it is like to be a human in
different epochs and cultures, such a terminological confusion seems irrelevant, or,
at least, of secondary importance. The author of the text, however, argues that thanks
to revisiting the nomenclature used for the
inhabitants of India, we can not only learn
more about people belonging to a linguistic,
cultural or religious community other than
our own, but we can also trace the historical
conditions of the reception of Indian culture
in Poland, as well as realize our own bias
and cognitive determinants.
Key words: Indian culture, reception
of Hinduism, dharma, Hindutva
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Człowieczeństwo u Indian E’ñepá
(Amazonia wenezuelska)

W niniejszym artykule postaram się pokrótce przedstawić pojmowanie człowieczeństwa
wśród Indian E’ñepá z Amazonii wenezuelskiej w Ameryce Południowej. Ich świat jest
dość odległy od świata Polaków, nie tylko
pod względem środowiska przyrodniczego,
ale także w kwestii wyobrażeń na temat rzeczywistości i zamieszkujących ją bytów. Także pojmowanie istoty człowieczeństwa różni
się zasadniczo od jego obrazów panujących
w społeczeństwach z kręgu kultur euroamerykańskich, do których zaliczyć można Polaków. Na początku tekstu przedstawię charakterystykę Indian E’ñepá, potem przybliżę
główne zasady rządzące ich rzeczywistością,
by przejść do prezentacji klas bytów zasiedlających ich świat. Następnie opiszę kwestię relacyjności i perspektywy, by przejść do ukazania charakterystyki pojęcia osoby. Całość
zakończę podsumowaniem.
Poniższe ustalenia mają swoje dwa zasadnicze źródła. Pierwszym z nich są wyniki etnograficznych badań terenowych, jakie prowadziłem wśród południowej grupy regionalnej E’ñepá w latach 2001–2009 (np. Buliński 2010–2011, 2012, 2015, 2016, 2018b;
Buliński, Kairski 2007)1. Badania w tej
1

grupie prowadziłem razem z Mariuszem
Kairskim (2008–2009, 2011, 2012, 2015,
2018) oraz Iwoną Stoińską-Kairską (Kairski, Stoińska-Kairska, Buliński 2012), dwójką polskich antropologów, którzy rozpoczęli współczesne polskie badania w Amazonii
prowadzone w zakresie etnologii i antropologii właśnie od ludu E’ñepá (ich opis w:
Buliński, Kairski 2020: 207–209; zob. też
Buliński, Kairski 2017). Drugim źródłem
są ustalenia teoretyczne dokonane przez antropologów prowadzących badaniach wśród
społeczności tubylczych Amazonii. Szczególnie istotne są tu prace powstałe w ramach
nurtu określanego mianem „symbolicznej
ekonomii odmienności” (symbolic economy
of alterity, zob. Viveiros de Castro 1996) dotyczące perspektywizmu indiańskiego (np.
Stolze Lima 1996, 2005; Viveiros de Castro
1998, 2001; Vilaça 2002, 2005) oraz koncepcji drapieżności oswajającej (np. Fausto 2006, 2007)2. Całość tej perspektywy

2

Głównym celem badań był opis funkcjonowania szkoły
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wśród ludów tubylczych Amazonii na przykładzie E’ñepá
oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie o znaczenie szkoły
w życiu tejże grupy indiańskiej (zob. Buliński 2018; tekst
zawiera zmienione fragmenty tej pracy).
Perspektywizm oraz druga ważna koncepcja nurtu symbolic economy of alterity – animizm, były już opisywane lub wykorzystywane przez polskich badaczy. Zob.
np. Buliński 2011; Chyc 2020; Krokoszyńska 2017;
Przytomska 2020; Rogalski 2017, 2020; Świerk 2007. Zob.
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teoretycznej można usytuować w obrębie
paradygmatu badawczego definiującego cielesność jako kluczową kategorię poznawczą
dla zrozumienia praktyk społecznych ludów tubylczych Amazonii. Jednym z istotnych ustaleń tego paradygmatu jest zidentyfikowanie zjawiska określanego mianem
kosubstancjalizmu, tj. tubylczego wyobrażenia, według którego spożywanie tych samych pokarmów, napojów, bliskość fizyczna i emocjonalna oraz wspólnie wykonywane codziennych działań prowadzą do wytwarzania podobieństwa substancjalnego
między jednostkami wyrażanego najczęściej
za pomocą idiomu pokrewieństwa (np. Seegar i in. 1987; Gow 1991; Vilaça 2002).
I.
Kim są Indianie E’ñepá? To rdzenny lud
tubylczy żyjący w Wenezueli, w dorzeczu
dwóch rzek: środkowego Orinoko i środkowej Ventuari. Mówią w swoim własnym
języku eñepá należącym do karaibskiej rodziny językowej. Nazwa E’ñepá oznacza
osobę, można też ją przekładać jako „człowiek”, choć jak to dalej zobaczymy, znaczenie terminu „człowiek” jest odmienne
od jego rozumienia w społeczeństwach
z kręgu kultur euroamerykańskich.3
E’ñepá znani są również jako Indianie Panare, albowiem tak byli określani (i nadal

3

także tom pt. Animism and Perspectivism in the Study
of Indigenous Peoples przedstawiający wyniki badań terenowych polskich antropologów prowadzonych wśród
ludów tubylczych Amazonii, Andów i Azji Środkowej
(Buliński 2020) oraz antologię tekstów dotyczących antropologicznych wyjaśnień tzw. wojny prymitywnej wśród
ludów tubylczych Amazonii (Buliński, Kairski 2006).
W tekście rozróżniać będę dwie kategorie: osobę i człowieka/ludzi. Termin „osoba” używać będę do określania
wszystkich bytów (zarówno osób ludzkich, jak i osób
nie-ludzkich), które posiadają samoświadomość, umiejętność komunikacji i życie społeczne. Natomiast termin
„człowiek” używać będę na określenie bytów ludzkich
(osób ludzkich). W tym znaczeniu Indianie, Metysi czy
Amerykanie będą określani osobami ludzkimi (ludzie),
natomiast jaguary, dzikie świnie pekari czy władcy zwierząt to osoby nie-ludzkie

są) przez członków społeczeństwa narodowego Wenezueli (to głównie ludność
metyska, w niewielkim procencie jest
to ludność biała). E’ñepá zamieszkują terytorium usytuowane na styku dwóch habitatów: sawanny Gujany Wenezuelskiej
i wilgotnego lasu deszczowego tzw. Amazonii Wenezuelskiej4.
E’ñepá liczą sobie ok. 4,5 tysiąca osób.
Podstawa ich gospodarki to kopieniactwo
(prosta uprawa ziemi bez wykorzystania
zwierząt), łowiectwo i zbieractwo. Są samowystarczalni gospodarczo. Żyją w osadach liczących zwykle około 80–150 osób,
które są stosunkowo nietrwałe i przeciętnie
istnieją kilkadziesiąt lat. Zamieszkiwanie
w jednym miejscu uzależnione jest przede
wszystkim od czynników społecznych
(waga więzów emocjonalnych łączących
członków osady wynikających ze związków pokrewieństwa), gospodarczych (zasobność środowiska naturalnego) i „ontologicznych” (zbyt duża liczba osób zmarłych
w danym regonie zwiększa niebezpieczeństwo „skażenia” świata żywych). Organizacja społeczna opiera się na tzw. pokrewieństwie kognatycznym (członkowie osad
są związani ze sobą relacjami pokrewieństwa i/lub powinowactwa) wraz z silną tendencją do małżeństw w ramach własnego zespołu grup lokalnych (endogamia)5.
4

5
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Pod względem geograficznym Amazonia Wenezuelska sytuuje się w obrębie tzw. wielkiej Amazonii, a więc nie tylko
samego dorzecza Amazonki. Granice Wielkiej Amazonii
przebiegają wzdłuż Orinoko, Apure, wschodnich stoków
Andów, wzdłuż rzek Paragwaj i Paraná, aż do wybrzeży
atlantyckich. Pod względem administracyjnym Amazonię
Wenezuelską (hiszp. Región Amazónica de Venezuela)
stanowią terytoria stanu Amazonas oraz terytoria usytuowane na południe od rzeki Orinoko (to jest większość
stanu Bolívar oraz deltę Amacuro). Podzielić ją można
na trzy regiony: zachodni (stan Amazonas), środkowy
(dystrykt Cedeño stanu Bolívar) i wschodni (inne obszary
stanu Bolívar i delty Amacuro).
Organizacja terytorialna i społeczna E’ñepá obejmuje grupy regionalne (osady zamieszkane przez ludzi wyznaczających swoje pochodzenie od wspólnych przodków oraz
umiejscowione od siebie w odległości kilku dni drogi
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Są egalitarni – nie mają żadnych stałych
ośrodków władzy.
Z punktu widzenia przedstawicieli państwa wenezuelskiego zamieszkiwane przez
nich terytorium jest obszarem peryferyjnym
(część stanów administracyjnych Bolívar
i Amazonas), słabo zamieszkanym przez
ludność metyską, o znikomej infrastrukturze, gdzie głównymi polami zainteresowań
przedstawicieli społeczeństwa narodowego
są hodowla bydła, poszukiwanie i wydobywanie diamentów (kopalnie), handel z ludnością rdzenną oraz działalność misyjna (realizowana wśród Indian zarówno przez misje katolickie, jak i protestanckie). W związku z tym relacje E’ñepá z Wenezuelczykami
są ograniczone. Indianie ci żyją w stosunkowo dużej izolacji geograficznej, kulturowej, społecznej i gospodarczej od społeczeństwa narodowego Wenezueli. Tyle tytułem przedstawiania samych E’ñepá (więcej:
np. Henley 1982, 1988, 1994).
II.
Na początku przybliżę zasady leżące u podstaw ich rzeczywistości. Przy czym trzeba
pamiętać, że są one konstrukcją antropologa.
Sami E’ñepá wprost ich nie formułują i nie
będą mówić, że na przykład ich świat dzieli
się na zewnętrzny i wewnętrzny. To powie
badacz, który musi zbudować jakiś model
rzeczywistości. Robi to jednak na podstawie
analizy tego, co tubylcy robią, jak się zachowują i w jakiś sposób coś komentują i nazywają. Każdy E’ñepá w rozmowie bez problemu wytyczy krąg swoich krewnych, powinowatych, obcych i wrogów, ale zrobi to tylko
pieszo), zespoły grup lokalnych (osady osób spokrewnionych ze sobą i usytuowane w odległości od siebie kilku godzin drogi pieszo) i grupy lokalne (osady utworzone przez
rodziny prowadzące poszczególne gospodarstwa domowe
mieszkających blisko siebie, w zasięgu wzroku lub w odległości 5-15 minut drogi pieszo).

w odniesieniu do samego siebie i tego, jak
to wygląda z jego punktu widzenia. To badacz na podstawie rozmów z wieloma osobami oraz obserwacji ich zachowań zauważy
regularność, usystematyzuje ją i na tej podstawie sformułuje zasady ogólne.
Jakie to zasady? Pierwsza z nich mówi, że
wszystko w świecie, cała rzeczywistość dzieli się na dwie sfery: to, co wewnętrzne i to,
co zewnętrzne. Podział ten jest wyznaczany
zawsze z perspektywy konkretnej jednostki (do tego wątku wrócę w następnej części
tekstu). To, co „zewnętrzne” jest obce (itoto),
inne (tonkonan) i przede wszystkim niebezpieczne, nieznane, straszne (ta:ma nësë). Jest
to rzeczywistość dana, naturalna własność
wszelkich zjawisk.
Obcości nie trzeba tworzyć, ona jest już
w świecie jako jego naturalna cecha. Z kolei to, co „wewnętrzne” jest swojskie i takie
samo (piyakae), tożsame (piya) z czymś, co
istniało wcześniej już od czasów mitycznych
(paké), jest rodzajem patrycy, jest znane, podobne czy wręcz takie samo jak jednostka-podmiot i co najważniejsze – jest bezpieczne. Jest to rzeczywistość, którą trzeba zbudować, świadomie wytworzyć. Żadna swojskość nie jest dana, to, co jest takie samo
i, co za tym idzie, bezpieczne, jest zawsze
wytwarzane poprzez transformację tego „co
inne”, zewnętrzne, obce. A zatem naturalna
jest obcość i zagrożenie, one są od samego
początku pojawienia się jednostki w świecie.
Natomiast swojskość i bezpieczeństwo jednostka musi dopiero konstruować, mozolnie wypracowywać.
W jaki sposób jednostka wytwarza swojskość, swoją sferę wewnętrzną, swoich krewnych i ludzi bliskich sobie? Otóż jest tylko
jedna droga, aby to osiągnąć – działanie
w świecie zewnętrznym. Wszystko bowiem,
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co wartościowe i godne zachodu, wszystko,
co konieczne do życia, rezyduje właśnie tam
– na zewnątrz, u bytów, które są obce i niebezpieczne. I aby to zdobyć, jednostka musi
nawiązać relacje z tymi bytami, jakiekolwiek by one nie były, przyjazne bądź wrogie. Musi podążyć do świata zewnętrznego
i tam zdobyć „dobra” (surowce, pożywienie,
narzędzia, imiona, pieśni do leczenia, techniki itp.) oraz wiedzę, jak ich używać (jak
uprawiać rośliny, przetwarzać surowce, posługiwać się narzędziami, co śpiewać, kiedy
i do kogo itp.). „Dobra” to skrótowe określenie, nie są to bowiem wyłącznie dobra
materialne (np. pokarm, materiały budowlane, narzędzia, broń, ozdoby, ubrania), ale
także dobra symboliczne (np. pieśni, imiona, wzory graficzne). Inaczej mówiąc, „dobra” to wartościowe przedmioty, technologie i substancje oraz wartościowe praktyki
(techniczne lub społeczne), które istnieją
w świecie zewnętrznym i które osoba musi
zdobyć. Takim najprostszym przykładem
uzyskiwania czegoś zewnętrznego ze świata jest polowanie. Żeby upolować zwierzynę,
E’ñepá musi wyjść ze swojego domu, zagłębić się w las, znaleźć zwierzynę, podejść ją
tak, aby nie uciekła, zabić, przynieść jej części do domu i przemienić je w pokarm, który następnie spożywa sam ze swoją rodziną.
Indianin nie jest w stanie sam z siebie nakarmić swoich dzieci. Do tego nieodzowne jest
wyjście do lasu, sukces łowiecki i bezpieczny powrót. A zatem, aby budować samego
siebie i swoich krewnych, nieodzowne jest
nawiązywanie relacji z zewnętrzem i przekształcanie tego, co obce, na to, co swojskie.
W ten sposób dochodzimy do drugiej zasady. Brzmi ona – w świecie cały
czas trwa proces przeobrażania substancji,
transformacji jednej rzeczy w drugą. Tak

jak na powyższym przykładzie polowania, gdzie przedstawiciel jednego „gatunku”
(np. dzikich świń pekari), jest przeobrażany
w pokarm dla przedstawiciela drugiego „gatunku” (np. Indianina E’ñepá). Ilość substancji możliwej do przetransformowania
jest ograniczona, a tym samym ograniczona jest liczba „dóbr” możliwych do pozyskania. Nie da się wytworzyć więcej „dóbr”,
tak jak to widzą np. przedstawiciele społeczeństw z kręgu kultur euroamerykańskich,
którzy sądzą, że można produkować dobra
na drodze przemysłowej obróbki. W świecie
Indian substancje trzeba zdobywać i przekształcać, nie można ich wytwarzać.
III.
Przyjrzyjmy się teraz pokrótce wybranym
„gatunkom” bytów zasiedlających indiańską
rzeczywistość. Opowiem tu tylko o najważniejszych „gatunkach”, tj. takich, z którymi
E’ñepá budują relacje, zaznaczając od razu,
że rodzajów bytów zasiedlających uniwersum jest o wiele więcej. Terminu „gatunek”
używam w cudzysłowie, aby zaznaczyć jego
odrębność od terminu gatunku biologicznego używanego w nauce. W największym
skrócie: „gatunek” to zbiorowość bytów różniących się od innych zbiorowości rodzajami ciał, zachowaniami, sposobami bycia
i zamieszkiwanymi środowiskami.
Pierwszy z nich to sami E’ñepá, czyli ludzie, osoby ludzkie (przypomnę, termin
e’ ñepá oznacza osobę). Wśród nich występują trzy podgrupy: pierwsza to krewni, czyli te jednostki, z którymi dzieli się codzienność i żyje w jednej osadzie (ta sama grupa lokalna). Drudzy to powinowaci, a więc
jednostki, które żyją w dalszym sąsiedztwie i spośród których najczęściej wybiera
się partnerów małżeńskich (ten sam zespół
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grup lokalnych). Zna się ich, lecz wchodzi
z nimi w interakcję o wiele rzadziej, ich
codzienność jest słabo znana i podzielana.
I wreszcie na samym końcu tego kontinuum sytuują się wrogowie – oddaleni terytorialnie i społecznie E’ñepá (to inna grupa regionalna), z którymi unika się kontaktów, a jeśli już do nich dochodzi, są to akty
agresji fizycznej lub magicznej. To klasy ludzi wśród samych E’ñepá. Osobną klasą ludzi są inne ludy indiańskie, np. Piaroa czy
Ye’kuana, z którymi wymiana jest ograniczona i sporadyczna (zarówno handlowa,
jak i małżeńska).
Następną klasą bytów są zwierzęta. Ich
„gatunków” jest bardzo dużo w świecie indiańskim (poczynając od ssaków i ptaków,
a kończąc na owadach), a ich podobieństwo
do E’ñepá wyznacza poziom ich podmiotowości. Im bardziej dany „gatunek” zwierząt jest sprawczy i jest w stanie oddziaływać i wpływać na E’ñepá (tj. zmieniać ich
zachowanie, powodować choroby czy nawet zabijać), tym bardziej uważany jest
za podmiotowy (będący osobą nie-ludzką).
Za szczególnie niebezpieczne i sprawcze
uważane są przez Indian jaguar i anakonda.
Osobną kategorią bytów ściśle związanych
ze zwierzętami są tzw. władcy zwierząt. To
kategoria nie-ludzkich osób niewidzialnych
w normalnym świecie, z którymi można
się komunikować podczas transu szamanistycznego, snu lub stanów ciężkiej choroby.
Jest to rodzaj opiekunów-rodziców konkretnych „gatunków” zwierząt, którzy zarazem
tworzą swoje zwierzęta, jak i o nie dbają
i ich śmierć jest dla nich bolesna. W czasie transu szaman wchodzi z nimi w interakcję i wtedy doświadcza ich jako nie-ludzkich osób w ludzkim ciele, z którymi można normalnie się porozumiewać, wchodzić

w relacje, handlować, grozić. To władcy
zwierząt są najważniejszymi partnerami Indian w kontaktach „międzygatunkowych”.
Są posiadaczami wielu niezbędnych „dóbr”
koniecznych do reprodukcji społeczności
E’ñepá, np. ich dzieci są zwierzyną łowną
dla Indian.
Ostatnią z prezentowanych kategorii bytów są tattó. Są to przedstawiciele społeczeństwa narodowego Wenezueli oraz osoby
z Europy, USA czy innych krajów Ameryki Południowej. Wszyscy oni mają zupełnie inne ciała niż Indianie (inny kolor skóry, inne owłosienie, inną mowę), jedzą inne,
nienormalne pożywienie, mają odmienny
sposób życia, np. żyją w miastach, ale też ich
świat jest pełen wartościowych „dóbr” w postaci narzędzi, środków transportu, broni,
sprzętu RTV, elektronicznego czy lekarstw.
Określani są przez Indian dwoma terminami, z których oba opisują ich jako byty będące zaprzeczeniem człowieka. Słowo z języka tubylczego to tattó, które denotuje osoby będące zaprzeczeniem człowieczeństwa.
Słowo hiszpańskojęzyczne to racionales
(hiszp. ludzie racjonalni). Ciekawe jest pochodzenie znaczenia terminu – w ten sposób przedstawiciele społeczeństwa narodowego Wenezueli żyjący na terenach zamieszkałych przez E’ñepá, określali samych siebie. Miał on pozytywne dla nich znaczenie
– określenie „jesteśmy racjonalni” oznaczało „jesteśmy logicznie, naukowo myślący”,
w przeciwieństwie do „irracjonalnie myślących Indian”, których zachowanie było
dla Wenezuelczyków często trudne do zrozumienia. A ponieważ tak określali samych
siebie Wenezuelczycy, także sami E’ñepá
zaczęli ich tak nazywać. Jednak Indianie
przydali temu zwrotowi cechy semantyczne
dokładnie odwrotne, niż te, które widzieli
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Teraz muszę nieco skomplikować ten
prosty ogląd i wprowadzić doń dodatkowy
wymiar – relacyjność. Obie opisywane sfery
świata, zewnętrzna i wewnętrzna, są procesualne (zmienne w czasie i przestrzeni) i relacyjne (każdy podmiot ma własny podział
na sferę wewnętrzną i zewnętrzną uczyniony z jego punktu widzenia). Przynależność
do jednej z nich nie jest czymś sztywnym
i raz na zawsze ustalonym. To, czy dana jednostka, rzecz, substancja należy do wnętrza
czy zewnętrza, zależy od tego, z kim podmiot wchodzi w relację. Zewnętrzne/wewnętrzne jest także różne dla każdej osoby
z powodu zmian w czasie i zależy od jej aktualnego momentu życiowego, wraz ze zmianami życiowymi ulega przeobrażeniom.
Co to oznacza? Po pierwsze, że każda
jednostka wytwarza swój podział świata
na swojskie/wewnętrzne i obce/zewnętrzIV.
Do tej pory wywód prowadziłem tak, aby ne. Weźmy jako przykład Indianina E’ñepá
opis świata był dokonany z punktu widzenia o imieniu Pablo6. Pablo ma swój krąg krewbadacza-antropologa spoglądającego z góry nych, sąsiadów oraz wrogów. Ich zawartość
na scenę rzeczywistości, w której żyją India- zmienia się w jego dzieciństwie, dorosłości
nie E’ñepá. To rodzaj zabiegu narracyjnego i dojrzałości. Brat Pabla – Julio, ma tych sawykonanego po to, aby w miarę przystępnie mych rodziców i rodzeństwo co Pablo (choć
przybliżyć Czytelnikowi opisywane zjawi- nie musi – u E’ñepá występują małżeństwa
sko. W tym oglądzie scena świata jest zasie- poligyniczne, a także rozwody, więc Julio
dlona przez „gatunki”, które różnią się ciaopisu poszczególnych osób używam imion hiszpańłami, zachowaniami i ekosystemami. Każdy 6 Do
skojęzycznych. Indianie E’ñepá mają dwa rodzaje imion.
Pierwsze z nich to imiona tubylcze, których jest bardzo
z nich ma odmienne, specyficzne dla siebie
mało. Istnieje tylko sześć takich imion męskich (Mañán,
Tená, Nahté, Puká, Tosé, Wiñey) oraz cztery imiona żeńciała, które wyznaczają ich sposób i środoskie (Maté, Atún, Achím, Intió). Drugie rodzaj imion
wisko życia. Kajmany żyją w płytkich rozleto imiona hiszpańskojęzyczne, których liczba jest bardzo duża. Obu rodzajów imion, Indianie nie używają
wiskach, jaguary wśród drzew lasu deszczow codziennych interakcjach między sobą. W rozmowach
między sobą określają siebie i innych terminami pokrewego, Indianie E’ñepá w wielkich chatach
wieństwa (np. ojciec, syn, brat, wnuk, zięć czy szwagier).
Z kolei imię tubylcze jest związane z ciałem wewnętrzkomunalnych, podczas gdy Wenezuelczycy
nym i tożsamością substancjalną jednostki i pojawia się
we wsiach i miastach. To obraz, by tak rzec,
w wymianach słownych bardzo rzadko. Natomiast imię
hiszpańskie jest używane przez Indian w relacjach z tatz lotu ptaka. Przypomnę też, że o dwóch
tó, tj. z przedstawicielami wenezuelskiego społeczeństwa
narodowego. Dla mnie jako badacza, praktyczniejsze jest,
zasadach rządzących rzeczywistością – pooperowanie na poziomie naukowym, imionami hiszpańskojęzycznymi niż tubylczymi, ponieważ ich powtarzaldziale świata na zewnętrzne i wewnętrzne
ność jest znacznie mniejsza. W grupie lokalnej jest zwykle
oraz procesie transformacji.
kilkanaście osób noszących to samo tubylcze imię.

w nim Wenezuelczycy. Dla E’ñepá racionales opisują byty mało ludzkie, dziwaczne,
nieposiadające prawdziwej wiedzy na temat
świata i tego, jak w nim budować swój dobrostan. Jest więc paradoksalne, że termin
będący dla jednych synonimem człowieczeństwa, dla drugich stał się synonimem
jego odwrotności.
Oprócz wspomnianych „gatunków” występuje wiele klas innych bytów, osób nie-ludzkich takich jak władcy miejsc (wzgórz,
zakoli rzek itp.), zmarli E’ñepá czy byty pomocnicze szamana pomagające mu w leczeniu, przewidywaniu przyszłości, komunikowaniu się z innymi osobami, ochronie
przed zagrożeniem. Spektrum bytów zasiedlających uniwersum E’ñepá jest szerokie
i zróżnicowane.
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i Pablo mogą mieć wyłącznie tego samego
ojca lub matkę), ale już ich powinowatymi
od strony żony będą inni ludzie (choć także niekoniecznie – obaj mogą poślubić siostry), nie mówiąc już o odmiennej sieci swoich partnerów wymian handlowych. Kręgi
krewnych, sąsiadów i wrogów Pabla i Julia
się różnią pomimo tego, że są braćmi. A im
większa „odległość” jednostek w sieci pokrewieństwa, tym większe zróżnicowanie ich
podziałów na to, co dla nich jest sferą zewnętrzną i wewnętrzną. I podziały te ulegają jeszcze zmianom w czasie. Gdy Pablo będzie miał swoje dorosłe dzieci i one zaczną
zawierać swoje związki małżeńskie, jego sieć
powinowatych znowu ulegnie przeobrażeniu, wejdą do niej mężowie córek i ich krewni oraz żony braci i ich krewni. To jeden wymiar procesualności i relacyjności.
Po drugie, w tym samym czasie, gdy jedna jednostka, np. Pablo, wytwarza swój podział świata na swojskie/wewnętrzne i obce/
zewnętrzne, trwa też proces odwrotny: to,
co dla Pabla swojskie i wewnętrzne, jest
przekształcane w to, co dla niego jest obce
i zewnętrzne. Albowiem w świecie Pabla,
w jego rzeczywistości zewnętrznej egzystują
też inne podmioty, osoby ludzkie i nie-ludzkie (np. inni E’ñepá, zwierzęta różnych „gatunków”, władcy zwierząt). Wszyscy oni dokonują tego samego, co Pablo – także dzielą swoje światy na dwie sfery zewnętrzną
i wewnętrzną. Tyle tylko, że tym razem ten
podział jest dokonywany z ich punktu widzenia i to, co jest dla nich przeobrażaniem
obcego w swojskie, dla naszego Pablo będzie procesem odwrotnym. Jeśli Pablo idzie
na polowanie i napotyka w lesie stado dzikich świń pekari, to z jego punktu widzenia są to zwierzęta. Pablo poluje na nie, zabija jedną z nich, oprawia na miejscu i dzieli

jej ciało na części przydatne i nieprzydatne,
potem ćwiartuje na kawałki mięsa i zabiera
do swojej osady. Tam żona Pabla, Ana Teresa, ugotuje mięso i przeobrazi je w pokarm,
który spożyje rodzina Pabla oraz jego krewni (rodzice, bracia i siostry wraz z rodzinami). Jeśli jednak w trakcie pobytu w lesie Pablo spotkałby jaguara i przerażony spotkaniem zacząłby uciekać, jaguar (doświadczający samego siebie jako człowieka, o czym
za chwilę) widziałby go jako uciekającą samotną dziką świnię pekari. I po jej upolowaniu zrobiłby dokładnie to samo co Pablo
z upolowaną pekari – oporządził, poćwiartował, zaniósł do swej osady, gdzie jego żona
przeobraziłaby je w pokarm.
Na tym właśnie polega ciągła transformacja substancji. Cały czas w świecie trwa
proces, w którym różne byty, osoby ludzkie i nie-ludzkie (np. Pablo, jaguar, Indianin Hoti, pekari, tattó, niewidzialny władca kajmanów) starają się przeobrazić część
zewnętrzności we własną swojskość. Proces
ten odbywa się kosztem bytów innych „gatunków”, które przeobrażone stają się „surowcem” do ich reprodukcji. Rzeczywistość
jest w ciągłym ruchu, ciągle istnieje możliwość transformacji jednego w drugie. A ponieważ liczba dóbr i substancji w świecie
jest skończona, zmienia się tylko ich forma.
„Gatunki” wchodzą ze sobą w relacje, po to,
aby zdobywać „dobra” i transformować obcość w swojskość, wytwarzać wewnętrzną,
swojską, bezpieczną sferę danego podmiotu
(zdrowe własne ciało, zdrową rodzinę, dużą
grupę krewnych).
V.
I tak oto doszliśmy do kluczowej kwestii, gdy rozmawiamy o człowieczeństwie
u E’ñepá – kwestii perspektywy i punktu
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widzenia. Wszystkie wymienione powyżej
klasy bytów („gatunków”) w swojej własnej perspektywie są osobami. Z własnego
punktu widzenia są E’ñepá i żyją jak E’ñepá,
doświadczają rzeczywistości jako Indianie
E’ñepá. Noszą przepaski biodrowe, żyją razem z krewnymi, w wielkiej chacie komunalnej, zawierają małżeństwa z powinowatymi
z sąsiednich osad E’ñepá, polują na zwierzęta za pomocą dmuchawek, włóczni i strzelb,
uprawiają rośliny na poletkach, spożywają
odpowiednio zdobyte i przygotowywane
pokarmy (mięso ze zwierząt łownych, ryb,
z uprawianych i zebranych roślin), piją alkoholizowane piwo z manioku. Człowieczeństwo lub innymi słowy – bycie osobą, jest
jedno i wszędzie doświadczane tak samo,
choć przedstawiciele dwóch różnych „gatunków” w normalnej sytuacji nie są w stanie tego doświadczyć. Dlaczego? Ponieważ
różnią się ciałami. Byty różnych „gatunków”
mają różne ciała i przez to doświadczają różnych rzeczywistości, doświadczają jej jednak tak samo, na sposób E’ñepá.
Tak jak w powyżej przytaczanej przykładowej sytuacji spotkania przedstawicieli dwóch „gatunków” – Indianina E’ñepá
Pabla, które w lesie spotyka stado pekari. Dla Pablo to zwierzęta, które tarzają się
w błotnistym zagłębieniu i chłepczą brudną
wodę. To jednak tylko jedna perspektywa.
Z punktu widzenia pekari, to odpoczywająca po polowaniu grupa mężczyzn E’ñepá,
którzy leżą w hamakach we wnętrzu chaty komunalnej i popijają piwo z manioku.
Ta jedna scena to dwie różne rzeczywistości. Dwie różne, bo powodowane dwiema
różnymi perspektywami, które powstały w różnych ciałach. Innymi słowy, pekari doświadcza świata w taki sam sposób,
jak Indianin E’ñepá, jak osoba, choć ich

rzeczywistości są różne w momencie spotkania. Jednakże w tej konkretnej sytuacji
żadne z nich nie może tego dostrzec, gdyż
uniemożliwiają im to ciała, dzięki którym
jej doświadczają. Trzeba więc mocno podkreślić, że byty różnych „gatunków” patrzą
na świat ze swojej własnej perspektywy i doświadczają go zgodnie z zasadą podziału
na wnętrze/zewnętrze dokonywanego z ich
własnego punktu widzenia. Ta jednak perspektywa jest taka sama – jako osoby.
Paradoksalnie więc, gdy przedstawiciele dwóch różnych „gatunków” spotykają
się ze sobą w wymiarze codziennym, czyli
tam, gdzie działają – w swoich ciałach, jest
im bardzo trudno dostrzec wzajemnie swoje
„człowieczeństwo” (bycie osobą). To może
się zdarzyć tylko wtedy, gdy w grę wchodzi
niestandardowe zachowanie dla danego „gatunku”, np. napotkane przypadkowo w lesie
pekari nie ucieka, lecz stoi i przypatruje się
łowcy. Takie „przebłyski” dają szansę na zorientowanie się, że w tym konkretnym przypadku po drugiej stronie znajduje się osoba,
podmiot, który sam doświadcza świata jako
człowiek. W typowej sytuacji pozycje drapieżnika i ofiary, które przyjmują byty (np.
E’ñepá i pekari), są przewidywalne i powtarzalne. Dopiero sytuacja nietypowa, która
ma miejsce w czasie szamanistycznego transu lub snu, pozwala na to, aby przedstawiciele różnych „gatunków” doświadczyli siebie nawzajem jako osoby. Niemniej w obu
tych wymiarach cel działań jednostki jest
ten sam – zdobywać „dobra” i transformować obcość w swojskość, wytwarzać wewnętrzną, swojską, bezpieczną sferę (zdrowe własne ciało, zdrową rodzinę, dużą grupę krewnych). Ideałem byłoby wchodzenie w takie relacje, które pozwalają zagarnąć maksymalnie wiele rzeczy z zewnątrz,
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nie ponosząc negatywnych konsekwencji
tego zagarnięcia. To trudne do osiągnięcia.
Większość relacji ze światem zewnętrznym
polega na umiejętnym zdobywaniu kontroli,
unikaniu niebezpieczeństw bycia zagarniętym przez inny byt, wchodzeniu w relacje
wymiany zrównoważonej, która odbywa się
„pod dyktando” jednostki. Taką jednostką jest osoba. I tak w końcu dochodzimy
do odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być
człowiekiem dla E’ñepá.
VI.
Przypomnę znaczenie terminu, którym
Indianie określają samych siebie – kim
są E’ñepá? Dosłownie osobą/człowiekiem,
czyli bytem, który umie zarządzać procesem transformacji; bytem, który potrafi
„wytwarzać” byty swojego „gatunku” tak jak
mężczyzna i kobieta potrafią spłodzić dzieci
i dbać o ich wzrost. Oddaje to samo słowo.
Termin e’ ñepá zawiera w sobie formułę iñé,
która odnosi się do czynności patrzenia, słyszenia, mówienia i odczuwania oraz do serca
jako źródła wszelkiej percepcji. A zatem osoba/człowiek to byt, który działa i o tym wie.
Być osobą oznacza być świadomym podmiotem. Wróćmy na chwilę do reguł rządzących rzeczywistością mówiących o podziale świata na sferę wewnętrzną i zewnętrzną oraz o procesie transformacji substancji.
Osoba/człowiek to ktoś, kto umie transformować, ma wiedzę jak to robić i potrafi ją
zastosować. Po tym można poznać, że dany
byt jest osobą, że większym lub mniejszym
sukcesem, transformuje rzeczywistość. Tak
jak w powyższym przykładzie – jeżeli mężczyzna jest w związku małżeńskim, jednym, drugim czy trzecim i z każdego z nich
przychodzą na świat dzieci, z których większość przeżywa do wieku reprodukcyjnego,

to taki mężczyzna odnosi sukces na polu
bycia osobą. Jeśli jednak mężczyzna nie
ma żony, to znaczy, że nie był w stanie spowodować, żeby jakaś kobieta chciała z nim
żyć przez długi okres, by z tego związku
rodziły się dzieci i te dzieci wzrastały, dorastały i miały swoje własne dzieci później.
Taki mężczyzna jest niepełną osobą, jest nie
w pełni sprawczym podmiotem.
Osoba/człowiek u E’ñepá składa się z elementów widzialnych (ciała zewnętrznego) i elementów niewidzialnych (ciała wewnętrznego)7. Ciało zewnętrzne (puto, yokto) jest swego rodzaju „opakowaniem” cielesnym osoby, to „mięso” (pijpë) tj. tkanki,
mięśnie, ścięgna i skóra oraz kości. Ciało
zewnętrzne nie jest jedynym elementem
widzialnym ciała. Ono samo generuje też
inne formy cielesne związane z pojedynczym bytem takie jak pozostałości ciała
(patajpë – ślina, pot czy włosy), cień osoby
(kochón) lub też wszelkiego rodzaju odbicia
(marejpë), które osoba zostawia w świecie
(w lustrze, tafli wody, ale także na fotografii).
Wszystkie one są w stanie istnieć samodzielnie, po oderwaniu się od ciała zewnętrznego, choć w dalszym ciągu są substancjalnie
powiązane z osobą, która je wygenerowała
(zob. Kairski 2008–2009, 2011).
Drugi rodzaj ciała osoby to ciało wewnętrzne, tj. ciało, którego nie widać patrząc za pomocą własnego ciała zewnętrznego, tego swoistego „opakowania” cielesnego. Ono także składa się z różnych form
cielesnych, które są w stanie funkcjonować samodzielnie, niektóre z nich w trakcie życia osoby, niektóre zaś dopiero po jej
śmierci. Najważniejszym elementem ciała
7
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wewnętrznego jest iñeeto’, do którego opisu
zaraz przejdę. Inne elementy osoby, o których istnieniu tutaj tylko wspomnę, to ouktó (kontur, zarys ciała)8, oromaeputo yaarï
(„dusza” języka, dzięki której osoba mówi
po ludzku), ooyarï („dusza” oczu odpowiedzialna za właściwe widzenie) oraz tičshey
(imię-„dusza” określające tożsamość osoby)
(zob. Kairski 2008–2009, 2011).
Nas w tym tekście interesuje najbardziej
iñeeto’, albowiem to ono w najwyższym
stopniu definiuje pojmowanie człowieczeństwa u E’ñepá. Cóż to jest? Kłopot poznawczy stanowi samo znalezienie słowa w języku polskim, które najlepiej oddałoby jego
znaczenie. Indianie używają tego terminu
w różnych kontekstach, które sprowadzić
można do czterech rodzajów użycia semantycznego. Może się ono odnosić do serca
jako organu i zarazem źródła wszelkiego poznania i wszystkich emocji u osoby. Tym terminem określane są też procesy życiowe ciała takie jak puls, bicie serca, oddech, zapach
ciała, jego ciepło – wszystko to, po czym
można poznać, że ciało zewnętrzne osoby
żyje. Iñeeto’ jest też używane do nazywania
świadomości, jaką posiada osoba oraz tego,
co ona pamięta. I wreszcie ostatnie znaczenie określa „ja” osoby, które doświadcza rzeczywistości podczas snu lub transu (m.in.
w czasie podróży szamańskich). Iñeeto’ działa wtedy niezależnie od ciała zewnętrznego,
choć dalej jest z nim połączone.
Iñeeto’ jest fundamentalne dla wyjaśnienia tubylczego rozumienia osoby/człowieka. Tylko osoby mają iñeeto’ I tylko dzięki
8

Ouktó to zarys człowieka (korpus do pasa, brzuch, żołądek, klatka piersiowa, część środkowa ciała itp.), niewidoczna warstwa ciała osoby, która w trakcie jej życia
ujawnia się pod postacią cienia lub odbicia. Natomiast
w czasie umierania ouktó odrywa się od ciała i zaczyna
samodzielną egzystencję. Przybiera wtedy obraz jęczącego odbicia ciała zmarłego, które może pojawiać się w miejscach oddalonych od miejsca śmierci.

niemu osoba ludzka z „gatunku” E’ñepá
może komunikować się z osobami nie-ludzkimi innych „gatunków” (np. władcą jaguarów, władcą kajmanów, władcą pekari). To
za pomocą swojego iñeeto’ szaman jest w stanie spotkać iñeeto’ osoby innego „gatunku”.
I tylko wtedy spotyka ją w postaci człowieka. Iñeeto’ jest bowiem doświadczane jako
ciało ludzkie, gdy jest aktywne (w czasie
transu czy snu) działa i wygląda jak człowiek. Gdy więc szaman wchodzi w trans,
jest w stanie podążać do miejsc, które wyglądają tak samo, jak na jawie (jak osady
indiańskie), które są zamieszkane przez innych, nieznanych ludzi (tj. iñeeto’ osób innego „gatunku”), z którymi może porozumiewać się w normalnym, ludzkim języku
(czyli w e’ ñepá), spożywać normalne ludzkie jedzenie (czyli mięso upolowanych zwierząt), pić piwo z manioku, leżeć w hamaku
w wielkiej chacie komunalnej. Wszystko
to jest możliwe, ponieważ osoby z dwóch
różnych „gatunków” działają poza swoimi
ciałami zewnętrznymi i nie są nimi ograniczone. Wtedy dopiero doświadczają człowieczeństwa osób z innych „gatunków”.
VII.
Podsumowując, czym jest człowieczeństwo u E’ñepá? Człowieczeństwo jest stanem wytworzonym, którego utrzymanie
i budowanie wymaga ciągłego wysiłku
od podmiotu. Człowieczeństwo jest procesualne, a nie substancjalne. Jednostka
nie zostaje człowiekiem tylko z racji urodzenia się. Człowieczeństwo jest niestałe
i przejściowe. Jest to jakościowy stan bycia podmiotu, którego wytworzenie wymaga od niego dużego wysiłku. Człowiekiem można być tylko poprzez działanie,
poprzez sprawczość i intencjonalność. Ten
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stan można zarówno osiągnąć, jak i stracić. Cały wysiłek E’ñepá skierowany jest
na osiąganie człowieczeństwa.
Osobę rozpoznajemy po tym, że jej działania przynoszą skutki. Uprawa poletka
przynosi plony, wyplatanie przynosi nowy
kosz, stosunki seksualne prowadzą do ciąży itp. To działania i ich skutki są głównym
przejawem bycia osobą. Indianie mówią, że
wymaga ona wysiłku włożonego w przekształcanie rzeczywistości, transformującej
pracy, które przeobraża bezużyteczny, nieoswojony fragment świata w drugi. Osoba to ktoś, kto wie jak to coś zrobić i robi
to skutecznie. Musi więc posiadać wiedzę
o tym, co i jak robić (jak stworzyć nowe
poletko w lesie, jak upolować pekari, jak
zdobyć nową siekierę, czym i jak nakarmić
swoje dziecko, gdzie nie chodzić, by nie zachorować itp.) oraz wykazywać się skutecznością w tym zakresie (zakładać i uprawiać
poletka, łowić pekari, zdobywać siekierę,
dawać swojemu dziecku jedzenie prawdziwych ludzi, nie łowić ryb w lagunie, gdzie
ma swój dom władca kajmanów itp.).
Osoba to byt, który kontroluje kierunek i formę transformacji, jaka zachodzi

w świecie. Jest to jednostka, która zarządza przepływem substancji, „dóbr”, wiedzy,
to ktoś, kto wie, gdzie je zdobyć, jak je zdobyć, jak to uczynić najbezpieczniej (czyli tak,
aby bilans dodatni ich wymiany był po jego
stronie) i wreszcie, ktoś potrafi owe dobra przekształcić w budowanie ciał swoich
krewnych. Inaczej mówiąc, osoba to ktoś,
kto potrafi nawiązywać i utrzymywać relacje z innymi bytami. Umie to robić zarówno pokojowo (podejmując gości, uśmiechając się, ofiarowując dary itp.), jak i wojennie
(zsyłając choroby, przeistaczając się w krwiożerczego jaguara itp.) – sposób działania zawsze zależy od okoliczności. Wie jak ochronić swoich krewnych, jak sprawić by żyło im
się dobrze i bezpiecznie (chroniąc ich przed
atakami, lecząc chorych, negocjując z władcami zwierząt odpowiednią liczbę zwierzyny łownej itp.). Wszystko po to, aby wokół
niego było jak najwięcej bytów o podobnych
ciałach i podobnej perspektywie robiących
to samo i tak samo doświadczających świat.
Bycie osobą jest archetypem, który próbują
realizować wszystkie byty w świecie. Bycie
osobą oznacza człowieczeństwo najwyższego stopnia, ideał bycia w świecie.

» 105 «

Tarzycjusz Buliński

Człowieczeństwo u Indian E’ñepá …

Bibliografia
Buliński T., Ludzie, zwierzęta i inne byty
w świecie Indian Amazonii. Wstęp do perspektywizmu, w: A. Mica, P. Łuczeczko
(red.), Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, Wydawnictwo
Orbis Exterior, Gdańsk 2011, s. 89–114.
Buliński T., School and Social Development
among the E’ ñepá Indians from the Venezuelan Amazon, „Ethnologia Polona”
2010–2011, nr 31–32, s. 221–238.
Buliński T., Pytanie Raula. Obraz dziecka w kulturze Indian E’ñepá, „Problemy
Wczesnej Edukacji” 2012, nr 3 (18), s. 49–59.
Buliński T., Rysowanie słów. Praktyki pisania wśród Indian E’ ñepá (Amazonia wenezuelska), „Teksty Drugie” 2015, nr 4,
s. 48–69.
Buliński T., Szkoła jako sposób zdobywania
dóbr (Indianie E’ ñepá, Amazonia wenezuelska), „Etnografia Polska” 2016, t. 60,
z. 1–2, s. 63–82.
Buliński T., Szkoła w amazońskiej puszczy.
Formy i znaczenie edukacji w społecznościach tubylczych na przykładzie Indian
E’ ñepá z Wenezueli, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018a.
Buliński T., Szkoła jako sposób budowania
wspólnoty (Indianie E’ ñepá, Amazonia
wenezuelska), „Etnografia Polski” 2018b,
t. 62, z. 1–2, s. 25–40.
Buliński T. (ed.), Animism and Perspecitivism in the Study of Indigenous People,
„Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2020, nr 6.
Buliński T., Kairski M., Élites aparentes. Sociedades de tipo simple en el mundo contemporáneo. Maestros y líderes de las organizaciones indígenas entre los E’ ñepá y

Matsigenka, „Estudios Latinoamericanos” 2007, nr 27, s. 101–138.
Buliński T., Kairski M. (red.), Sny, trofea,
geny i zmarli. „Wojna” w społecznościach
przedpaństwowych na przykładzie Amazonii – przegląd koncepcji antropologicznych,
Wydawnictwo UAM, Poznań 2006.
Buliński T., Kairski M., Polskie badania antropologiczne w Amazonii, „Etnografia.
Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2017,
nr 3, s. 7–17.
Buliński T., Kairski M., A Brief History
of Amazonian Research in Polish Anthropology, „Etnografia. Praktyki, Teorie,
Doświadczenia” 2020, nr 6, s. 205–216.
Chyc P., Otro lado. An Inquiry into the Conceptual Topology of Animism among the
Moré (Itene) of the Bolivian Amazonia,
„Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2020, nr 6, s. 99–126.
Fausto C., O wrogach i oswojonych zwierzętach: wojna i szamanizm w Amazonii, w:
T. Buliński, M. Kairski (red.), Sny, trofea,
geny i zmarli. „Wojna” w społecznościach
przedpaństwowych na przykładzie Amazonii – przegląd koncepcji antropologicznych,
tłum. Ł. Krokoszyński, Wydawnictwo
UAM, Poznań 2006, s. 353–402.
Fausto C., Feasting on People. Eating Animals and Humans in Amazonia, „Current Anthropology” 2007, vol. 48, no. 4,
s. 497–514.
Gow P., Of Mixed Blood: Kinship and History in Peruvian Amazonia, Clarendon
Press, Oxford 1991.
Henley P., The Panare. Tradition and Change on the Amazonian Frontier, Yale University Press, New Haven 1982.
Henley P., Los e’ ñepa, w: J. Lizot (ed.), Los
aborígenes de Venezuela, vol. 3, Fundación

» 106 «

Tarzycjusz Buliński

Człowieczeństwo u Indian E’ñepá …

La Salle, Instituto Caribe de Antropología
y Sociología, Caracas 1988, s. 215–306.
Henley P., Panare, w: J. Wilbert (ed.), Encyclopedia of World Cultures 7: South America, G. K. Hall, Boston (MA) 1994,
s. 264–267.
Kairski M., In a World of “Reversed” Bodies: Persons, Non-persons, and People –
How the E’ ñepá Indians Regard Otherness,
„Ethnologia Polona” 2008–2009, nr 29–
30, s. 115–134.
Kairski M., Osoby wielorakie. O sposobach
bycia w wieloświecie Indian E’ ñepá (Amazonia Wenezuelska), w: H. Chałasińska
(red.), W kręgu problemów ekologii kultury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 27–41.
Kairski M., O tubylczej ekonomii politycznej.
Przypadek Indian E’ ñepá z Amazonii wenezuelskiej, w: W. Dohnal, A. Posern-Zieliński (red.), Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami
władzy, Komitet Nauk Etnologicznych
PAN, Warszawa 2012, s. 203–222.
Kairski M., Fantazmaty w Amazonii, czyli
o nie-oczywistych oczywistościach, „Sensus
Historiae” 2015, nr 21 (4), s. 101–116.
Kairski M., La persona y su identidad en la
Amazonía. Problemas básicos, „Estudios Latinoamericanos” 2018, nr 38, s. 175–188.
Kairski M., Stoińska-Kairska I., Buliński T., Genealogia E’ ñepá południowych,
2012 [maszynopis].
Krokoszyńska M., Robak zjada jaguara: procesy tworzenia relacji z perspektywy Amazonii
zachodniej, „Etnografia. Praktyki, Teorie,
Doświadczenia” 2017, nr 3, s. 45–86.
Lima T. S., O dois e seu múltiplo: reflexões
sobre o perspectivismo em uma cosmologia
tupi, „Mana” 1996, vol. 2, no. 2, s. 21–47.

Lima T. S., Um peixe olhou para mim. O povo
Yudja e a perspectiva, Editora UNESP,
São Paulo 2005.
Przytomska-La Civita A., La relación de depredación entre humanos y no-humanos en la
ontología de los q’ero de la cordillera de Vilcanota, Perú, „Etnografia. Praktyki, Teorie,
Doświadczenia” 2020, nr 6, s. 127–153.
Rogalski F., Niespecyficzne duchy, przewrotne
opowieści – budowanie wyobrażeń na temat osób nie-ludzkich w narracjach ludu
Arabela (Amazonia peruwiańska), „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”
2017, nr 3, s. 87–118.
Rogalski F., Everyday Enacting of Agents through Bodily Simulation, Voicing, and Familiarization of Artifacts among the Arabela (Peruvian Amazonia), „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2020, nr 6, s. 67–98.
Seeger A., da Matta R., Viveiros de Castro
E., A construção da pessoa nas sociedades
indígenas brasileiras, w: J.P. de Oliveira
Filho (org.), Sociedades indígenas e indigenismo no Brasil, Marco Zero/UFRJ, Rio
de Janeiro 1987.
Świerk K., Perspectivismo, amor y cigarras:
Sentimientos, transformaciones y ethos en
el cuento de Jerinti, del folclore Matsigenka, „Estudios Latinoamericanos” 2007,
nr 27, s. 139–177.
Vilaça A. M. N., Making Kin out of Others
in Amazonia, „Journal Of The Royal Anthropological Institute” 2002, vol. 8, no.
2, s. 347–365.
Vilaça A. M. N., Chronically Unstable Bodies:
Reflections on Amazonian Corporalities,
„Journal Of The Royal Anthropological
Institute” 2005, vol. 11, no. 3, s. 445–464.
Viveiros de Castro E., Images of Nature and
Society in Amazonian Ethnology, „Annual

» 107 «

Tarzycjusz Buliński

Człowieczeństwo u Indian E’ñepá …

Review of Anthropology” 1996, vol. 25,
s. 179–200.
Viveiros de Castro E., Cosmological Deixis
and Amerindian Perspectivism, „Journal Of The Royal Anthropological Institute” 1998, vol. 4, no. 3, s. 469–488
[przekład polski: Viveiros de Castro E.,
Kosmologiczna deixis oraz perspektywizm
indiański, „Etnografia. Praktyki, Teorie,

Doświadczenia” 2017, nr 3, s. 235–258,
przeł. M. Filip, K. Chlewińska]
Viveiros de Castro E., GUT Feelings About
Amazonia: Potential Affinity and the Construction of Sociality w: L. Rival, N. Whitehead (eds.), Beyond the Visible and the
Material: the Amerindianization of Society
in the Work of Peter Rivière, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 19–43.

Człowieczeństwo u Indian E’ñepá
(Amazonia wenezuelska)
Streszczenie: Artykuł przedstawia obraz
człowieka i rzeczywistości, w którym żyje,
doświadczany przez Indian E’ñepá zamieszkujących Amazonię wenezuelską. Opierając się na etnograficznych badaniach terenowych i literaturze antropologicznej autor
opisuje zasady rządzące światem, przedstawia rodzaje zasiedlających go bytów oraz tubylczą koncepcję osoby.
Słowa kluczowe: E’ñepá, Amazonia, człowieczeństwo, osoba, obraz świata,
antropologia

Humanity According to E’ñepá Indians
(Venezuelan Amazonia)
Summary: The article presents the view
of man and reality, experienced by E’ñepá
Indians living in the Venezuelan Amazonia. Basing on ethnographic field research
and anthropological literature, the author
describes the rules of the world, presents its
types of beings, and the indigenous concept
of a person.
Key words: E’ñepá, Amazonia, humanity, person, world view, anthropology
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Michał Woroniecki (1949–2021) –
zarys biografii

Michał Woroniecki – człowiek o szerokich zainteresowaniach, wielu talentach
i różnorodnych aktywnościach społecznych, w środowisku filozoficznym znany
przede wszystkim jako wybitny znawca filozofii i twórczości Henryka Elzenberga
oraz wydawca jego pism i rękopisów, zawodowo związany przez blisko pół wieku
z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i nieco krócej z Akademią
Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Urodził się 20 czerwca 1949 roku w Radomiu, jako syn Edmunda Woronieckiego i Marii Rogala-Marczewskiej1. Jego ojciec, przedwojenny sędzia śledczy w powiecie koneckim i opoczyńskim, potem sędzia
Sądu Grodzkiego w Łucku – jako repatriant
– wrócił w rodzinne strony, gdzie piastował
urząd sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu i tu ożenił się z pochodzącą z Litwy nauczycielką, Marią Marczewską.
1

Dane biograficzne opracowane zostały na podstawie: teczki akt osobowych z archiwum Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego (sygn. RZP/120) oraz prywatnego archiwum
M. Woronieckiego (dalej jako: AMW)

W latach 1963–1967 Michał Woroniecki kształcił
się w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i już
wtenczas ujawniły się jego
talenty badawcze i literackie.
W 1966 roku otrzymał nagrodę Radomskiego Towarzystwa Naukowego za pracę poświęconą poecie związanemu z ziemią radomską –
Janowi Ożogowi2.
W 1967 roku rozpoczął studia filologii
polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Pierwotnie zamierzał studiować medycynę
w Łodzi, ale kilka okoliczności zmieniło jego
plany, zwłaszcza spotkanie z Jerzym Gombrowiczem – bratem pisarza Witolda Gombrowicza. W jednym z listów wspomina:
Gombrowiczom w ogóle wiele zawdzięczam – Witold dał mi właściwy horyzont
jeszcze gdzieś na poziomie połowy liceum
(to były w końcu czasy, kiedy nikt o nim
2
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na poziomie, na którym wtedy byłem,
nie słyszał) […] jego zaś brat odcisnął się
na mojej biografii…3

Będąc słuchaczem polonistyki, dał się
poznać jako oryginalny twórca, publikując swoje pierwsze teksty w „Nowych
Książkach” i „Nowym Wyrazie”. Angażował się w działalność znanych klubów studenckich. W „Hybrydach” prowadził DKF,
zaś w „Stodole” był kierownikiem literackim studia piosenki „Miks”. Przewodniczył również uniwersyteckiemu klubowi
„Pod Latarniami” oraz grupie teatralno-kabaretowej „Saga”. W opinii Rady Uczelnianej SZSP UW „w swojej działalności wykazywał dużą inicjatywę w organizacji życia intelektualnego studentów. Pracą swoją
zdobywał uznanie i sympatię kolegów [...].
Działalność kol. Woronieckiego stanowi
trwały wkład w dorobek tutejszego środowiska akademickiego”4.
Początek studiów przypadał na burzliwy
rok 1968. Michał Woroniecki związany był
z kręgiem Bohdana Urbankowskiego i Józefa Dajczgewanda, z którym mieszkał w akademiku, a o którym wspominał, że „de facto
kierował marcem”5. Dobrze tamtą sytuację
opisują słowa z korespondencji Woronieckiego, w której pisze: „Ja to miałem u siebie w pokoju – cały marzec «na patelni»,
na długo zanim rzecz się stała”6.
Już w czasie studiów jego pasją stała
się filozofia – a wieńcząca je praca magisterska nosiła tytuł Podstawy artystycznego
3
4
5
6

AMW, List do Hanny Juszczakowej, Teczka: Curriculum
vitae, vol. VII.
AMW, Teczka: Dokumenty osobiste.
AMW, List do Hanny Juszczakowej, Teczka: Curriculum
vitae, vol. VII.
Tamże. W AMW (Teczka: Edmund Woroniecki) zachowała się, napisana charakterem pisma ojca, półtora stronicowa deklaracja studentów UW, przyjęta przez zebranych
w audytorium Uniwersytetu w dniu 21 marca 1968 roku.

i filozoficznego światopoglądu Witolda Gombrowicza w „Pamiętniku z okresu dojrzewania”. W 1974 roku Woroniecki rozpoczyna
pracę w charakterze asystenta w Zakładzie
Filozofii i Socjologii, ówczesnej Katedry
Zespołowej Nauk Społecznych Akademii
Medycznej w Gdańsku. Wtedy to przedmiotem jego szczególnych zainteresowań
naukowych okazała się twórczość Henryka
Elzenberga. W 1983 roku na Uniwersytecie
Gdańskim uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji: Podstawy poglądów aksjologicznych Henryka Elzenberga, której promotorem był doc. Marian Pyrz.
Dr Woroniecki, przechodząc kolejne stopnie zawodowego awansu, pracował przez
wiele lat na stanowisku adiunkta (w ostatnim okresie – starszego wykładowcy), prowadząc zajęcia z filozofii dla słuchaczy różnych kierunków medycznych, opiekował się
kołem studenckim, uczestniczył w zakładowych projektach badawczych. Zakład Filozofii podlegał tymczasem, także ze względów politycznych, wielu restrukturyzacjom.
W 1982 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego, jednostce przydzielono nadzór kuratora – co było reakcją władz na współorganizację przez jej kierownika, dr. Zbigniewa Kwapicha, strajku głodowego w obronie
więźniów politycznych, który miał miejsce
właśnie w Zakładzie Filozofii7.
Z końcem lat 80. dr Woroniecki przez
dwa lata pełnił obowiązki kierownika zakładu. Zawsze zabiegał o wolność i niezależność
myśli. Dzięki staraniom wykładowców, filozofia na gdańskiej Akademii Medycznej nie
uległa marksistowskiej ideologizacji, a dr Woroniecki preferował jej zobiektywizowane
7
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nauczanie historyczne. Krytyczny wobec
wszelkich ideologii, poczynając od 1968
roku, sympatyzował z działaczami opozycji,
utrzymując z nimi bliskie kontakty, jak np.
w latach 80. ze środowiskiem Joanny i Andrzeja Gwiazdów. Co prawda nie angażował
się politycznie, twierdząc, że to „nie jego żywioł”. Pisał w listach: „polityka mnie nie interesuje, chyba jako źródło informacji o formacie duchowym ludzi, albo, jak to było np.
po 1976 r., jako coś z czym trzeba walczyć,
bo jest złem”8.
Już po przemianach ustrojowych w 1991
roku zniesiono Katedrę Nauk Społecznych,
a „zakład filozofii” włączono do Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych.
Dr Woroniecki przez wiele lat kierował „zespołem dydaktycznym filozofii”. Po przejściu na emeryturę w roku 2014 nadal prowadził zajęcia aż do czasu ogłoszenia pandemii Covid-19; chociaż i wówczas brał udział
w życiu Zakładu, przychodząc do swojego
gabinetu jeszcze na kilka tygodni przed
śmiercią. Przestrzenie, w których pracował,
przybierały charakter jego nietuzinkowej
osobowości – były pełne m.in. humorystycznych kolaży, wycinków prasowych i fotografii oraz wielu innych artefaktów i ironicznych konstatacji, w stylu „nauka nie jest
od zarabiania pieniędzy”.
Praca dydaktyczna stanowiła szczególną
sferę Jego życia. Zwłaszcza w początkach
okresu trójmiejskiego wykładał filozofię
w licznych tutejszych uczelniach. Współpracując z prof. Adamem Synowieckim, nauczał
na Politechnice Gdańskiej, a także na filologii angielskiej i skandynawistyce na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Studium Wychowania Przedszkolnego w Gdyni, gdzie prowadził zajęcia z logiki oraz socjologii.
8

Od 1991 roku ważnym miejscem realizacji naukowo-pedagogicznego powołania dr. Woronieckiego stała się Akademia
Sztuk Pięknych. Mianowany kierownikiem
Zakładu Nauk Humanistycznych zorganizował tę jednostkę i przewodniczył jej
przez szesnaście lat w okresie 1992–2008.
Na wszystkich wydziałach tej uczelni prowadził zajęcia z historii filozofii i estetyki
oraz seminarium dyplomowe. Był promotorem kilkuset teoretycznych opracowań,
stanowiących część pracy dyplomowej przyszłych artystów. Również w ASP pracował
do czasu emerytury, angażując się w wiele
obszarów. W 1996 roku współtworzył zaoczne studia licencjackie Wychowania Plastycznego, a także organizował sesje naukowe i uczelniane pismo.
To za tę działalność dydaktyczno-organizacyjną wyróżniono Go nagrodami rektora
obu gdańskich uczelni: medycznej i artystycznej. W relacjach ze studentami cechowała Go wielka życzliwość, wysoka kultura, troska i szacunek. W zbiorowej monografii Humanizacja medycyny pisał m.in.:
„lekarze […] zapewne to wiedzą: pacjentów
trzeba «lubić». Ale by tak było, by ich traktować «po ludzku», uprzednio trzeba być
też tak – także na studiach – traktowanym
[…] wtedy oddadzą to, co dostali”. Z pewnością to podejście zapisało się w pamięci pokoleń studentów. A uzasadniając sens
nauczania przedmiotów humanistycznych
na uczelniach medycznych wskazywał, że
lekarz „oprócz oczywistej konieczności władania całą, najszerzej rozumianą wiedzą medyczną, nie może zapominać o tym ludzkim
podejściu […], jest ono bowiem pochodną
systemu wartości i nie wypływa bynajmniej
z najlepszego nawet opanowania «warsztatu»

AMW, List do R.B., Teczka: Curriculum vitae, vol. VII.
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automatycznie”9.
Na polu nauki trwałym dorobkiem dr.
Woronieckiego są efekty iście benedyktyńskiej pracy edytorskiej i badawczej, dotyczące twórczości Henryka Elzenberga (1887–
1967), oryginalnego i wybitnego filozofa,
szczególnie w dziedzinie aksjologii, zajmującego się także krytyką literacką czy problematyką społeczno-polityczną. Prof. Elzenberg pracował przed wojną m.in. na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a od
1945 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i publikował stosunkowo niewiele – znacząca część jego dorobku,
pozostała w formie rękopisów zachowanych
w warszawskim Archiwum PAN (ponad 70
teczek) oraz w mniejszej części, w zbiorach
rękopisów UMK w Toruniu. W połowie lat
80. prof. Bogusław Wolniewicz zaproponował dr. Woronieckiemu edycję jednego
z tomów pism Elzenberga, przedstawiając
projekt całego cyklu wydawniczego10, który później z różnych względów uległ znaczącym modyfikacjom, a dr Woroniecki, ostatecznie, w autorski sposób przygotowywał
i opracował kolejne edycje pism toruńskiego filozofa, opatrując je swoimi wprowadzeniami oraz redakcyjnymi przypisami. I tak,
w 1986 roku ukazał się 1 tom pism Z filozofii kultury, zawierający wydane za życia Elzenberga Próby kontaktu, pisma rozproszone i wybrane inedita; w 1991 roku – Elzenbergowski przekład Monadologii Leibniza
9

10

M. Woroniecki, Kilka uwag humanisty, w: Humanizacja
medycyny: teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania
przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych,
red. J. Suchorzewska i M. Olejniczak, Kraków 2011, s. 102.
Projekt prof. Wolniewicza z 1983 r. przewidywał spójną
i logiczną koncepcję sześciu tomów o roboczych tytułach:
Z historii filozofii, Aksjologia ogólna, Z filozofii kultury,
Estetyka, Z filozofii religii, Dziennik filozoficzny (Kłopot
z istnieniem). Zob. M. Woroniecki, O dwóch sprawach dotyczących wydania Pism Henryka Elzenberga: komunikat,
w: Henryk Elzenberg (1887–1967). Dziedzictwo idei: filozofia-aksjologia-kultura, red. W. Tyburski, Toruń 1999, s. 179.

z obszernym wstępem tłumacza, opracowany przez dr. Woronieckiego z rękopisu;
w 1994 roku – jako tom 2, wydano po raz
drugi Kłopot z istnieniem w nowym opracowaniu i z dodanym indeksem rzeczowym;
w 1995 roku – tom 3, Z historii filozofii, zawierający w pierwszej części rozprawy i artykuły historyczno-filozoficzne już drukowane, a w drugiej teksty niepublikowane
i przygotowane z rękopisów. Poza powyższymi pozycjami książkowymi dr Woroniecki opracował wiele tekstów Elzenberga,
które ukazywały się w czasopiśmie „Etyka”
oraz serii wydawniczej „Znak-Idee”. Praca
edytorska nad rękopisami, często mało czytelnymi, wymaga ogromnej sumienności
i cierpliwości. Jest działalnością wartą szczególnego uznania zwłaszcza wówczas, kiedy
badacz, jak to czynił dr Woroniecki, poddaje teksty autorskie szczegółowej analizie
i przygotowuje je, uwzględniając różne redakcje i zapiski autorskie.
Michał Woroniecki pozostaje niekwestionowanym autorytetem także jako autor
ważnych artykułów naukowych poświęconych myśli filozoficznej Elzenberga i jego
biografii, jak Elzenbergowska próba systemu11,
Elzenbergowskie rozumienie kultury12, Fear
of Error is Worse than Error Itself (Henryk
Elzenberg’s System)13, O życiu Henryka Elzenberga14 czy ostatnia praca – Henryk Elzenberg. Zarys biografii i poglądów15. Mając
na uwadze życie i intelektualny horyzont
Elzenberga oraz literackie inklinacje, talenty, dokumentacyjną pieczołowitość i przywiązywanie wagi do sfery wartości przez
11
12
13

14
15
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„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filozofia” 1991,
z. 12, s. 9–28.
„Ruch Filozoficzny” 1989, nr 1, s. 85–90.
w: Henryk Elzenberg (1887–1967). Dziedzictwo idei: filozofia-aksjologia-kultura, red. W. Tyburski, Toruń 1999,
s. 9–23.
„Studia Filozoficzne” 1986, nr 12, s. 75–82.
„Karto-Teka Gdańska” 2020, nr 2(7), s. 80‒88.
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Woronieckiego, trudno oprzeć się wrażeniu
„duchowego pokrewieństwa” między filozofem a jego badaczem i edytorem pism.
Drugą istotną sferą dorobku naukowego gdańskiego badacza są eksploracje historyczno-genealogiczne. Michał Woroniecki
miał swój udział w uruchomieniu „Kwartalnika Genealogicznego”, w którym publikował efekty genealogicznych i heraldycznych
poszukiwań. Przede wszystkim jest autorem
znaczącej pracy historycznej Zarys monografii rodu Xiążąt Korybutowiczów ze Zbaraża
Woronieckich16, należącego obecnie do grupy nielicznych rodów dynastycznych dawnej Rzeczpospolitej, którego dr Woroniecki
był potomkiem. Monografia swym zakresem obejmuje gałąź starszą i młodszą rodu
oraz linie: podlaską, lubelską, galicyjską,
austriacką i płocką, a oparta jest na niezwykle bogatym materiale archiwalnym i sięga
czasów braci Jurija i Wojny Fedorowiczów
Zbaraskich (XVI), od których ród książąt
Woronieckich bierze początek. Praca, którą rozpoczął już z końcem lat 60.17 i realizował prawie do końca życia, stanowi jego
opus vitae. Dzieło, liczące blisko 400 stron,
pozostaje w maszynopisie z nadzieją na jego
wydanie.
Z tym „arystokratycznym” wątkiem
wiązała się idea „Xięstwa Woronicza”,
obejmująca krąg bliskich znajomych. Stanowiła odskocznię w szarych czasach PRL-u i formę zabawy, połączonej z nadawaniem tytułów i funkcji, pieczęciami,
a przede wszystkim ze spotkaniami. Jednym z jej aspektów było nieformalne pisemko satyryczno-filozoficzno-społeczne
16

17

M. Woroniecki, Zarys monografii rodu Xiążąt
Korybutowiczów ze Zbaraża Woronieckich (maszynopis
w zbiorach Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych
GUMed).
AMW, Teczka: Korespondencja rodzinna 1957–1985.

„Acta Paranoica Polonica”, którego zamysł
narodził się jeszcze w okresie warszawskim.
Od czasu przyjazdu do Trójmiasta dr Woroniecki zaangażował się w działalność Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Wchodził w skład zarządu Oddziału Gdańskiego,
pełniąc m.in. funkcję skarbnika, a później
sekretarza, w latach 1980–1992. Oddział
wówczas liczył ok. stu członków i stanowił
oazę wolności myśli, mimo podejmowanych przez aparat władzy prób ingerencji.
Michał Woroniecki zyskał również uznanie
ogólnopolskiego środowiska filozoficznego,
co znalazło odzwierciedlenie w wyborach
do władz centralnych PTF.
Był pomysłodawcą i współorganizatorem kilku ważnych konferencji naukowych,
najczęściej realizowanych we współpracy
z Oddziałem Gdańskim PTF, jak tej dotyczącej problemu zła (ASP, 1995) czy eutanazji (AMG, 1996), i aktywnie uczestniczył,
najprawdopodobniej, we wszystkich konferencjach elzenbergowskich organizowanych
głównie przez ośrodek toruński18.
Zarówno zamiłowanie do pracy z młodymi i wiara, że „ziarna umiłowania mądrości
owocują przez całe życie”19, jak też potrzeba chwili wynikająca z powołania Olimpiady Filozoficznej dla uczniów szkół średnich, spowodowały, że został sekretarzem
jej Komitetu Okręgowego (a od 2000 roku
aż do śmierci – jego przewodniczącym), co
wiązało się w początkowym okresie z tworzeniem odpowiedniej struktury logistycznej i popularyzacją, przede wszystkim, samej filozofii w środowisku szkolnym. Olimpiadę w okręgu gdańskim nazywał swoim
18

19
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„dzieckiem”. Przez cały ten okres był również członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej i, często, jurorem na poziomie eliminacji centralnych.
Poza tą publiczną działalnością pozostaje jeszcze sfera bardziej prywatna. Dr Woroniecki pozostawił po sobie cały zbiór niepublikowanej poezji (aktualnie w dyspozycji rodziny), kilkadziesiąt prac plastycznych
– głównie szkiców i grafik, a także niezwykle obszerną korespondencję, ukazującą
mistrzostwo epistolografii; korespondencję
zebraną w kilka tomów, a związaną m.in.
z pracą nad spuścizną Elzenberga i badaniami genealogicznymi, która sama może stać
się interesującym przedmiotem badawczym.
20 sierpnia 2021 roku towarzyszyliśmy
dr. Woronieckiemu w jego ostatniej drodze
na Cmentarz Katolicki w Sopocie. Wieloletni sekretarz gdańskiego PTF i przyjaciel
Michała Woronieckiego, dr Lech Grudziński, żegnał Go słowami:
Twoje niespodziewane odejście pogrążyło
w smutku i osamotnieniu wiele serc. Byłeś
człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej,
wyrafinowanym poczuciu humoru i inteligencji, wywyższającym przyjaźń w relacjach międzyludzkich. Byłeś człowiekiem
wielu kontaktów osobistych i przyjacielskich z wieloma ludźmi. Przyszło Ci odchodzić w samotności gdańskiego hospicjum.

Znalazłeś miejsce na cmentarzu sopockim
obok matki […], która przekazała Ci najlepsze cechy rodzinnej kultury szlacheckiej20.

Śmierć, zwłaszcza ta zbyt wczesna, wzbudza lęk, o czym Elzenberg pisał w Kłopocie
z istnieniem, że
śmierć bywa tym większym postrachem,
im życie jest uboższe i bardziej wegetatywne; a im bardziej duchowe, kulturalne,
bogate w siły i w pełni rozwinięte, tym lęk
przed śmiercią jest mniejszy. […] wniosek:
im piękniejsze twe życie, tym mniej go będziesz żałował21.

Dane mi było współpracować z dr. Woronieckim, w późniejszym okresie jego życia, zarówno w Zakładzie Historii i Filozofii
Nauk Medycznych GUMed, jak i w wielu
innych obszarach jego aktywności – łączyła nas przyjaźń, praca i ludzie… Emanował
szlachetnością i bezinteresownością, życzliwością i prawością, zawsze wzbudzając zaufanie. Każde odejście może stać się źródłem refleksji dla żyjących, zwłaszcza odejście tych, którzy starali się żyć, jak dr Michał Woroniecki – filozof o duszy artysty,
zgodnie z Elzenbergowską maksymą: „Stań
się człowiekiem lepszym, niż byłeś, a zobaczysz w świecie tym rzeczy, o których ci się
przedtem nie śniło”22.

20
21
22
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Michał Woroniecki (1949–2021) –
zarys biografii
Streszczenie: W sierpniu 2021 roku
w Gdańsku zmarł Michał Woroniecki, zasłużony dla środowiska filozoficznego wydawca pism Henryka Elzenberga i wybitny znawca jego twórczości. Zarys biografii
dr. Woronieckiego, oparty na materiałach
źródłowych (m.in. z jego prywatnego archiwum), ukazuje aspekty drogi życiowej
i zawodowej, pracy naukowo-dydaktycznej i aktywności społecznej. Artykuł koncentruje się na sferze zainteresowań naukowych, gdzie pierwszoplanową była praca
edytorska i badawcza spuścizny Elzenberga,
która w ogromnej części pozostawała w rękopisach. Do artykułu dołączona została bibliografia publikacji dr. Woronieckiego.
Słowa kluczowe: Michał Woroniecki,
Henryk Elzenberg, historia filozofii, aksjologia, historia, genealogia
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Michał Woroniecki (1949–2021) –
an Outline of the Biography
Summary: In August 2021, Michał Woroniecki, the publisher of Henryk Elzenberg’s
writings and an eminent expert in his work,
died in Gdańsk. An outline of the biography
of Michał Woroniecki, based on source materials (including his private archive), shows
aspects of his life and professional path, research and teaching his work and social
activity. The article focuses on the sphere
of scientific interests, where the most important was the editorial and research work
of Elzenberg’s legacy, which remained largely in the manuscripts. The article is accompanied by a bibliography of the publication
of Woroniecki.
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Michał
Michał Woroniecki – zaznaczał: podobnie jak Leszek
Kołakowski – urodził się
w Radomiu. Studiował polonistykę na Uniwersytecie
Warszawskim, większość życia spędził w Gdańsku.
Poznaliśmy się, nie pamiętam już w jakich okolicznościach,
czterdzieści kilka lat temu. Było
to
czymś
naturalnym
i w pewien sposób nieuchronnym, zważywszy na wykonywany
przez nas zawód wykładowców filozofii,
Michała w gdańskiej Akademii Medycznej (przemianowanej później na Gdański
Uniwersytet Medyczny), mój na Uniwersytecie Gdańskim. W Zakładzie Filozofii
AMG, gdzie dorabiałem do marnej uniwersyteckiej pensji, spotykaliśmy się dość
często. Szczególne znaczenie u schyłku lat
siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych miało święto pierwszomajowe, gdy
szliśmy radośnie w pochodzie, wiedząc,
że na wysokości czołgu straszącego przy
alei Zwycięstwa (mówiono, że wystrzeli,
gdy opuści Akademię dziewica) znikniemy w podziemnym tunelu prowadzącym
do Akademii, by w gronie kilku, czasami
kilkunastu osób nie zawsze cenzuralnymi

toastami dopełnić ten
dzień.
Pracowaliśmy wspólnie
także w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, szczególnie ceniąc sobie zajęcia
na kierunku edukacji artystycznej, który Michał zaprojektował i zorganizował.
Czasami
mówiliśmy
o Michale „książę”. Bo i rzeczywiście, Woronieccy stanowili polski ród książęcy
pochodzenia ruskiego (gente ruthenus, natione polonus), herbu Korybut. Nazwę
tę umieścił Michał w swoim adresie mailowym (korybut4@o2.pl). Czasami żartował,
że gałąź rodu, z której się wywodzi, podupadła (określał to mocniej), jednak traktował swe pochodzenie nadzwyczaj poważnie.
Z obowiązku, jak mówił, ale widać było, że
z wyraźnym upodobaniem, grzebał w starych papierach, badając i zapisując genealogię rodu. Mówił, że jest to najważniejsze zadanie, jakie chciałby zrealizować. Czy udało
mu się, nie wiem.
Z arystokratyzmem wiązały się czasami
żartobliwe, czasami poważne dysputy dotyczące jego istoty. Pogląd Michała można ująć
jako arystokratyzm nazwiska i krwi: arystokratę płodzi inny arystokrata. Mówił o kimś,
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że jest „z naszych”, o kimś innym, że „nie
nasz”. Zdarzało się, że fizjonomiczną cechę
tzw. dobrego pochodzenia upatrywał w wysuniętym, oznaczającym stanowczość i upór,
podbródku. Przy tym wszystkim był niezwykle towarzyski i niekonfliktowy. Z pewną wyrozumiałością słuchał moich racji odwołujących się do Grecji, gdzie arystokratą mógł być
potomek niewolnika, nie musiał nim być ktoś
„dobrze urodzony”. Zapraszano na uczty –
sympozja najlepszych – odnoszących sukcesy nuworyszów, odmawiano wstępu podupadłym arystokratom. Liczyły się walory intelektualne, a bardziej jeszcze poetyckie. Powyższy „dobór naturalny” kształtował kulturę żywą, otwartą na nowe impulsy.
Wspominam o tym wszystkim dlatego, że
szczególne, niewyrażane przez Michała bezpośrednio poczucie wyższości dotyczyło całej doświadczanej rzeczywistości. Zwłaszcza
w ostatnich latach mawiał, że to nie jest jego
świat. Kiedy pojawiał się na politycznych
manifestacjach, robił to z powodów bardziej
towarzyskich niż ideowych. Nade wszystko cenił formę, cóż z tego, że czasami pustą. Dystans do nie swojego świata zaznaczał
przy pomocy ironii, dowcipu, sardonicznego
uśmiechu, poszukiwania abstraktów i stanów uniwersalnych. Konkretystów (reistów),
uznających istnienie wyłącznie rzeczy jednostkowych, określał mianem konkretynów.
Mam przed sobą cztery książki Henryka Elzenberga opracowane naukowo przez

Michała. Opracowanie to polegało m.in.
na dodaniu indeksów osobowego i rzeczowego, uzupełnieniu niektórych przypisów
i tłumaczeń; przede wszystkim na odczytaniu pokaźnych partii ineditów oraz późniejszych dopisków i uwag autora. Trzy książki
(Z filozofii kultury, Kłopot z istnieniem oraz
Z historii filozofii wydał krakowski Znak;
czwartą – przełożoną i opatrzoną przez Elzenberga wstępem Monadologię Leibniza
– toruński Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Nie mam najmniejszych wątpliwości,
że edytorska praca Michała wpłynęła na jakość tych, stanowiących trwałą wartość kultury, dzieł. Dziwić może, że nie ukazała się
drukiem jego rozprawa doktorska poświęcona aksjologii Elzenberga.
Dedykacje na ofiarowanych mi książkach mówią o przyjaźni, która, jak to bywa,
z czasem ograniczała się do coraz rzadszych
i przypadkowych spotkań, rozmów telefonicznych i wymiany mailowych dowcipów.
W ostatnich latach po operacji stawu biodrowego Michał wspomagał się laską. Widząc go na ulicy pytałem co słychać, wiedząc, że uzyskam tę samą, niezmienną od
lat odpowiedź – że elementarne zagadki
bytu pozostają nierozwiązane.
Zadzwoniłem do Michała, nieświadomy
powagi jego stanu, trzy tygodnie przed jego
śmiercią. Mówił niewyraźnie, z trudnością,
o przerzutach nowotworowych, o wylewie, i że
zadzwoni za kilka dni. Ale już nie zadzwonił.

ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI:
dr, emerytowany wykładowca akademicki.
Studiował pedagogikę i filozofię. Autor ponad 300 rozpraw i szkiców z zakresu filozofii człowieka, etyki, antropologii teatru. Wydał m.in. Ojciec człowieka. Szkice afiniczne,

słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2012; Owoc
tamtego grzechu, Myślnik, Gdańsk 2013;
„Najgłębsze, spokojne morskie dno”. Próby
antropologiczne, Wydawnictwo Naukowe
Katedra, Gdańsk 2014. Prowadził warsztaty
komunikacji i ekspresji w kraju i za granicą.
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Preliminary Outline of the Chosen
Examples of Secondary Literature
Exploring Possible Affinities as
Regards the Approach to Image-Language
Relationship in the Theories
of Wittgenstein and Lacan
The purpose of this essay is to present certain
affinities that can be found in the secondary
literature concerning the theories of Jacques
Lacan and Ludwig Wittgenstein. First of all,
I must say that, while constituting a part
of a broader project, this text is just a sort
of an introduction, a shy and humble attempt at the trial of rendering justice as far
as these two – seemingly so different approaches are concerned. I am not going to
regard any of these philosophers as ‘better’
or ‘wiser’ than the other one. My goal is exemplified by the well-known Lacan’s analysis of the Kantian philosophy1. In agreement
with this assumption and pushing it even
further in the more ethical direction (aiming to render justice to both ‘sides’ of this
juxtaposition) I perhaps should have actually written ‘Lacan with Wittgenstein’ only
and only if I can equally justly say ‘Wittgenstein with Lacan’. This review of the secondary texts should be treated as preparatory attempts at the achievement of this effect.
1

Lacan juxtaposes Kant’s theory and Sade’s philosophy in
Seminar VI, that is, Ethics of Psychoanalysis. Hence many
authors of the secondary literature refer to the Lacanian
way of analysing the chosen texts written by the two, the
method of the juxtaposition of Kant’s works and Sade’s
novels, which can by encapsuplated by means of the words
‘Kant with Sade’ (Kant avec Sade).

Unfortunately, there are not many texts
comparing the achievements of these two
thinkers as regards the general philosophy
of a human being in the relationship with
the world, including the relationship between image and language. Nevertheless, as
I am studying the problem of how these two
concepts form themselves in their mutual
references while belonging to the two separate and quite different frameworks, I assumed that a good starting point for such
an elaboration would be at least to start to
search for any traces of strivings to brought
up this issue by other researchers who referred to both of the philosophers, even if
only indirectly. That is why I must apologize the reader of this piece of writing: the
text is not very original, as I said, it is rather aimed at the exploration and preparation
of the ground before beginning any serious
research on the matter. Obviously, this can’t
hold me back from hoping that at least some
analogies between the two approaches will
bring a bit of inspiration for anyone interested in the research field.
As is well known, Lacan made a few references to the theory of Wittgenstein in his
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strivings to ‘return to Freud’2. He advised
his students to read Wittgenstein and was
far from underestimating the contributions
made by the author of Tractatus Logico-Philosophicus3. One of the commentators, J. Allouch, underlines that Freud, as embraced
by Lacan, appears as ‘wittgensteinian’ – just
like Wittgenstein he uses philosophy as
a tool for fighting with any philosopher-theoretician which is alive in each of us, in
the same way, Lacan regards psychoanalysis as an instrument in the struggle with
the clinician as a representative of ‘common discourse, making judgments distorted by the deformations of the originairy
intuition, with which psychoanalysis started at its sources. Specifically, both Wittgenstein and Lacan are forced to wrestle
with the incommensurability between that
which is to be explained and the measures
by means of which it is to be explained4 and
such a state of matters obtains also when
one takes into account their grasp of the
relationship between language and image.
Still, as regards the latter, the use of language, and more precisely: the communication with the help of images, takes the privileged place and, taking into consideration
all the sources of the power of expression
being at our disposal, we must admit that
we can never catch up with them. ‘Their
2

3

4

Moreover, in Lacan’s writings, one can notice many ‘answers’ of this author to diverse objections to some areas
of Freud’s theory which can be found in Wittgenstein’s
works (concerning, for example, rejection of contingency, generalization of the theory of dreams, unilateral approach to hallucinations, linguistic ‘slips’, and all the other
abortive or missed actions). Some of the latter’s remarks
can be found in Bouveresse’s book Wittgenstein Reads
Freud, where the reception of the Freudian theory by the
author of Philosophical Investigations is, at least speaking
in general terms, rendered.
The remarks on Wittgenstein’s philosophy can be found in
the 12th volume of Lacan’s seminar, entitled L’envers de la
psychanalyse, embracing the period 1969–1970.
J. Allouch, Freud, Wittgenstein, Lacan. Retrieved from:
<http://www.jeanallouch.com/pdf/125>; [access: 15 mai
2021] , p. 2.

relationship, both when they come into play
as the measures, and as the aims of investigations, brings to mind, as it seems to follow
from various interpretations and the above
elaboration, the notion, in agreement with
which a prototypical case determines the
form of exploring things, which, however,
is obligatory with reference to all the phenomena’5. The prototypical form is subjected to changes6, and this dynamic character
of examination still more complicates the
task of taking account of the sense-creative
relationship between that which is linguistic and that which is ‘imagistic’, as far as all
the essential questions crucial for exhausting the topic are concerned.
Among many areas connected with the
subject in question, brought up by the investigators of the theories formulated by
Wittgenstein and by Lacan, only two issues
contained in them were chosen so as to give
a general review of the field of problems concerning language and image. One of the authors analyzing possible affinities between
the approaches of Wittgenstein and Lacan
is Françoise Fonteneau, who focuses on the
way in which their methods of investigations
find their grounding in ethics, here defined
as the ‘ethics of silence’, obviously referring
to the thesis placed by Wittgenstein as summarizing (one may say: opening and closing
at the same time, like a door or gate) the
5
6

Ibidem, p. 3.
Not only determining the human – ‘stabile in its instability’
- character of seizing by the thought at least some of that towards which it makes its way but also reflecting itself in
the changes of the discourse of both authors during all the
process of development of their theories. However, these
transformations are accompanied by either the trials to express ‘between the words’ what they cannot express or do
it through the necessary silence. This helplessness in the
later period of the development of Lacan’s theory finds its
expression that ultimately ‘there’s only one mistake (une
bévue), next, another mistake, later – another one, then another’ - clumsiness characterizing the striving to utter that
which is at stake utilizing every kind of another ‘new writing (Ibidem, p. 3).
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whole content of Tractatus: ‘Whereof one
cannot speak thereof one must be silent’7. It
would make place for the new ethics that
says ‘nothing’, that is, doesn’t speak about
any particular thing (but its ‘silence’ is all
the more expressive, perhaps telling so much
that one couldn’t grasp the abundance it
points to as well as its significance), the postulate of which might be established based
on the point of view of the ’logic of philosopher, philosopher of the logic of analysis’8.
At the same time, as if in the background
of reflections of this author, we have to do
with a kind of silent dialogue between Wittgenstein and Lacan: ‘We postulate that the
two fields, in which they are engaged, may
teach each other, that this face-to-face gives
birth to the questions which are salutary
for a philosopher or an analyst, who interrogates oneself about one’s act, that these
two ethics gain from being confronted with
each other. The vector of silence permits for
such mutual interrogation: on one side certain ineffable ethics, on the second – the
ethics of half-saying (éthique du mi-dire). Is
it possible that the ethical experience is connected with the experience of a boundary,
whose part would be silence?’9. This silence
is inseparable from the postulate of the existence of sense but the sense that would be
at stake is ambiguous, it is a sort of multiple
sense – stripped of the illusion of consistency. It’s only when we are aware of this ‘heart’
of ethics, which is silence, we can extricate
the formalizations of certain kinds of problems, important for philosophy10. Needless
7

8
9
10

L. Wittgenstein, Wovon man nicht sprechen kann, darüber
muß man schweigen., transl. from German by. C. B. Ogden,
London 1922.
F. Fonteneau, L’ethique du silence. Wittgenstein et Lacan,
Paris 1999, p. 9.
Ibidem, pp. 9–10.
Ibidem, p. 10.

to say that this regards the issue of the relationship between image and language, as
crucial, even fundamental, for both disciplines in question, represented by the respective teachings of Lacan and Wittgenstein.
The author, following Wittgenstein, underlines the importance of showing something (through images) as different than
speaking (through words) – the two remarkably essential questions being part of the exploration of the image-language relationship,
as it is conceptualized by the two main theories being compared in this article. (In my
opinion, both of them can be approached as
a kind of comparison. Uttering words when
we deliver a linguistic account of what we
speak about, we compare, however, such
an attempt always tends to miss something.
Showing is more like presenting a certain
image – and what we have to effectuate is
still only a comparison. As such it can’t deliver us the meaning, as Lacan would have
it, or it is a result of a certain language game:
a meaning is conventionally prescribed to
match its designate). According to Wittgenstein, knowledge or belief shows itself in
the actions our life consists of11. It may be
said that I know something or I believe in
something but both ‘states of mind’ manifest themselves in what I do, as far as I am
able to perceive a certain image – the image
of a specific sense. What is shown and what
is uttered unite themselves in the particular
activity that we perform, the act being a sort
of specular image of them, although always
imperfect. Fonteneau accentuates that it is
this same image that amounts to the surplus of sense: as being something more than
that which can be spoken about, it ‘hasn’t
11
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acquired’ sense12. One must however notice that it presents us with the corresponding excess - the unforeseen surplus is also
inextricably involved in the act of showing:
there is always something more that shines
through the explicitly ‘seen’.
A very similar situation takes place when
we look at the matter from the Lacanian
point of view. Lacan unquestionably supports the difference between ‘statement’
(énoncé) – something that is being spoken
about (that is, actual words uttered) and
‘enunciation’ (énonciation) – the act of uttering them (speaking13 can’t speak itself, so to
say, it doesn’t catch up with itself, and even
if it managed to achieve this, it wouldn’t be
able to grasp it in its wholeness and without
any ‘remains’). In its silent showing enunciation expresses something or manifests it in
words, that is, delivers a certain image for
those who can look in such a way that its
constitutive lack of sense doesn’t undergo
any illusory fulfillment. Although it is closer to the truth of the unconscious, it by no
means exhausts its speech.
As Fonteneau rightly underlines, for both
thinkers it is obvious that metalanguage
doesn’t exist. Referring to Lacan’s thesis
that everything is metalanguage, he underlines that it is necessary however to admit that it isn’t in any way contradictory to
what Wittgenstein wanted to show by making the distinction between empirical sentences and grammatical sentences. It is true,
12
13

Ibidem, p. 14.
Speaking in the case of Lacan’s theory as well as in the
case of Wittgenstein’s approach is something broader
than only using speech, as we understand it on the ground
of our ordinary, common language. According to Lacan,
speaking would be an articulation of our being. According
to Wittgenstein, any language game is a combination
of a certain linguistic unit/units (a word, words, a sentence,
sentences) and actions, in which it/they is/are entwined.

he maintains this distinction but he knows
that it is every use made of language in each
of the innumerous games joining speech
and action that shows the functioning – if
only a bit – of our language’s grammar. Logic delivers us every time with the image –
even if imperfectly – of how the grammar
rules over speaking and everything we do
but we can perceive what manifests itself in
this way only when we reject or see through
the – at first sight deceptive – images of this
logic. To be able to notice and suspend them
– leaving aside the question of if it is possible – is in itself an undertaking that must
be described as ethical throughout. As Wittgenstein would say, there is no super-game:
either we play (or only think we play) the
same game and the communication goes on
smoothly or we suddenly meet in our interlocutor a totally unknown face of the Other
whom we at some point seem to recognize
but don’t understand at all as if it delivered
us with a contorted, imperfect image of itself and that is the sign of the crucial difference of games we play.
As was mentioned, what gives the language-image relationship (since any relationship implicates both connection and
separation) the consistency is its being rooted in action – in practices of life, which are
first of all social practices (however, it is necessary to underline that the root and what
grows out of it are something inseparable).
Wittgenstein’s statement that in the beginning there was an act, as well as the accent
put by Lacan on savoir-faire, underline this
primary status of’πρᾶξις. Since, as was said
above, the sharpening of our ‘sight’ in the
manner that has just been described, reveals
this same relationship as all at once in an
inevitable way ‘cracked’ or ‘ruptured’, the
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result is that a new image, and a new language, in which we will try to conceive this
inconsistency, as if in the form of a new dimension, must render justice to this essential separation, at the same time negating it
(somehow in the dialectical way). The question remains if the ethics as grounding the
relationship between language and image,
as conceived by both philosophers, is then
divided in itself, if it is possible that it never coincides with itself. I would be inclined
to argue that this paradox of the image-language relationship finds its only solution
precisely in the ethical dimension.
Fonteneau takes into consideration another paradox connected with ethics as
the foundation of the analyzed relationship. Both Lacan and Wittgenstein exclude the existence of the ultimate foundation, in whatever way one would define
it. Lacan constantly repeats that there is no
Other of the Other. As a commentary, Fonteneau adds to it such a remark ‘Wittgenstein presents ethics and esthetic as simulacra ‘derivative of’ something (les simulacres
«de» quelque chose): «God Father created the
World, the son of God (or the word that
comes from God) is that which is left of ethics (est ce qu’ il y a d éthique)». With Wittgenstein, we first encounter a certain Name
of the Father as divided (un Nom-du-Père divisé), a certain god divided and then united.
What is needed is the connection between
the existence of the world and ethics and for
this: the word of God14. With Wittgenstein,
the Name-of-the Father appears (surely, not
literally) but the evolution of this philosopher’s thought leads to the negation of the
mentioned ‘unity’, as a result of which ethics itself appears, similarly like with Lacan,
14

Ibidem, p. 15.

‘splitted’. As a result of this, we can never be
sure whether language and image have united with each other properly or whether they
won’t ‘go apart’. What is important remains
ultimately as the deed: action, practice, savoir-faire and - which unavoidably refers to
others – the Other as the Real, and by the
same, only the ethics of silence is possible.
In Fontenau’s later article: ‘Wittgenstein
and Lacan: un dialog’15 the author brings up
a question – not unrelated with the problems associated with the relationship between image and language – of a difference
between symptoms and criteria. A criterion
as ‘a privileged symptom’ seems to be closer to signifiers joined in the Other through
a certain number of tangled relationships,
whereas a symptom may be defined approximately as a set of signifieds tied with a given
signifier, assuming that a signified is a sequence of images generated by the language
in its purest form, that is, as a sequence of signifiers. The status of each of these elements
of a set can after all change. Along with
the increase of strength/power, the signifier gains on generality and loses on content,
becomes impoverished as far as the signification is concerned, until it will become ‘the
real signifier’, which – as is known – ‘signifies nothing’16 but in its non-signifyingness
constitutes a ‘criterion’ as the ‘writing’ of the
Real. An example of criterion as something
the stability of which is provided by the
Real of the number (le réel du nombre), the
example of which is any Lacanian mathème,
however, it ‘also touches the Real of the
symptom (réel du symptôme)’, that is, it can
write the Real ‘only in use’. Of great import
15
16

F. Fonteneau, Wittgenstein et Lacan: un dialogue,
„Filozofski Vestnik” 2006, Vol. 27, No. 2, pp. 45-57.
J. Lacan, Le signifiant, comme tel, ne signifie rien. In: Les
Psychoses, Paris 1981, pp. 207–220.
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is then the separateness but also the connection between them. Symptom as creative
of a certain phantasmatic image has as its
purpose to negate sexual non-relationship
but at the same time the ‘hysterical witnesss’
shows something of ex-sistence of sexuality
– doesn’t prove or demonstrate it but shows.
The relationship language-image translates
itself here in such a way that the result is
the differentiation between ‘monstration’
(showing) and ‘de-monstration’ (proving),
between image and language, which in the
case of a particular, individual subject are
inseparable: a symptom resulting from the
particularity of a given Imaginary is necessary for writing using mathème - the ‘Real
of contingency’ (le réel de la contingence)17.
Michael Grant in the text On Wittgenstein and Lacan: A Note understands the remark (to find in On certainty) ‘In the beginning was the deed’18 as indicating ‘a gap or
rupture between letter and voice, between
signifying act and bodily singularity’. Language as a sequence of signifiers must join
with an obscure, impenetrable auditory image, with a perception or a creation of this
vocal image in order for any meaning to
be able to appear. Otherwise speaking, it
is not until necessity meets contingency –
an unpredictable linguistic event – that
a certain series of letters becomes meaningful. ‘If objective-denotative meaning is to
be transformed into subjective-expressive
sense, one has to supplement it with a vocal stain, a stain that is without meaning:
sense = meaning + nonsense. This transformation of the chain is effected, of course,
17
18

F. Fonteneau, Wittgenstein et Lacan: un dialogue, op. cit.,
p. 49.
See the remark 396, in: L. Wittgenstein, On Certainty,
Oxford 1975.

retroactively. (See the graphs of desire)’19.
This unclear image is the so-called ‘context of significant use’, the one that in Tractatus-Logico-Philosophicus wasn’t described
clearly as yet but on which Wittgenstein puts
still and still stronger accent in the measure
of the evolution of his theory. A certain universal, repeatable, transcendental structure
joins with an empirical condition of a singular, individual bodily event. Whereas Lacan
repeatedly writes that the Other as such has
no grounding – there is no Other of the
Other – Wittgenstein suggests the non-existence of any extralinguistic fundament
for language, and even supposes that language as such is based in fact on the absence. A moment of perceiving any articulated image – thanks to this superposition
of the highly abstractive system of differences on the vague, undifferentiated ‘happening’ of this dynamic, bodily, instinctual life
– may be compared to the case when from
the depths of obscure background suddenly
an outlined meaningful figure appears.
Next, while still focusing on the mentioned lack of foundation for language,
Grant refers to the analysis of joy we can
read in Zettel, where Wittgenstein considers joy (as differentiated from the feeling
of joy20) to be ‘something’ that can be localized neither inside the subject nor outside,
then as that which essentially doesn’t have
a designate21. Maybe if we could substitute
Lacanian jouissance for joy, the conclusion
19

20

21
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would be similar. We live with language, we
live in language, it constitutes and reconstitutes us but that ‘coexistence’ is enveloped
by nearly complete emptiness. This relationship is marked by (it would be never too
much to repeat it again and again) an irremovable split – in fact, a true abyss between
bodily life and language, the one we always
want in vain to bury. In Zettel Wittgenstein
calls a language game by name of a certain primitive behavior, and after a period
he puts in brackets the word ‘instinct’. Ultimately, however, as Grant notes, behavior,
as well as instinct, is language and instinct
– language game arises as a sort of the unity of words and instinctual behavior). (Similarly, the ‘later’ Lacan treats sinthome as
language, that is, a certain letter rooted in
– and generating – a specific form of behavior.) The accent put on one’s own, unique
way of seeing (Wittgenstein’s concept ‘seeing-as’, as defined in Part II of Philosophical
Investigations, and Lacan’s conceptualization of sinthome’s particularity, as defined in
the 23rd seminar Le Sinthome) is connected with a stronger pressure that both thinkers put on the materiality of that letter, on
the bodily character of the speaking beings
which are human subjects.
Language is truly creatio ex nihilo. In the
light of this, it may be perhaps possible to
see why Lacan ultimately understood language and the relationship of the subject
with it not in the terms of the paternal metaphor, the Name of the Father, but as ‘bodying itself forth without reference to the Other’ 22. That is how language joins image (the
latter generated by any of sense organs) and
results from this groundless ‘hanging in the
air’, incarnating language, accompanied by
22

M. Grant, On Wittgenstein and Lacan. A Note, op. cit.

individual, unique ‘enjoy-meant’ of every
human being.
In the essay ‘Lacan with Wittgenstein 1’23 Michael Grant refers to the criticism24 of the proposal presented by Baker
and Haker, according to which Wittgenstein’s theory conceptualizes the relation
between the rule and its application as an
internal relation. However, the rule and its
application are indeed separated by a gap
or even an abyss that must be crossed or
overleapt. There may be indeed the necessity of making a certain leap (it may be said,
of a sort of an existential ‘leap of faith’, like
in the philosophy of Søren Kierkegaard,
described in this thinker’s Fear and Trembling 25. The application is something additional, it is like bouncing from a hard
ground of the rule, something that has
as its purpose to perform a rebound away
from it: ‘The ground – the rule – is retroactively defined by the leap away from it)’26.
When Wittgenstein writes that ‘I follow the
rule blindly’27, this means that while passing from the rule’s formulation to practice –
a particular action determined by a given
form of life – we lose from our sight the rule
itself28. It is interesting to notice that this
case reminds the phenomenon of changing aspects: when we see one pole, the second disappears from our field of vision, and
the other way round. In Lacan’s approach it
would, approximately, mean that when we
23

24

25
26
27
28
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focus our attention on the signifier as such,
the signified disappears, and vice versa. Both
philosophers describe a similar observation,
the either/or, the mutual exclusion, and we
can ask: of what? Can’t we say: language or
image, letter or meaning – and this process
of aspect-changing constitutes the process,
during which what is at stake is just the retroactive production of sense?
Further, the author recalls the thesis, formulated in Philosophical Grammar 29, where
we can read that what delivers a sign the
ultimate interpretation is the intention as
a psychological ‘terminal’, expressed by
a specified action. The mentioned ‘interval
condition’ and the pendulous movement
of anticipation-retroaction separates logic
and psychology, establishes between them
the impassable and yet, despite that, constantly surmounted precipice. The ‘psychological terminus’ might be supposed to be
some mental image or any ‘inner picture’ –
however, Wittgenstein himself would be the
first to contradict such a division on ‘inner’
and ‘outer’. In Lacan’s opinion intention results from the desire of the Other, and ultimately – comes from the drive as ordering
the chain of signifiers that take place one
after another. At the same time, it seems
that the mentioned rupture can be localized
only as existing within the frames of the
grammar, of the linguistic logic itself, in the
Other alone. It is in this interval – in this

lack – that the ‘extimate’30 subject appears31.
Such an approach may be undermined by
the argument that it puts an accent on temporality omitting the aspect of the spatiality
of the process of generating sense. Of course,
it is known that time and space finally come
down to one and the same problem of spatiotemporality but here on this simplified
level of analysis they are phenomenologically different, especially that some images are
essentially more compatible with hearing
(like music), some – with seeing (as painting), etc. However, when the sense is generated, all possible images, as well as linguistic
expressions, are juxtaposed in the sequence
of signifiers. Now, what is at stake here is
a process in which the pendular movement
of anticipation and the movement of retroaction coincide, firstly, when the movement ‘ahead’ as retroactive striving ‘forward’ to effectuate empirical acts of application of a rule as anticipating transcendental conditions – grammatical-logical norms;
and secondly, when the movement ‘backward’ occurs by reaching these descriptive
judgments in their status of grammatical
assumptions as preceding their application
in practice. Whereas, as it seems, this process happens within the framework of a particular topology, and it is characterized by
its own rhythm, defined by certain specific
characteristics, those enabling this pendular
’back’ and ‘forth’.
In another paper, being the continuation
30

29

See the remark 98: ‘By “intention” I mean here what uses
a sign in a thought. The intention seems to interpret, to
give the final interpretation; which is not a further sign or
picture but something else, namely, the thing that cannot
be further interpreted. But what we have reached is a psychological, not a logical terminus’. In: L. Wittgenstein,
Philosophical Grammar, Berkeley–Los Angeles 1974, p.
145.

31

» 131 «

The word ‘extimate’ defines the subject who is at the same
time inside as well as outside of the signifying chain, ‘excluded’ and ‘included’ simultaneously. My studies concerning the issue of extimacy as arising from Lacania as
far as Wittgensteinian investigations can be found in my
article. See: H. Lubowicz, ‘Extimacy’ (Extimité): From
Structural Theory of Language to Affective Theory of ‘ExCentric’ Subject „Language and Psychoanalysis” 2019,
8(2), pp. 30–60: : <http://www.language-and-psychoanalysis.com//article/view/3319>; [access: 15 mai 2021].
M. Grant, Lacan with Wittgenstein 1, op. cit.

Hanna Lubowicz

Preliminary Outline…

of the one analyzed above, entitled ‘Lacan
with Wittgenstein 2’, Grant states: ‘If we try
to think of language in topological terms
such as these we will, it would seem, be led
to question any picture of language that represents it as governed by rules laid down in
advance, stretching like rails into the future’32. Indeed - but the rails may serve to be
moved on in both directions, although not
at the same time. As the author adds: ‘We
may think of anticipation and retroaction
as inseparable from each other, each one being the other seen under a different aspect,
like the sides of a Moebius strip, a three-dimensional figure with one surface and one
edge only.’33 Inseparable but the figure at
the same time makes evident a rupture, like
a fissure in itself, represented as the notation
– diamond – used in the Lacanian formula
of the phantasm ($<>a). The formula is such
that the emergence of one ‘pole’ of the relationship will have as a result a kind of veiling of the other, in effect, hiding it: when
we identify ourselves in language as a subject, we simultaneously lose ourselves in it
as an object, we vanish in our subjectivity. Assuming that this mutual passing over
into each other, as represented by the successive, various mathemes, should be seen as
a fundamental characteristic of Lacan’s style
of writing, Grant says: ‘For example, in his
formula for the signifiers, S1/S2, the two
letters, S1 and S2, are to be seen as passing
through each other, in a kind of self-exceeding and interminable dialectic: the signifier is the signified of the signified, the signified the signifier of the signifier. The aim is
to represent in writing the lack of the very
32

33

function that engenders it’34.
In the author’s opinion, the dynamic
conception of language is present in both
Lacan’s and Wittgenstein’s works as this
continuous movement between signifier
and signified, between grammar and the
empirical, the movement in which ‘extimate’
subject situates oneself at the mentioned interval as a certain lack and surplus at the
same time. It may be said that image emerges from the constellation of linguistic elements, as a result of the pendular dynamics
between S1 and S2, between the logical and
the empirical, as a superposition, a ‘folding’
of a certain fragment of time-space, as the
effect of piercing the chain by desire. When
the dynamics are put in motion – by that
which according to Lacan is the drive, or by
that which in Wittgenstein’s terms is called
instinct35 – language as a totality (of all the
signifiers) and along with it the whole set
of potential images (that is, all the signifieds). Nevertheless one should remember it
is the totality not having its ‘beyond’, which
could deliver it a possible grounding.
As most researchers know, Lacan explicitly said that his main goal is to ‘return to
Freud’, and while explaining the Freudian
analysis he referred to Wittgenstein. (Unfortunately, he took into consideration only
the early philosophy of the author of Tractatus Logico-Philosophicus, totally ignoring
this thinker’s later theory, e. g. as it was
encapsulated in Philosophical Investigations and his last writings on the philosophy
of psychology, not to mention even Wittgenstein’s works dating from the medium
34
35

M. Grant, Lacan with Wittgenstein 2, <http://michaelgrant3.blogspot.com/2008/08/lacan-with-wittgenstein-2.
html>; [access: 15 mai 2021].
Ibidem.
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‘phenomenological period’, beginning with
the crucial, breakthrough text Some Remarks on Logical Form and others, like, for
example, the very important, Philosophical
Remarks,The Big Typescript, etc.). Similarly,
almost every reader of Wittgenstein’s philosophy knows about this author’s interest and
studies in Freudian theory, which is investigated in some of his notes). Then it turns out
that both Lacan and Wittgenstein referred
to Freud at some periods of their teachings.
As Wittgenstein’s account of Freudian philosophy is mentioned quite rarely, it may
be useful to present shortly a few texts that
have brought up this subject.
In the short text ‘Points of Contact
and Criticism Between Wittgenstein and
Freud’36 Steve Hoenish enumerates what
joins and what separates both thinkers. As
far as night-dreams are concerned, he brings
up the issue of what these specific images
are and of the question of whether the images of processes of dreaming are possible
and what would characterize them. Wittgenstein doesn’t agree with Freud’s thesis, in
agreement with which every nightdream is
the fulfillment of a certain wish. There isn’t
a singular explanation for all dreams. It is
not possible to discover the essence of dreaming, to find the explanation of what it consists in37. The meaning of night-dreams may
36

37

S. Hoenish, Points of Contact and Criticism Between
Wittgenstein and Freud: <http://www.criticism.com/philosophy/wittgenstein-freud.php>; [access: 15 mai 2021].
Wittgenstein also asks whether it is right that we create
our image of a night-dream as a thought expressed in language: ‘Suppose you look on a dream as a kind of language.
A way of saying something or a way of symbolizing something. That might be a regular symbolism, not necessarily
alphabetical - it might be like Chinese, say. We might then
find a way of translating this symbolism into the language
of ordinary speech, ordinary thoughts. But then the translation ought to be possible both ways. It ought to be possible by employing the same technique to translate ordinary
thoughts into dream language. As Freud recognizes, this
never is done and cannot be done. So we might question
whether dreaming is a way of thinking something, whether it is a language at all.’ In: L. Wittgenstein, Lectures and

be discovered thanks to their interpretation,
however, according to Wittgenstein the interpretation all by itself doesn’t deliver it, because along with that which is interpreted,
it remains ‘hanging in the air’38. Nonetheless, we ought to remember that both Freud
and Lacan underline that during the process of interpretation we unavoidably meet
a certain impassable wall of that which is
beyond any further interpretation (the socalled ‘navel’ of the dream’), which isn’t
itself an interpretation but also it can’t be
reduced to a kind of pure and simple void.
Perhaps here we come upon a decisive, difficult to trespass at the moment difference between the clinical-therapeutic discourse and
the philosophical one, which (the latter) is
seeking to get beyond the limits determined
by practice.
The author analyses also what image
of a given thinker’s own conception (its
character, aims, etc.) is implicated in the
discourse he uses. Freud regarded his theory as a scientific one, Wittgenstein considered his approach to be philosophical. Freud
wanted to establish a school, and Wittgenstein – thinking that philosophy didn’t deliver any new truths - didn’t experience
such a need. As regards the image of the
world (Weltanschauung), according to Bouveresse39 (Wittgenstein reads Freud), Freud’s
purpose was to ‘eliminate metaphysics to the
advantage of the scientific conception of the
world, which was in Wittgenstein’s opinion
quite naive40. Freud’s psychoanalysis was to

38
39
40
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Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious
Belief, Berkeley–Los Angeles 1967, p. 48.
See the passage 198, in: L. Wittgenstein, Philosophical
Investigations, Oxford 1958.
J. Bouveresse, Wittgenstein Reads Freud. The Myth of the
Unconscious, Princeton–New Jersey, 1995.
It’s possible of course to dispute with J. Bouveresse (according to whom Wittgenstein repudiates the concept
of unconsciousness). However, it seems rather more
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explain the whole range of psychological behavior and Wittgenstein perhaps thought
that the new ‘science’ was lacking enough
power to achieve this. What regards the
questions of the image of one’s own person
and others, can be concluded on the basis
of the writings of both thinkers, especially the language applied to formulate them.
Wittgenstein seemed to notice potential
dangers following from imprudent or reckless reading and using them. And especially
where one has to do with sometimes enormous human suffering, the language also
may lead us astray, to evoke mistaken images. He appreciated Freud for his courage
and cleverness but – as he stated in the conversation with Rush Rees41 – he wouldn’t expect wisdom from the father of psychoanalysis. According to Bouveresse, Wittgenstein
was afraid that he himself is just only clever, not wise and he compared ‘incalculable
damage’ made to humanity by Freud to the
harm that he himself according to his conviction had already done. Its result is that in

41

justified to correct this thesis in such a way that it would
state that Wittgenstein criticizes a certain interpretation
of the unconscious. namely metaphysical, substantializing
it, and understanding it in a dogmatic way. He doesn’t negate that there are deep, underwater currents of the river
of life, to which we are blind and which at the same time
wind up the dynamics of repetition automatism. In order
to ‘see’ something (in general: perceive, be aware of, or
at last utter it), a certain contrasting background is necessary: a ‘dark background’, on which something can appear
or manifest itself as a clear and distinct image, which can
be precisely described by means of language. There are
depths, which we aren’t able to catch a glimpse of when
we look from the perspective of our customary, habitual
positions taken with regard to life challenges. We would
have to immerse ourselves in the deeper waters but – if
we aren’t capable of diving – no image will appear to us,
which Wittgenstein describes thus: we aren’t aware that
the door opens to the inside and we try to hit and push
it outside to no effect (See: L. Wittgenstein, Culture and
Value, Oxford 2000, p. 48). We need a change of aspect,
an emergence of a new image as a result of using the proper linguistic means in an appropriate way. Psychoanalysis
seems to deliver such an opportunity, it reaches these most
abyssal depths but doesn’t it expose those unprepared ones
to the danger of the too prolonged, unhelpful, or even dangerous clinging to the bottom?
L. Wittgenstein, Lectures and Conversations on Aesthetics,
Psychology and Religious Belief , op. cit., p. 41

that situation everyone – whoever – might
think that they were able to heal psychological or philosophical illnesses and meanwhile
people ‘intoxicated’ with these conceptions,
‘drunken’ with them, didn’t know how to
use them in a sober and temperate way42. It
might be said – he concluded - that Freudian
psychoanalysis was based on a myth, that is,
such a kind of discourse in which image and
language join each other to produce a particular, ‘visual’ story. This is something that
Lacan admitted, as well as Wittgenstein, emphasizing the assumption that the language
of analysis didn’t have much to do neither
with the language of science nor with the
language of pure fiction. In the essay ‘The
Myth of Psychoanalysis: Wittgenstein contra
Freud’43. Hoenish refers the approach to psychoanalysis in the works of these thinkers to
such an understanding of myth which was
proposed by Roland Barthes in his Mythologies, regarding myth as an ‘a type of speech’44
the effect of which was a certain image or
a set of images. This approach is based on
the basic acceptance of something which
constitutes downright its own kind of quasi-sensual apprehension, insight, or ‘intuition that only mythologies – that is, invented manners of speaking – dissolve problems
lying beyond the scope of scientific analysis.’
As Hoenisch emphasizes, ‘manners of speaking’ of this kind are also ‘ways of seeing’ –
perspectives45. Otherwise speaking, they put
in order, employing linguistic tools, a certain
set of images, giving it a definite organization producing meaning.
42
43

44
45
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S. Hoenish, Points of Contact and Criticism Between
Wittgenstein and Freud, op. cit.
S. Hoenish, The Myth of Psychoanalysis: Wittgenstein
contra Freud: <https://www.criticism.com/md/tech.pdf>;
[access: 15 mai 2021].
R. Barthes, Mythologies, London 2009, p. 131.
Hoenish, S., The Myth of Psychoanalysis: Wittgenstein
contra Freud: op. cit.
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As the author writes, the crucial thing
for Wittgenstein is the way of looking –
the point of view – on the analytic theory,
just as it emerges from reading the writings
of the father of psychoanalysis. The fact is
that he didn’t agree with Freud – not as regards the theory itself but the perspective
from which the author of Interpretation
of Dreams embraced his theory. Comparing the analytic method rather to that one
which he himself applied as a cure for philosophical ailments, he could ‘see himself as
Freud’s disciple’. Inventing a new ‘analysis’,
in the opinion of Hoenisch, ‘may be seen as
based on two separate but connected myths’,
that is, the general myth of all psychoanalysis’ and ‘Wittgenstein’s own myth’. The result is that one doesn’t resolve problems but
changes the light in which they are seen by
‘putting them in sharper relief’. Madness
and psychoanalysis are ‘viewing a person
in a certain manner […] not just a manner
of speaking, but also a manner of seeing,
a way of arbitrarily segmenting personality
attributes’46. If madness (in the clinical as
well as philosophical meaning) were to be
a certain kind of a foggy or misty way of seeing things (like in the biblical ‘through the
glass, darkly’47) or, as Lacan says in Psychoses, any single thing or situation were to become for the psychotic subject a signifier devoid of its signified, then both myths would
have as their purpose the elaboration of such
a way of dealing with language and image,
which would aim at the removal of that
haziness and, so to say, building the world
anew. This would be a messianic message,
especially for contemporary readers, living
46
47

Ibidem.
‘For now, we see through a glass, darkly...’ 1 Corinthians
13 : 12 Characteristically, the word ἐσόπτρου here means
‘mirror’.

in the truly schizophrenic reality of the 21st.
century.
To understand an individual as well as
collective mythology as a language articulated in the form of images, one must be
acquainted with the meanings of the terms
which are used in it. At this moment Wittgenstein’s difference between symptom and
criterion and Lacan’s difference between
symptom and sinthome show their usefulness. Sinthome and criterion are that which
determines the grammar of linguistic expressions, the letter’s own logic. They constitute the basis on which one can identify
something as a defined entity. Criterion refers to the collective dimension of dealing
with language, whereas sinthome refers to
that which can be regarded as a unique trait,
a grammatical or orthographical characteristic manifested by a given linguistic expression while appearing in the mouth of a given person or their behavior. Of course, as it
was mentioned, one element of both of the
relations may pass into the other and vice
versa, depending on the transformations to
which both collective and individual dealings with language to which we are subjected. This is accompanied by qualitative and
quantitative changes of images perceived
by a human being, sometimes perceptible
only when we ‘look awry’. Thanks to the
phenomenon of anamorphosis a certain
surplus, ‘something’ standing out, is visible only for a given user or a group of users
of the language. Obviously, it may be said
that criterion is a privileged ‘wittgensteinian’ symptom48 and it is just the same, as it
seems, as far as sinthome is concerned – it
is a peculiar symptom, having the highest
possible power of tying and if this power
48
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weakens, another symptom can take over
its place. Not without a bit of simplification,
one might say that philosophy and psychoanalysis heal from having mistaken one concept for another, which amounts to a certain
kind of illness of perception. This results in
the situation when certain images, along
with all of their linguistic entanglements
(pseudo-criteria as symptoms deforming
our image of a given word’s grammar; formations resembling sinthome yet helpless as
regards the efficiency of tying the chain) begin to veil other images, the more important or viable ones, and, among them, those
being able to fulfill a salutary function for
us. A philosopher fulfilling such a healing
function must however satisfy himself with
describing grammatical positions, just like
an analyst searches for certain nodal points,
those conditioning ‘imagistic’ and linguistic
‘mapping’ of the so-called reality.
Jacques Lamaire-Charpentier in his
text Freud, Wittgenstein, Lacan; la sublimation en acte49 interprets the dialogue among
the three of them as concerning the concept
of sublimation. Admittedly, Wittgenstein
‘doesn’t conceptualize it but he experiences
it in his philosophical practice’, and the socalled philosophical sublimation is always
about the question of feelings50. In Freud’s
opinion, philosophy is the sublimation
of repressed sexuality (Lacan’s understanding of sublimation differs from that of Freud
but – for now – let’s leave that question
aside). What does it have to do with the
49

50

J. Lamaire-Charpentier, Freud, Wittgenstein, Lacan; la
sublimation en acte: <http://www.implications-philosophiques.org/freud-wittgenstein-lacan-la-sublimation-enacte/>; [access: 15 mai 2021].
Ibidem. It is interesting to note that Lacan remarks that
Aristotle’s Rhetoric is one of the best philosophical works
allowing to study the problematics of affects. Of course,
affects are not feelings, however, it seems that any feeling
contains a seed of a particular affect.

relationship between image and language?
P. L. Assoun writes in his book Freud et Wittgenstein that, according to the father of psychoanalysis, this relationship is overused
and misleading. Freud criticizes philosophy
precisely for eternalizing concepts51, for creating images of the world (Weltanschauungen), that is, linguistic representations of the
world, bent to one’s own imagination52. It
would lead then to fixing and strengthening the not necessarily constructive linguistic-imagistic relationships. The famous definition of sublimation, which was suggested
by Lacan, states that ‘the most general formula of sublimation, which I deliver to you,
is following – it rises a certain object […] to
the dignity of the Thing’53. Lamaire-Charpentier underlines that in the cases of Freud,
Lacan, and Wittgenstein ‘the unconscious
is their Thing/their Unknown (leur Inconnu)’, adding that each of them ‘does’ with
it something else54. However, as far as these
practices of life, interactions with the world,
with the Other, are concerned, they cannot
be spoken about, that is, prepositions may
picture only other prepositions. The subject
understood in this way is unconscious of his
own boundaries, that is, he only imagines
that he has them but, in fact, he can’t know
anything about it. One can’t find oneself on
the other side of this boundary to be able
to think about it at all. Then, if the subject
51

52
53
54
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This brings to mind the similarity to certain important
Wittgenstein’s investigations in one of his works that were
published after his death. It is there that he notices that
a philosophical problem consolidates and when it becomes
fixed, it starts to exert a destructive, deceptive influence
only when we immobilize it with our gaze while “looking” at it with a kind of exciting ‘perversive’ fascination or
when we are captivated by the strength riveted to it in spite
of the images causing us the inavoidable deep anxieties
(L. Wittgenstein, The Big Typescript. TS 213, Oxford 2005,
pp. 86–93).
P.-L. Assoun, Le vocabulaire de Freud, Paris 2007, p. 3.
J. Lacan, L’éthique de la psychanalyse, Paris 1986, p.133.
J. Lamaire-Charpentier, Freud, Wittgenstein, Lacan; la
sublimation en acte, op. cit.

Hanna Lubowicz

Preliminary Outline…

doesn’t have any such a limit, he perceives
the world, creates a certain image of it as
of a general fact, that is (even if he imagines the Universe as infinite) he isomorphically mirrors it in language. Whereas instead of stating that one makes for oneself
images of the world or of oneself, one should
rather say: in this way one ‘pictures oneself,
‘one speaks of oneself’. It can be illustrated
by the use of reflexive verbs, like ‘it rains’,
which are applied in their fullest form in
ancient Greek: where besides the active and
passive voices, we have also the medial one

– something in-between activity and passivity).
Therefore ultimately Wittgenstein, ‘falls
down’ from the ladder and takes an interest
not so much in the subject but more in an
analysis of concepts, which doesn’t mean that
there is no subject in his philosophy, and all
the less it witnesses to the absence of the Other
(contrary to many interpretations of his theory
as solipsistic). The Other becomes everything.
Because the Other is necessarily everything,
so is the subject, for whom the Other is a sort
of transcendental condition and vice versa:
everything equals nothing.
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Wstępny zarys wybranej literatury
wtórnej, badającej pokrewne wątki
w ujmowaniu związku obraz-język
w teoriach Wittgensteina i Lacana
(streszczenie)
Esej dostarcza wstępnego przeglądu kilku przykładowych tekstów należących do
tzw. literatury wtórnej, skupiających się na
pewnych kwestiach wspólnych dla Lacana oraz Wittgensteina, w szczególności jeśli
chodzi o związek obrazu z językiem. Mając
czysto przygotowawczy charakter, zaledwie
bada grunt, eksplorując zarazem jedynie kilka zagadnień, które, nawet jeśli nie są wprost
powiązane z analizowanym związkiem,
mogą okazać się kluczowe w realizacji zadania polegającego na sformułowaniu podstawowych jego charakterystyk. Dodatkowo,
kilka uwag poświęcono interpretacjom teorii Freuda obecnym w pismach obu myślicieli. Najważniejszym wnioskiem wyciągniętym z wszystkich tych rozważań wydaje się
stwierdzenie, iż „areną”, na której rozgrywa się opisywana relacja, wydaje się być
płaszczyzna na wskroś etyczna.
Słowa kluczowe: język, obraz, ethics,
Wittgenstein, Lacan, Freud

HANNA LUBOWICZ:
ukończyła studia magisterskie z psychologii
oraz filozofii na Uniwersytecie Warszawskim,
a następnie podjęła studia doktoranckie

Preliminary Outline of
the Chosen Secondary Literature
Exploring Possible Affinities
as Regards the Approach to
Image-Language Relationship
in the Theories of Wittgenstein
and Lacan
(Abstract)
The essay is a kind of an introductory review
of a few exemplary texts belonging to the socalled secondary literature focused on some
issues common to Lacan and Wittgenstein,
in particular as far as the image-language
relationship is concerned. In its clearly preparatory character it just sounds the ground
and at the same time explores only a few
questions which, even if not directly connected with the analyzed relationship, may
turn out crucial for the task of formulating
the basic characteristics of the analyzed relationship. Additionally, a few remarks were
also dedicated to the interpretations of the
Freudian theory that are present in the writings of both thinkers. The most important
conclusion drawn from all these investigations seems to be the statement that the
‘arena’ where the described relationship is
played out appears to be the plane that is
ethical throughout.
Key words: language, image, etyka,
Wittgenstein, Lacan, Freud
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Ingarden odczytuje Kanta

Roman Ingarden, Lwowskie wykłady o Krytycyzmie
Kanta z roku akademickiego
1935/36, wykłady z manuskryptu przeczytali, przepisali i opracowali, wstępem
oraz komentarzami opatrzyli Radosław Kuliniak
i Mariusz Pandura, Wydawnictwo Marek Derewiecki,
Kęty 2021, ss. 344.
Szczególna relacja Romana
Ingardena do filozofii Immanuela Kanta
stanowi istotny i ciekawy wątek w historii
współczesnej polskiej filozofii. Jej najważniejszym, materialnym świadectwem było
tłumaczenie Krytyki czystego rozumu dokonane przez polskiego filozofa w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W ostatnim
czasie dyskusja na ten temat odżyła w związku z wydaniem nowego tłumaczenia głównego dzieła Kanta, którego autorem jest Mirosław Żelazny. Obecnie polskie środowisko
filozoficzne otrzymuje niezwykle interesującą książkę, która ukazuje tę relację w sposób jeszcze bardziej szczegółowy. Oto mamy
przed sobą 21 wykładów wygłoszonych

przez Romana Ingardena
w okresie od 7 października
1935 do 16 marca 1936 roku
na Uniwersytecie Lwowskim, a poświęconych prezentacji i interpretacji filozofii krytycznej Kanta. Całość została opracowana
na podstawie notatek spisanych częściowo przez syna
Romana Ingardena – Jerzego, a częściowo przez Irenę
Krzemicką-Krońską.
Autorami opracowania są Radosław Kuliniak
oraz Mariusz Pandura, którzy wykłady Romana Ingardena poprzedzili bardzo solidnym wstępem. Książka ta stanowi znakomity akcent przypominający wielki wkład
wniesiony do polskiej nauki przez tego filozofa niemal dokładnie w 50. rocznicę jego
śmierci (w roku 1970).
We wstępie znajdujemy najpierw bardzo
szczegółowy życiorys Romana Ingardena.
Z jednej strony, widzimy losy człowieka, któremu przyszło żyć w bardzo burzliwych czasach: był to okres dwóch wojen światowych,
odradzania się niepodległego Państwa Polskiego, wreszcie komunizm z jego represjami.
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Z drugiej strony, życie Romana Ingardena
to przede wszystkim nauka i filozofia, która umożliwia pewien rodzaj dystansu do rzeczywistości. Autorzy rekonstruują zatem biografię naukową filozofa, poczynając od gimnazjum i pierwszych lat studiów we Lwowie,
potem pobyt w Getyndze i Fryburgu Badeńskim stanowiący kluczowy okres studiów
u boku Edmunda Husserla. Po obronie doktoratu i powrocie do Polski w 1918 roku nastąpił okres – jak określają Autorzy – swoistej „tułaczki” Ingardena po kilku tworzących się na nowo ośrodkach akademickich
(Lublin, Warszawa, Toruń), ostatecznie zakończony przeniesieniem do Lwowa, gdzie
w 1934 roku uzyskał katedrę na tamtejszym
uniwersytecie. Tymczasem, w okresie od
1927 do 1928 roku, Ingardenowi udało się
uzyskać stypendium umożliwiające pobyt
w Niemczech i Francji, dzięki czemu odnowił swoje rozluźnione przez lata kontakty zagraniczne. Po wojnie Ingarden osiadł w Krakowie, ale na kilka lat został przez władze
PRL-u odsunięty od zajęć na Uniwersytecie
Jagiellońskim, w tym okresie zangażował się
w tworzenie znanej serii Biblioteka Klasyków Filozofii i dokonuje tłumaczenia Krytyki czystego rozumu. Pod koniec życia wraca do zajęć, a jego seminarium filozoficzne
staje się swoistą instytucją w ówczesnym życiu intelektualnym Krakowa. W biografii filozofa podkreślane są konsekwentnie wątki
związane z jego zainteresowaniem twórczością Kanta – Autorzy opracowania wskazują
na nie już w początkowym okresie studiów
Ingardena, a następnie w czasie jego pobytu w Niemczech. Kluczowymi efektami
tych zainteresowań są właśnie publikowane
wykłady oraz późniejsze tłumaczenia dla Biblioteki Klasyków Filozofii. Oprócz spójnego
opracowania życiorysu Romana Ingardena

we wstępie znajdujemy jeszcze trzy inne interesujące kwestie historyczne. Po pierwsze
jest to zarysowanie atmosfery filozoficznej
Lwowa z początku XX wieku i okresu międzywojennego. Ciekawe jest to, jak Ingarden odnajdował się w przestrzeni zdominowanej przez Kazimierza Twardowskiego
i jego wychowanków – Ingarden wiele skorzystał z kontaktów z tym wybitnym środowiskiem, jednak w filozofii szedł własną drogą. Równie ciekawa jest prezentacja niemieckiego środowiska filozoficznego pierwszej
połowy XX wieku. Kilkuletnia współpraca
z Husserlem i jego uczniami (pojawia się tutaj na przykład wątek osobistego kontaktu
Ingardena z Martinem Heideggerem) miała
decydujący wpływ na kształtowanie się poglądów Ingardena. I wreszcie okres PRL-u,
w którym filozof został przez władze na kilka lat odsunięty od pracy na uniwersytecie.
To wydarzenie mówi samo za siebie, jednak
Autorzy koncentrują się przede wszystkim
na sprawie tworzenia serii wydawniczej Biblioteki Klasyków Filozofii. Niezależnie od
intencji ówczesnych decydentów, wśród których kluczową rolę odgrywał Adam Schaff,
przedsięwzięcie to miało ogromne i pozytywne znaczenie dla stanu polskiej filozofii.
Do wysokiej jakości efektów tego przedsięwzięcia w dużej mierze przyczynił się Roman Ingarden. W opracowaniu znajdujemy
ciekawe i niezbyt szeroko znane elementy
składające się na powstanie tłumaczeń wybitnych przedstawicieli europejskiej klasyki
filozofii – poczynając od różnorakich „ambicji” i relacji międzyludzkich, które miały miejsce w pracach zespołów, po kłopoty
związane z deficytem papieru.
W sumie obszerny wstęp czyta się z zainteresowaniem, napotykając na wiele ciekawych szczegółów związanych z życiem samego
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Romana Ingardena jak i informacji na temat
czasów i środowisk, w jakich dane mu było żyć.
Wykłady lwowskie o krytycyzmie Kanta obejmują jedynie część twórczości filozofa z Królewca: prezentacja kończy się
na skrupulatnej analizie transcendentalnej dedukcji czystych pojęć intelektu (Verstand, Ingarden używa tu terminu rozsądek), a więc na pierwszej księdze logiki
transcendentalnej Krytyki czystego rozumu. Dalsze części, a więc analityka zasad
(z bardzo ważnym rozdziałem dotyczącym schematyzmu czystych pojęć intelektu), dialektyka transcendentalna czy kolejne dwie części pism krytycznych nie zostały już w tych wykładach uwzględnione.
W trzech pierwszych prelekcjach Ingarden omawia dzieła Kanta wydane do roku
1770, a więc w tak zwanym okresie przedkrytycznym. W jego ocenie, w okresie tym,
w odniesieniu do zasadniczych zagadnień
filozoficznych (metafizycznych), uderza „widoczna chwiejność stanowiska i raczej oscylowanie pomiędzy przeciwnymi sobie tendencjami – jakby jakiś ferment wewnętrzny nie dawał Kantowi spokoju i jakby wielokrotne przerzucanie się z jednego przeciwieństwa w drugie” (s. 171). W tej perspektywie dużego znaczenia nabiera dysertacja
De mundi sensibilis z 1770 roku, w której
zaczyna się krystalizować stanowisko Kanta
przedstawione później w Krytyce czystego rozumu. Ingarden komentuje treść dysertacji
w kolejnych trzech wykładach, koncentrując się głównie na zagadnieniu pobudzania
zmysłowości przez czynniki przedmiotowe
oraz relacji pomiędzy poznaniem zmysłowym a rozumowym (światem zmysłowym
a inteligibilnym). W ocenie Ingardena istnieje duża trudność w określeniu dokładnego momentu przełomu w myśleniu Kanta,

a w roku 1770 pozostaje on jednak wciąż
dogmatykiem (s. 185), bo problem fundamentu, na którym opiera się prawomocność
poznania, nie został przez niego jeszcze postawiony i jest przedmiotem wiary jak w tradycyjnej metafizyce.
W „Wykładzie siódmym” rozpoczyna się
już analiza Krytyki czystego rozumu. Na początku przedstawiono różne, możliwe kierunki interpretacji tego dzieła oraz stanowiska wskazujące na to, co stanowi istotę
zwrotu w stronę filozofii krytycznej. Następnie zostaje omówiona struktura całego
dzieła, zagadnienia ze wstępu (tu najważniejszą kwestią pozostają sprawy związane
z rozróżnieniem sądów analitycznych, syntetycznych, a priori i a posteriori) oraz estetyka transcendentalna z kluczowymi analizami czasu i przestrzeni. Ta część wykładu
może być potraktowana jako swoisty przewodnik po pierwszej części Krytyki czystego rozumu, w którym Ingarden nie wychodzi jednak poza tradycyjne „podręcznikowe” ujęcie koncepcji królewieckiego filozofa.
Najbardziej interesujące jest tutaj wskazanie
na główny problem kantowskiej koncepcji
czasu – jeżeli czas jako „forma naoczności”
miałby „zmieniać obraz świata z rzeczy samej w sobie w zjawisko, sam musiałby być
rzeczą samą w sobie przynajmniej w podmiocie poznającym” (s. 223). To jednak jest
dla Kanta nie do przyjęcia, dlatego – według Ingardena – „stanowisko Kanta w tym
podstawowym punkcie estetyki transcendentalnej nie da się utrzymać” (s. 224).
W mojej ocenie najciekawszą część wykładów stanowi komentarz do transcendentalnej analityki pojęć, który rozpoczyna się
w wykładzie jedenastym. Znajdujemy tutaj
analizę kilku zagadnień, które mają kluczowe znaczenie dla kantowskiej koncepcji
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poznania. Obiektywność i konieczność poznania wymaga, według Kanta, założenia,
że to „przedmioty dostosowują się do naszych pojęć” – prowadzi to do idei „kopernikańskiego przewrotu”, od jej analizy Ingarden rozpoczyna tę część swoich wykładów.
Następnie, przechodząc do pytania o istotę
pojęć intelektu (rozsądku), koncentruje się
na zagadnieniu syntezy. Kwestia syntezy pojawia się u Kanta wielokrotnie i na różnych
poziomach – można mówić o syntezie związanej z działaniem form zmysłowej naoczności (czasu i przestrzeni), ma ona miejsce
przy wydawaniu sądów, wreszcie związana jest także z funkcjonowaniem wyobraźni. Funkcja syntezy jest zatem wieloznaczna
i – jak przyznaje sam Kant – dość tajemnicza, bez niej nie byłoby jednak możliwe
poznanie. Ingarden w wykładach trzynastym i czternastym stara się naświetlić różne znaczenia syntezy i – dla badaczy Kanta –
jego porządkujące analizy mogą być bardzo
przydatne. Kulminacja tych analiz ma miejsce w wykładzie piętnastym, gdzie zostaje
zinterpretowana „synteza ujmowania (aprehensji)”. W rozumieniu Ingardena ma ona
najbardziej źródłowy charakter i leży u podłoża nawet form czasu i przestrzeni (s. 259).
Kolejnym ważnym tematem jest dedukcja kategorii. Przysparzała ona wielkiego
problemu samemu Kantowi, który – jak
wiadomo – w wydaniu B Krytyki czystego rozumu zmienił swoje wcześniejsze opracowanie. Ingarden z właściwą dla siebie starannością porządkuje występujące tu kwestie,
wyjaśnia różnicę pomiędzy dedukcją empiryczną i transcendentalną (s. 252), interpretuje różnice występujące w rozumowaniu Kanta w obu wydaniach Krytyki. Według niego, w wydaniu B Kant w znaczący
sposób przesuwa swoją teorię w kierunku

teoriopoznawczego realizmu. Ważną sprawą jest także to, że teoria z wydania B zdaje
się dotyczyć poznania, które jest udziałem
ludzkiego intelektu przeciwstawionego intelektowi boskiemu (s. 286–287) – poznanie
podmiotu ludzkiego ma zawsze charakter
dyskursywny, w przypadku boskiego intelektu, być może, możliwa jest intuicja intelektualna. W tym kontekście pojawia się
także ciekawe zagadnienie możliwości poznania samego siebie.
Bardzo interesujący motyw pojawia się
w „Wykładzie siedemnastym”, w którym Ingarden skupia się na pojęciu zjawiska i rzeczy
samej w sobie. W jaki sposób serie wyglądów
konstytuują określony stan rzeczy? U Kanta
rozumienie zjawiska jest niejednoznaczne: „raz
jest większy nacisk na to, co dziś nazywam wyglądem rzeczy, raz na to, co dziś nazywamy
rzeczą” (s. 267). Ostatecznie warunkiem jedności okazuje się transcendentalna apercepcja.
W tym fragmencie można zauważyć, jak Ingarden wplata w interpretację Kanta bliższy mu
aparat analizy zaczerpnięty z fenomenologii.
Podsumowując należy stwierdzić, że
Lwowskie wykłady Romana Ingardena stanowią znakomity przewodnik po pierwszej
części Krytyki czystego rozumu i mogą być
bardzo pomocnym narzędziem dla każdego
badacza myśli Kanta. Przy okazji poznajemy
też znakomity warsztat filozoficzny Ingardena – rzetelną, tradycyjną „szkołę filozoficznego rzemiosła”, która dla współczesnych
adeptów filozofii może być prawdziwym
wzorem do naśladowania. Całość publikacji daje bardzo interesujący wgląd w ważny
„kawał” polskiej i europejskiej historii filozofii. W tym sensie książka jest warta polecenia zarówno dla doświadczonych badaczy,
jak i dla tych, którzy rozpoczynają dopiero
swoją przygodę z filozofią.

» 144 «

Aleksander Bobko

Ingarden odczytuje Kanta

ALEKSANDER BOBKO:
ur. 1960, absolwent krakowskich uczelni
AGH, UJ i Papieskiej Akademii Teologicznej
(obecnie UPJP II). Odbywał staże naukowe
w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii,
USA; był zapraszany na wykłady do wielu
krajów europejskich, a także do USA, Brazylii, Chin, Korei Południowej. Specjalizuje się
w klasycznej filozofii niemieckiej (jest tłumaczem prac Immanuela Kanta), współczesnej

problematyce moralnej oraz filozofii Józefa
Tischnera, którego był asystentem w latach
1985–1997.
W latach 2012–2015 był rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015–2019 senatorem
RP, 2015–2018 wiceministrem w MNiSW.
Obecnie jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim, przez wiele lat był
związany z Uniwersytetem Papieskim JPII
w Krakowie.

» 145 «

Grzegorz Lewicki

„Karto-Teka Gdańska”, nr 2(9)/2021, s. 146‒151
http://karto-teka.ptft.pl/

Akademia Sztuki Wojennej
orcid: 0000-0003-4042-699X
https://doi.org/10.5281/zenodo.7430372

Cywilizacja cyfrowa i talenty AI.
Niemiecki ekonomista
wskazuje drogę rozwojową
dla Trójmorza
Gunnar Heinsohn, Walka
o najzdolniejszych. Wpływ
kompetencji i kształcenia
na sukces społeczeństw, Instytut Zachodni, Poznań
2021, ss. 231
Gunnar Heinsohn to jeden
z najwybitniejszych europejskich myślicieli współczesnych. Ten mieszkający
w Gdańsku emerytowany
wykładowca Uniwersytetu
w Bremie i rzymskiego NATO Defense
College łączy refleksję ekonomiczną, socjologiczną i historyczną, wyszukując trendy
istotne dla przyszłości. Jego prace od lat mają
dyskretny wpływ na percepcje rzeczywistości ekspertów ds. bezpieczeństwa oraz polityków w różnych rejonach świata. Wśród
flagowych prac Heinsohna można wymienić
Encyklopedię ludobójstwa1 oraz znany w sektorze prognostycznym Demograficzny Indeks Wojny, związany z dziedziną demografii wojennej, która bada wpływ demografii

na stabilność społeczeństw2.
Paradoksalnie jednak, ceniony w kręgach prognostycznych Heinsohn nie dba
o szerszy rozgłos naukowy –
w ostatnich latach wydaje się
publikować raczej prace typowe dla raportów z sektora
konsultingowego niż dzieła
ściśle akademickie.
Walka o najzdolniejszych
jest właśnie jedną z takich
prac – struktura książki, jej
klarowność i zakorzenienie w danych empirycznych przywodzą na myśl nie rozprawy akademickie, ale raporty zamawiane
przez rządy i korporacje, chcące zmierzyć
się z konkretnymi problemami współczesności. Problemem analizowanym w recenzowanej pracy jest globalna dynamika
kompetencji poznawczych (cognitive ability),
niezbędnych człowiekowi do pozyskiwania i przetwarzania informacji. Autor analizuje wpływ tych kompetencji na obecny
2

1

G. Heinsohn, Lexikon der Völkermorde, Rowohlt
Taschenbuch, Hamburg 1998.
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i przyszły stan społeczeństw w dobie postępującej automatyzacji oraz rozwoju sztucznej inteligencji (odtąd: AI). Po lekturze
stwierdzam, że jest to praca wybitna – dlatego bardzo dobrze, że ukazuje się po polsku zaledwie rok po wydaniu niemieckim
(tytuł oryginału Wettkampf um die Klugen,
2020). Tłumaczenia dokonał Instytut Zachodni, polski think-tank badający m.in. historię zachodnich terenów Polski oraz relacje polsko-niemieckie.
Walka o talenty w erze AI
Jak twierdzi Heinsohn, problemem trapiącym dziś kraje rozwinięte na świecie jest
deficyt kadr o wysokich kompetencjach
poznawczych – czyli kompetencjach obliczeniowych, matematycznych, informatycznych i pokrewnych. Kompetencje te będą
coraz bardziej niezbędne u pracowników
wykwalifikowanych w erze postępującej automatyzacji i ekspansji AI. Z racji niedoboru
tychże kompetencji państwa rywalizują dziś
między sobą o przyciąganie pracowników
wykwalifikowanych. Rywalizacja ta występuje, ponieważ tylko pracownicy o wysokich kompetencjach poznawczych mogą
kreować infrastruktury i procesy technologiczne kluczowe dla przyszłego postępu
cywilizacyjnego. Powołując się na dane firmy konsultingowej McKinsey, Heinsohn
stwierdza, że w roku 2020 tacy pracownicy byli poszukiwani na całym świecie – ich
globalny niedobór wynosił 40 mln (s. 67).
Według Heinsohna to nie starzenie się
społeczeństw będzie kluczowe dla przyszłości państw, ale niewystarczający odsetek populacji o wysokich kompetencjach
poznawczych (s. 11). Cytując dane z międzynarodowych konkursów oraz zestawień
dotyczących kompetencji matematycznych

(m.in. ranking kompetencji OECD PISA,
międzynarodowy układ o współpracy patentowej PCT czy badanie osiągnięć naukowych ósmoklasistów TIMSS), niemiecki badacz dochodzi do wniosku, że na razie
przewagę kognitywną wydają się mieć narody Azji. Co gorsza, utrata zdolności kognitywnych, jako zagrożenie dla cywilizacji zachodniej, nie jest według Heinsohna
przedmiotem wystarczającego zainteresowania państw. W efekcie „wschodnia Azja
[państwa wschodniej Azji – G. L.] rywalizuje na świecie już tylko między sobą” (s. 45).
Dla Zachodu – a więc USA, Europy i Australii – niedomaganie kognitywne w przyszłości stanowić będzie wielki problem,
zwłaszcza że „innowacje przyszłości nie
będą już dziełem uzdolnionych, ale niemal
wyłącznie wysoko uzdolnionych” (s. 49).
Heinsohn przytacza w tym kontekście sugestywną anegdotę o niewybudowanej fabryce monitorów tajwańskiej firmy Foxconn
w USA. Pomimo woli współpracy na linii
Tajwan – USA do budowy planowanej fabryki nie doszło, bo kompetencje lokalnej
populacji okazały się za niskie dla potrzeb
Tajwańczyków (s. 145, 146).
W przyszłości narody, które przegrają batalię o przyciąganie wysoce uzdolnionych
ekspertów, mogą trwale utracić potencjał
rozwojowy. Najsilniejszym państwem, zdolnym rywalizować z Chinami są obecnie Stany Zjednoczone, ale tę przewagę tracą (lub
– jak stwierdził Heinsohn później – już straciły3). Źle wróży to dla stabilności geopolitycznej państw Zachodu, ponieważ „spośród dwóch starzejących się narodów, zwycięży ten, który jest bardziej uzdolniony,
3
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choćby z racji tego, iż prędzej będzie w sta- nastawienia społeczeństw na budowanie
nie zastąpić swoich emerytów i rencistów wysokich kompetencji poznawczych: nieautomatami-robotami” (s. 61).
ustanna rywalizacja dzisiejszych ekspertów,
którzy są de facto pracownikami najemnymi,
pozostawia mało czasu na posiadanie i wyKompetencje poznawcze
chowywanie dzieci. Zachód jest dziś cya dyskurs publiczny
Tymczasem jednak – choć kompetencje ko- wilizacją najemników, gdzie przewagę nad
gnitywne zbiorowości ludzkich oraz ich kon- rywalami o podobnym do naszego kapitasekwencje dla bezpieczeństwa narodowego le możemy zwiększać, głównie, poświęcasą swobodnie dyskutowane za zamkniętymi jąc więcej czasu na edukację i zdobywanie
drzwiami gabinetów wojskowych, w erze nowych kompetencji. Tymczasem w regiopoprawności politycznej nie są dyskutowa- nach świata, gdzie najemników jest mniej,
ne w obiegu publicznym. Wynika to z obaw a więcej np. rolników, dzietność jest z regum.in. przed oskarżeniami o rasizm – jeśli np. ły większa, bo dzieci są bardziej „opłacalne”
ktoś mówi o kompetencjach poznawczych z egoistycznego punktu widzenia rodziców
migrantów i konieczności preferowania mi- – rodzic-rolnik dla rozwoju swojego kapitału
grantów wysoko wykwalifikowanych, może potrzebuje bowiem parobków, a rodzic-nazostać oskarżony w mediach np. o inklina- jemnik niekoniecznie (s. 69–71 i in.).
Jeśli chodzi o Zachód, optymalne dla niecje eugeniczne, selekcję migrantów z podtekstem rasistowskim lub dehumanizację go byłoby utrzymanie wskaźnika reprodukalbo instrumentalne traktowanie obcych cji na poziomie 2,1, co pozwoli państwu –
(por. s. 62–63 i in.). Dlatego podobnych te- jak można domniemywać z rozproszonych
matów unika się w debacie publicznej i na- po książce uwag Heinsohna – na ograniczeukowej na Zachodzie – w odróżnieniu od nie drapieżnego ściągania talentów zza grawielu rejonów Azji, gdzie kwestia selektyw- nicy, ustabilizuje populację i da jej lepszą
nej migracji opartej o wymagania kompe- możliwość zdobywania kompetencji. Taką
tencyjne nie jest problemem. Jednym z wy- właśnie strategię, według Autora, próbują
jątków braku zainteresowania tematem jest systemowo wdrożyć dzisiaj m.in. Chiny, pojednak, według Heinsohna, praca Heinera przez totalitarny system zaufania społeczneRindermanna Cognitive Capitalism4. Autor go – stosujące zautomatyzowane kary i natejże książki prognozuje, że, stosując po- grody dla obywateli zależnie od zgodności
dejście ceteris paribus (tzn. zakładając sta- ich działań z oczekiwaniami Partii Komułość pewnych realnych zmiennych), do roku nistycznej (s. 74–75).
Dziś jeszcze Zachód lepiej niż Azja
2100 poziom PKB per capita w Chinach wynosić może 750 tysięcy USD, podczas gdy Wschodnia rekrutuje talenty, chociaż ma
w USA będzie to zaledwie 270 tysięcy USD, ich mniej (s. 77). Przykładowo Chiny mają
8 razy więcej talentów rodzimych od USA,
a więc niemal 3 razy mniej (s. 66).
Co ciekawe, Heinsohn zauważa też ne- ale to USA o wiele więcej ich importują (s.
gatywne demograficzne konsekwencje 90). Jednak w większości państw Zachodu można zaobserwować, niestety, ujemy
4 H. Rindermann, Cognitive Capitalism: Human Capital
efekt Flynna, czyli powolny spadek ilorazu
and the Wellbeing of Nations, Cambridge 2018.
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inteligencji (s. 94), który wydaje się być skorelowany ze spadkiem kompetencji. W wielu krajach Azji takiego negatywnego trendu
nie ma. Skąd zatem pozytywna predyspozycja Azjatów? Być może, spekuluje Heinsohn, to nieszczęśliwość osobista człowieka
Wschodu przekłada się na chęć zdobywania
kompetencji – kraje Azji Wschodniej w międzynarodowych rankingach szczęścia wypadają bowiem niezmiernie nisko5.

inteligencji ludzkiej (s. 126). Część krajów
Europy Zachodniej nie rozumie tego, skazując się w przyszłości na zapóźnienie cyfrowe.
Według Heinsohna, w przypadku Francji
i Niemiec możemy wręcz mówić o „dekwalifikacji” obu państw (s. 131). Równocześnie duża szansa stoi przed regionem Europy Południowo Wschodniej (s. 136). Warto
zauważyć, że obszar ten pokrywa się, mniej
więcej, z zasięgiem inicjatywy Trójmorza –
czyli współpracy infrastrukturalnej i technologicznej państw wschodniej ściany Unii
Europejskiej. Region ten nie tylko posiada kraje o wysokim odsetku talentów matematycznych, ale też prowadzi odmienną
od Europy Zachodniej politykę migracyjną,
stawiając na migrację selektywną, zależną
głównie od aktualnych potrzeb gospodarczych państw. Niestety, obecnie region ten
podlega także drenażowi mózgów – czyli odpływowi talentów do innych państw.
Państwa regionu, w tym Polski, muszą więc
ten odpływ zatrzymać, inaczej nie dołączą
do światowych liderów kompetencji poznawczych (s. 189). Jedną z możliwych strategii radzenia sobie z tym problemem nazywa „konserwatywnym internacjonalizmem”,
czyli podejściem opartym o prymat demokracji, trójpodziału władzy, instytucji rodziny oraz troski o wysoki poziom kompetencji
poznawczych poprzez odpowiednie polityki
publiczne (s. 184–185).

Trójmorze liderem kompetencji
poznawczych i AI w Europie?
A jak jest w Europie? Według Heinsohna
najlepszymi kuźniami talentów matematycznych epoki AI są w Europie takie kraje jak
Wielka Brytania, Dania czy Norwegia. Nie
ma wśród nich Francji czy Niemiec, ponieważ kompetencje poznawcze w tych narodach spadają i ten trend się pogłębia, ponieważ migranci przybywający do tych krajów
to głównie osoby niewykwalifikowane (s.
113–119 i in.). Heinsohn wydaje się sugerować przy tym, że różnice między kompetencjami wśród obywateli są ważniejsze dla integracji migrantów niż dystans kulturowy. Inaczej mówiąc, grupy ludzi o wielkich różnicach kompetencji nie integrują się. Jak pisze
niemiecki badacz: „osoby bez wykształcenia
i wysoko wykwalifikowane nie integrują się
ani w Stambule czy Damaszku, ani w Paryżu,
Londynie czy Nowym Jorku” (s. 122).
Tymczasem kwalifikacje poznawcze staną
Globalna gra.
się szczególnie ważne w przyszłości ze wzglęCywilizacja cyfrowa i cała reszta
du na rozwój sztucznej inteligencji. W swojej początkowej fazie sztuczna inteligen- Świat przyszłości zgodnie z prymatem walcja wymaga bowiem ogromnych zasobów ki o najzdolniejszych stanie się światem
dwubiegunowym. Jego centrum będzie cy5 Heinsohn nie omawia tu szerzej wpływu konfucjanizmu
na samozadowolenie jednostki. Tymczasem byłby to inte- wilizacja cyfrowa (s. 186–188)6 , tzn. ujęta
resujący trop: w społecznościach konfucjańskich samozadowolenie jednostki zależne jest w dużym stopniu od zadowolenia z niej jej własnego otoczenia społecznego, czyli
sieci społecznej, do której należy.

6

Heinsohn używa tu po prostu terminu „cywilizacja” lub
„Cywilizacja”, jednak jednoznacznie chodzi mu o obszar
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wspólnie część świata Zachodu i Azji, która będzie „zasysać” cognitive talents z reszty świata. Owa reszta (m.in. Ameryka Południowa, Afryka i część Azji Południowej),
w wyniku odpływu talentów do centrum
będzie nieustannie zapóźniona i nie będzie
mogła adekwatnie odpowiedzieć na wyzwania współczesności. Oczywiście będzie
też rodzić talenty, ale niestety zbyt mało,
a w dodatku będą one od razu przejmowane
przez centrum. Ta niefortunna część świata na długo odpadnie z cyfrowego wyścigu
cywilizacyjnego. Jej rozwój będzie powolny i coraz bardziej warunkowany dobrowolnym, doraźnym wsparciem wysyłanym
z obrębu cywilizacji cyfrowej.
Czy scenariusz przyszłości Heinsohna jest
prawdopodobny? Ogromna większość, jeśli nie wszystkie poważne raporty prognostyczne na temat wyzwań technologicznych
uprawdopodabniają tezy niemieckiego badacza. Oczywiście, oprócz rozwoju sztucznej
inteligencji na przyszłość cywilizacji wpłyną także inne technologie (np. bioinżynieria mózgu, fuzja jądrowa) i procesy7, jednak
w ciągu najbliższych dekad to właśnie rewolucja AI i konieczne dla jej podtrzymania
talenty AI wydają się najbardziej kluczowe
w globalnej grze. Jak twierdzą np. autorzy raportu Moc państw po [rewolucji] sztucznej inteligencji z Uniwersytetu Georgetown, w ciągu kilku dekad dojdzie do fundamentalnej
przemiany systemu międzynarodowego8.
Tak jak kiedyś w historii świata dla potęgi
7

8

świata efektywnie adaptujący się do rewolucji cyfrowej.
Zob. np. Komisja Europejska, 2021 Strategic Foresight
Report. The EU’s capacity and freedom to act: https://
ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_en [dostęp: 8 września 2021].
M. Daniels, B. Chang, National Power After AI, Center
for Security and Emerging Technology, Georgetown
University, July 2021: https://cset.georgetown.edu/publication/national-power-after-ai/ [dostęp: 9 września 2021].

zaczęły liczyć się stal (po wynalezieniu silnika spalinowego), uran (po bombie atomowej) czy praca inżynierów (po automatyzacji produkcji), tak dziś coraz bardziej zaczyna liczyć się praca ekspertów AI. Według
autorów cztery zasoby zaważą na szybkim
wzroście potęgi krajów: dostęp do talentów
AI, dostęp do danych, dostęp do mocy obliczeniowej oraz odpowiednie organizacje mogące to wszystko razem wykorzystać9. Jeśli
uznać powyższe tezy za prawdziwe, to obraz
globalnej rywalizacji i podział świata na cywilizację cyfrową i całą resztę jest prawdziwy,
choć analiza jego dynamiki jest w książce
Heinsohna niekompletna – ponieważ oprócz
talentów będą liczyć się także inne zasoby.
Jednakże koncentracja Heinsohna wyłącznie na talentach AI jest uzasadniona – bez
talentów bowiem ani moc obliczeniowa, ani
dane nie będą użyteczne.
Jeśli mówić o słabszych stronach książki, można wymienić także niedostateczne uargumentowanie kwestii związanych
z kompetencjami poznawczymi a integracją migrantów. Teza, że cognitive abilities
wpływają na potencjał integracji to teza odważna i intrygująca – fundamentalne różnice w edukacji między segmentami populacji mogą bowiem generować wykluczenie,
które nakłada się dodatkowo na inne rodzaje wykluczenia. Teza ta nie zostaje jednak
w książce dostatecznie uargumentowana.
Ponadto, gdy mowa o kompetencjach nie zawsze do końca wiadomo, czy autorowi chodzi po prostu o (jakieś) wykształcenie czy
kompetencje poznawcze w dziedzinie matematyczno-informatycznej, czy np. kompetencje międzykulturowe. Warto by było
uściślić to nazewnictwo dla jasności wywodu w kolejnych wydaniach książki.
9
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Podsumowując, książka Heinsohna jest
pozycją obowiązkową dla ekspertów zajmujących się prognostyką oraz decydentów.
Prezentuje systemowe, holistyczne podejście
analityczne do omawianych trendów. Dobrze, że w tym kluczowym dla rozwoju AI
czasie ukazuje się ona w Polsce – pytanie jednak, czy nie za późno? Warto przypomnieć,
że według Heinsohna pod względem liczby talentów poznawczych Polska ma szóste
miejsce na świecie – znajduje się za Chińczykami, Koreańczykami, Szwajcarami,
Japończykami i Holendrami – ale przed

Kanadyjczykami czy Estończykami. Jeśli
chodzi o osoby mało uzdolnione w Polsce –
też nie jest źle: na 1000 dzieci i młodzieży
tylko 147 nie potrafi liczyć, co nie jest wcale złym wynikiem, zważywszy na fakt, że
w Niemczech liczba ta wynosi 211, a w USA
– 271 (s. 7). Niestety, według Heinsohna Polska jak na razie nie wykorzystuje swojego
dużego, kognitywnego potencjału. Należałoby o tym głośno mówić, zwłaszcza w erze,
w której „żadne taryfy celne, nałożone na towary z Azji nie zastąpią zachodnim producentom szarych komórek” (s. 23).

GRZEGORZ LEWICKI:
filozof, konsultant ds. prognostyki dla sektora militarnego, biznesowego i publicznego.
Doktor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent m.in. London School of Economics i Maastricht University. Autor publikacji prasowych na tematy naukowo-technologiczne i międzynarodowe w mediach

polskich i zagranicznych. Autor i redaktor
książek, m.in. Nadchodzi nowy proletariat!
(2012), Miasta w nowym średniowieczu (2016),
Indeks Mocy Państw (2018). Obecnie przygotowuje pracę na temat mierzenia tożsamości
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Raj na ziemi
i na tamtym świecie

społecznego ładu, do tych
przekraczających
ludzkie
poznanie; od rajów, które
przeminęły, poprzez aktualnie istniejące, do tych, które
mają dopiero nastać1.

Jean Delumeau, W poszukiwaniu raju, tłum. Agnieszka Kuryś, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa
2020, ss. 284 / tytuł oryginału: À la recherche du paradis, Libraire Arthème Fayard,
Paris 2010, ss. 350, ISBN
978-83-64708-57-2
Jean Delumeau (1923–2020),
francuski historyk religii,
Kościoła oraz kultury Zachodu, przez lata śledził sposoby kształtowania się europejskiej mentalności. Po wnikliwych badaniach nad sposobami pojmowania strachu, grzechu, kary, poczucia winy
i pragnienia bezpieczeństwa, podjął wędrówkę w głąb zachodnich wyobrażeń eschatologicznych. W poszukiwaniu raju stanowi połączenie historycznej dokumentacji z refleksją nad formami, które przybierała nadzieja
w średniowiecznej i nowożytnej kulturze Zachodu. Delumeau zsyntetyzował problemy,
które przedstawił we wcześniejszej trzytomowej Historii raju. Drogi formowania wyobrażeń nt. raju śledził od tych lokalizowanych geograficznie, poprzez ujęte w projekt

1. Ziemskie raje –
aktualne i minione
Podróż w poszukiwaniu
eschatologicznych wyobrażeń, Delumeau rozpoczyna
od przywołania silnie skonkretyzowanej średniowiecznej i renesansowej lokalizacji raju. Zgodnie z powszechnym przekonaniem, ogród Eden miał nadal znajdować się na ziemi. Umieszczano
go na mapach: gdzieś na Wschodzie w Azji,
w Afryce. Potwierdzali to teologowie, poeci,
podróżnicy (śś. Hipolit, Augustyn, Tomasz
z Akwinu; Krzysztof Kolumb, Bartłomiej de
Las Casasa i in.). Bp Epifaniusz stwierdził,
że „Adam nie mógł zostać wygnany z nieba,
lecz z raju leżącego na Wschodzie” (s. 13).
Horyzontalny, geograficzny wymiar raju,
1
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uzupełniano perspektywą wertykalną: Bartłomiej de las Casas uznawał, że: „ziemski
raj znajduje się w najwyżej położonym miejscu na całej ziemi” (s. 17). Powyższe przekonania znajdowały swoje odzwierciedlenie
w zachodniej kartografii. Otóż, do XV wieku na górze mapy często umieszczany był
wschód razem z oznaczeniem raju. Zdaje się,
że rajska lokalizacja wyznaczała ówczesne
kierunki geograficzne. Mimo nawoływań
Filona Aleksandryjskiego, Orygenesa i Efrema do alegorycznej lektury biblijnego opisu, pogląd o ziemskim zakorzenieniu raju
do XVI i XVII wieku pozostawał stabilny.
Od tego czasu, coraz częściej akceptowano
myśl, że Eden został zalany przez wody potopu. Próby jego odnalezienia straciły sens
– ogród był całkowicie niedostępny dla człowieka. Nie spowodowało to jednak spadku
zainteresowania rajem. Trwały debaty nad
kondycją moralną pierwszych ludzi, wolną
wolą i konsekwencjami grzechu pierworodnego, a także zastanawiano się nad wyglądem Adama i Ewy oraz (godzinnym) rozkładem dnia pierwszych rodziców w trakcie
ich pobytu w raju.
Delumeau eksploruje różnorodne pokłady Zachodniej mentalności, na których
osadzało się rajskie imaginarium. Pokazuje jak grecko-rzymskie tęsknoty za złotym
wiekiem, za tym co minione, połączyły się
z tęsknotą za biblijnym Edenem, jak zmaterializowały się w postaci ogrodów rozkoszy i ogrodów erotycznych. Rekonstruuje
proces przekształcania się, aż do załamywania niebiańskich wyobrażeń. Dociera
do XVIII-wiecznych tekstów rozprawiających się z mitem ogrodu rajskiego, podważających historyczną wiarygodność Księgi
Rodzaju, wykazujących niezgodność: biblijnej chronologii z poglądem na wiek Ziemi

oraz obecności pierwszych rodziców z ewolucyjnym poglądem na rozwój organizmów.
2. Millenaryzm – u progu szczęścia
Francuski badacz w swojej książce wiele
miejsca poświęcił problematyce związanej
z rajskimi nadziejami, które przybrały formę millenarystycznych oczekiwań. Podkreśla rolę, jaką odegrały w procesie kształtowania mentalności Zachodu, a wręcz, zaznacza Autor, pozwala na lepsze zrozumienie początków nowożytności. Wśród historyków istnieje tendencja do koncentrowania
badań wokół problemów związanych z przemocą i lękiem spowodowanym wiarą w bliski koniec świata. Przesłania to idee pokoju i pośredniego czasu szczęśliwości, które
stanowią równie ważny, o ile nie istotniejszy składnik millenarystycznej duchowości.
Delumeau decyduje się na analizę zarówno
agresywnego, jak i pacyfistycznego upostaciowania powyższych idei w kulturze Zachodniej. Przywołuje i analizuje teksty, które wywarły wpływ na owe procesy. Śledzi
drogi zakorzeniania, przekształcania i różnicowania się millenarystycznych idei.
Chrześcijański millenaryzm, sięgając
do ksiąg prorockich, czerpał z żydowskiego
mesjanizmu, bazował również na dosłownej lekturze Apokalipsy św. Jana, w szczególności jej dwudziestego rozdziału, w którym mowa o przejściowym, tysiącletnim
okresie szczęśliwości i królowania Zbawiciela. Wyobrażenia ostatniego etapu historii, kształtowane były także przez „chrześcijańskie przepowiednie” (proroctwa sybilliańskie, przepowiednia Pseudo-Metodego).
Rozpowszechniały one wizje ostatecznego
zwycięstwa chrześcijaństwa pod przywództwem władcy dni ostatecznych oraz dostarczały klucza do interpretacji aktualnych
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wydarzeń np. najazdów muzułmańskich,
wypraw krzyżowych itd.
Ważną postacią, kształtującą europejskie nastroje millenarystyczne był Joachim
z Fiore. Ten kalabryjski mnich, bazując
na tajemnicy Trójcy Świętej, opisał historię
zbawienia, dzieląc ją na trzy ery: Ojca, Syna
i Ducha. Twierdził, że on i jemu współcześni są u progu ostatniej ery, tj. czasu szczęścia, kontemplacji, duchowego rozumienia
i miłosierdzia, Kościoła wolnego i pokornego. Przejście od drugiego do trzeciego etapu będzie objawiało się wyjściem z Kościoła
instytucjonalnego. Joachim otrzymał przydomek ojca zachodniej idei postępu. Delumeau, śledzi recepcje jego tekstów wśród
duchownych i świeckich. Pokazuje, w jaki
sposób idee związane z joachimizmem, wizja przyszłego oraz przekształcone pomysły
na oczyszczenie obecnego świata, wchłaniały kolejne grupy: buntowników (mnichów i chłopów) oraz reformatorów, a także jaki kształt przybierały wśród katolików
(np. franciszkanów – spirytuałów) i protestantów (anabaptystów, menonitów) oraz
husytów. Autor buduje niejednorodny obraz narastającego napięcia i niepokojów
związanych z wizjami eschatologicznymi.
Podkreśla również żywotność troistego podziału historii, także w XIX wieku (Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, Auguste Comte,
George Sand i in.)
Europejskie nastroje millenarystyczne
wraz z odkrywcami, a następnie propagowane przez misjonarzy w różnych odsłonach,
docierały do Ameryki. Krzysztof Kolumb,
przesiąknięty przepowiedniami chrześcijańskimi przekonany był, że w 1656 roku ma
nastąpić koniec świata. Misjonarze inspirowani ideami joachimizmu oczekiwali rychłego nadejścia czasów eschatologicznych.

Miało się ono dokonać poprzez nawrócenie
na ubóstwo. Tymczasem tubylcy w oczach
misjonarzy wypełniali obraz człowieka czasów ostatecznych – jak sądzono byli oni
ubodzy, cierpliwi i łagodni. Brakowało
im jedynie nawrócenia na chrześcijaństwo.
Rodziła się także idea założenia Kościoła
pierwotnego po drugiej stronie Atlantyku.
Ameryka postrzegana była jako miejsce odrodzenia Kościoła i realizacji wizji czasów
ostatecznych. Tymczasem zaszczepiana autochtonom i pielęgnowana przez osadników pobożność wyrastała na fundamentach
idei millenarystycznych. Ten typ religijności jeszcze silniej uwidaczniał się w Ameryce anglosaskiej. Tam wierzono, że raj już
jest udziałem Amerykanów, a terytorium
na którym żyją jest winnicą Pańską. Idea ta,
poddana laicyzacji nadal stanowiła istotny
element mentalności mieszkańców Stanów
Zjednoczonych. Zdaje się, że naświetlenie
przez Autora millenarystycznej ideologii
rzeczywiście pomaga lepiej zrozumieć amerykańskie ideały.
Delumeau analizuje idee, które pozwalają zobrazować, w jaki sposób przerzucano pomost między millenaryzmem a ideą
postępu i laicyzacji. Bada elementy procesu
przesuwania wizji szczęśliwości z odległego
„kiedyś” na bliską przyszłość. Jedną z recept,
która miałaby służyć uzyskaniu błogostanu na ziemi, było zniesienie własności prywatnej, którą przewidywali m.in. Gerard
Winstanley – okrzyknięty przez niektórych prekursorem komunizmu i Léger Marie Deschamps. Jest to myśl, która kiełkowała na bazie XVI- i XVII-wiecznych utopi
i przyczyniała się do laicyzacji millenaryzmu. Dla zwolenników myśli oświeceniowej
to dzięki rozumowi i postępowi ludzkość
może osiągnąć złoty wiek.
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3. Tamten świat – nieziemski raj
Drugą część książki otwiera rozdział ukazujący drogę załamywania się optymizmu.
Równolegle do trwających nadziei na doskonałą przyszłość, rozwijały się prądy filozoficzne podważające sens oświeceniowych nadziei, pokładanych w postępie oraz chrześcijańskiej eschatologii (m.in. Arthur Schopenhauer, Fryderyk Nietzsche, Zygmunt Freud,
Teodor Adorno). Powstawały również antyutopie – pesymistyczne wizje realizacji wiary
w ziemską szczęśliwość (Maurice’a Sproncka,
Bernharda Kellermana, Aldonusa Huxleya).
Skoro świat Zachodni pogrzebał już nadzieję
na szczęście, to jaki jest sens dalszych badań
nad rajem? – pyta Delumeau. Uwagę czytelnika kieruje na refleksję nad innym rozumieniem postępu, w tym rozwoju duchowego, nad powołaniem i wolną wolą, optymizmem i tchórzostwem.
Po wędrówce przez wyobrażenia rajów na ziemi, zarówno tych w przeszłości
i w przyszłości, Autor rozpoczyna nową drogę poszukiwań wizji raju na tamtym świecie. Pyta o to w jaki sposób i kiedy ziemski
raj „został przeniesiony […] do nieba, zachowując swoją nazwę, ale nabierając miejsca wiecznego pobytu wybranych?” (s. 165).
Swoje dociekania prowadzi w kluczu trzech
wymiarów religijności: relacji do zmarłych,
rozpoznawania „wertykalności” oraz fascynacji sacrum. Badacz analizuje kulturowe
składniki raju, które mogą sprawiać wrażenie „odwiecznych” elementów nieba. Ukazuje je w perspektywie historycznej. Odsłania proces nawarstwiania się w społecznej
wyobraźni rajskich motywów: łąki, ogrodu, pałacu, obecności Baranka Paschalnego,
aniołów i ich hierarchię, królowanie Maryi
oraz występowanie muzyki (chórów, orkiestry) itd.

Do jednych z eschatologicznych wyobrażeń należała koncepcja „raju pośredniego”,
będąca przestrzenią przejścia między rajem
ziemskim a niebiańskim, miejscem odpoczynku i oczekiwania dusz przed powszechnym zmartwychwstaniem. W takim znaczeniu raj nie był utożsamiany z niebem. Mimo
odrzucenia idei raju pośredniego utrzymywał się pogląd – wyrażany przez wizjonerów,
poetów, malarzy, że w raju istnieją pewne
poziomy dostarczające odmiennych rodzajów szczęścia. Wieloznaczność rajskich wizji, inspirowana była opisami ogrodu Eden,
Apokalipsą św. Pawła i św. Jana, łączyła wątki z opisu sądu ostatecznego z Ewangelii św.
Mateusza, z Hierarchią niebiańską Pseudo-Dionizego, z jego klasyfikacją anielską oraz
z schrystianizowaną kosmografią Ptolemeusza, dołączając do niej empireum – siedzibę Boga.
Innym, wydawać by się mogło, nieodzownym elementem rajskiego imaginarium w świecie chrześcijańskiej pobożności była muzyka. Ta jednak zanim wpisała
się na stałe do repertuaru europejskich wyobrażeń o tamtym świecie musiała uporać
się z pakietem teologicznych podejrzliwości.
Z jednej strony muzyka traktowana była
jako narzędzie szatana oddalające od zbawienia (Klemens Aleksandryjski, św. Augustyn, św. Hieronim, Hieronim Bosch,
Jan Kalwin i in.). Z drugiej, była doceniana, uznawano, że może służyć ona dowartościowaniu modlitwy oraz, że jest w stanie unieść czyste dusze (Marcin Luter, Jan
Klimak). W XV i XVI wieku obraz raju
bez anielskich chórów wydaje się być nie
do wyobrażenia. Delumeau zwraca uwagę
na współistnienie w ikonosferze, z jednej
strony przedstawień chórów niebiańskich
oraz obrazów dodających otuchę (np. Mater
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Misericordiae), a z drugiej makabrycznych
i pełnych przemocy wizerunków. Francuski badacz, tę renesansową wszechobecność
chórów i orkiestr w niebiańskim imaginarium interpretuje w kontekście rosnącej potrzeby bezpieczeństwa, którą owe muzyczne
wyobrażenia miały wyrażać.
Od renesansu wraz z przemianami cywilizacji Zachodu wizja nieba coraz skuteczniej ulegała przewartościowaniu. Napotykała konkurencję w postaci: powracającej
mitologii starożytnej, rosnącego zainteresowania pejzażem (w którym niebo stanowiło tylko część krajobrazu). Rajskie imaginarium XVI–XVIII wieku mieściło w sobie
dwa ścierające się wyobrażenia: katolickie,
przepełnione mistycznymi wizjami, wiarą
w królowanie Matki Bożej, obecność świętych, z protestanckim: nieufnym wobec wizji, hierarchii niebiańskich, powściągliwym
wobec kultu Maryi, świętych. „Ta duchowość kładła nacisk na obecność nieba już
tu i teraz w człowieku wewnętrznym, lecz
odsuwała poza zasięg wzroku rajskie widowiska, o których należało mówić tylko
z »powściągliwością«” (s. 233).
Punktem zwrotnym w pojmowaniu raju,
wraz z nadejściem odkryć astronomicznych,
było zakwestionowanie tradycyjnej kosmografii. W ciągu dwustu lat określony rodzaj
wizji świata i pewnej teologii uległ rozpadowi. Wizja nieba zaczyna być poddawana laicyzacji. Pojawienie się teorii heliocentrycznej wywołało poważny zamęt w rajskich
wyobrażeniach. „Odtąd było oczywiste: już
nie można oddzielić nieba, niegdyś domeny sacrum i wiecznej czystości, od ziemi, terytorium człowieczeństwa i zniszczalności.
Teleskop zmienił spojrzenie na niebo i spowodował całkowitą zmianę jego koncepcji: raju tam nie było” (s. 245). Nastąpiła

więc desakralizacja wszechświata, klęska
niebiańskich wyobrażeń, stanowiąca ważny element demitologizacji i odczarowania
świata. Czym miało być odtąd niebo dla
ówczesnych, gdzie je zlokalizować? W Encyklopedie d’Alemberta i Diderota, pod hasłem raj, znajdujemy ironiczne stwierdzenie,
że raj nie jest miejscem, lecz zmianą stanu
– takie określenie pojawia się również w Katechizmie Kościoła katolickiego z 1992 roku:
„Któryś jest w niebie”. To biblijne wyrażenie
nie oznacza miejsca, lecz sposób istnienia
(KKK 2794). W chrześcijańskim dyskursie o raju znajdziemy dwa skrajnie stanowiska: przekonane o możliwości wyrażania
niebiańskiego piękna oraz głoszącą niewyrażalność tamtego świata. Zdaniem Autora,
pierwsze z nich się wyczerpało, drugie natomiast jest w stanie uchronić tajemnicę tamtego świata.
Delumeau zamyka książkę pytaniem
o sposób przebywania zmarłych, o możliwość zachowania relacji między bliskimi
po śmierci. Odnosi się do społecznego wymiaru raju, który w chrześcijaństwie wybrzmiał wyraźnie dość późno, bo dopiero
ok. dwieście lat temu. Był on jednak obecny „między wierszami” w przekonaniach
Kościoła już od pierwszych wieków (Tertulian, św. Cyprian, Beda Czcigodny, Ambroży, Augustyn). Wizja społecznego wymiaru raju, ukazuje odmienny sposób istnienia
w niebie tych, którzy mieli za życia szczególną więź. Wyzwala wierzących z myślenia
o sposobie bycia po śmierci niejako oddzielnie, obok siebie. Owe dowartościowania relacyjnego wymiaru życia na tamtym świecie
„podkreśla łączność między naszą dzisiejszą
wrażliwością a tym, co stanowi zasadniczy
element chrześcijańskiego dyskursu o tym,
co będzie po śmierci” (s. 264).
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Książka francuskiego badacza, to zaproszenie do refleksji nad drogami, którymi
przemierzała europejska myśl w poszukiwaniu nadziei. Obraz tamtego świata, który wyłania się z pracy Delumeau, jest niezwykle złożony, konsekwentnie zbudowany z pomysłów konkretnych autorów: teologów, astronomów, filozofów, geografów,
władców, przywódców i świętych. Przedstawione przez francuskiego badacza europejskie poszukiwania raju, jednocześnie odsłaniają wielowymiarowość i trud drogi, którą
w mentalności zachodniej przeszedł symbol:
od wyraźnego utożsamienia go z rzeczywistością materialną, po całkowite odseparowanie od tejże, tj. konkretyzowanie ziemskiego raju po przeniesienie go na tamten

świat. Wiele pytań stawianych przez Jeana
Delumeau wobec rzeczywistości już minionej, wydają się aktualne dla współczesności.
Autor inspiruje do stawiania pytań o kształt
rajskich poszukiwań w świecie środkowoeuropejskim także w środowiskach nieelitarnych. Jakimi więc drogami podążają aktualne wyobrażenia o raju, których echo odbija
się w mozaice współczesnych zjawisk (z jednej strony w apokaliptycznych przepowiedniach, kontakcie ze zmarłymi, obietnicy
szczęśliwości: w coachingu, reklamie, agencjach turystycznych, chirurgii estetycznej,
dbałości o przydomowe i działkowe ogródki2, a z drugiej, w ubóstwie eschatologicznych wyobrażeń), a których ślady możemy
odnaleźć w Historii raju?
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Zob. T. Siemiński, „Rajskie ogrody” w ikonosferze wsi
kaszubskiej. Synkretyczna forma kultury potocznej,
Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdański 2010.
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Sprawozdanie z działalności
Pomorskiego Towarzystwa
Filozoficzno-Teologicznego
za rok 2021
Istniejące od 2000 roku Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne za główny
cel działalności obrało sobie prowadzenie
badań w zakresie myśli filozoficznej, społecznej, kulturowej i teologicznej, a także
popularyzowanie wiedzy z tych obszarów.
Z takim właśnie ukierunkowaniem związane są realizowane przez Towarzystwo działania. Szczególną wagę przywiązuje ono
do organizacji interdyscyplinarnych projektów problemowych, prelekcji, debat, seminariów, konferencji oraz do prowadzenia
działalności wydawniczej i publicystycznej.
Cykl internetowych (pandemia) spotkań dyskusyjnych zainaugurowaliśmy już
15 grudnia 2020 roku rozmową z redaktorem Wojciechem Bonowiczem, autorem
nowej, obszerniejszej biografii Tischner.
Biografia (Wydawnictwo Znak). Rozmowę na temat życia i twórczości krakowskiego księdza i profesora oraz okolicznościach powstawania książki poprowadził
dr inż. Zbyszek Dymarski.
Z kolei 19 stycznia 2021 roku mieliśmy
przyjemność gościć na łączach internetowych dra Krzysztofa Dorosza współautora książki, napisanej z prof. Bartoszem Jastrzębskim, Listy o wolności i posłuszeństwie.

Tym razem rozmowę z gościem przeprowadziła dr Maria Urbańska-Bożek.
22 lutego odbyła się debata dotycząca
antropologicznych i teologicznych wątków
w późnym pisarstwie Adama Mickiewicza.
Wzięli w niej udział dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, autorka książki Homo capax,
capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza, dr Miłosz Puczydłowski oraz dr Maria
Urbańska-Bożek.
9 marca red. Zbigniew Mentzel i dr inż.
Zbyszek Dymarski rozmową Co jesteśmy
dłużni Leszkowi Kołakowskiemu?, inspirowaną książką Kołakowski. Czytanie świata.
Biografia zamknęli zimową serię debat inicjowanych ważnymi, niedawno opublikowanymi, książkami.
W roku 2021 Pomorskie Towarzystwo
Filozoficzno-Teologiczne otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta Gdańska
na projekt przewidujący dwa cykle wykładowe organizowane w ramach Gdańskich
Wykładów Filozoficznych 2021.
Pierwszy, wiosenny cykl wykładowy,
przygotowany pod kierownictwem dra inż.
Zbyszka Dymarskiego, zatytułowano Być
człowiekiem w różnych epokach i kulturach.
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Wystąpienia organizowane na platformie
zoom były transmitowane poprzez kanał facebookowy Towarzystwa. Ich archiwalne
wersje dostępne są na kanale Towarzystwa
na You Tube1. Harmonogram przewidywał
siedem wykładów połączonych z dyskusją.
Jako pierwszy wystąpił prof. Edmund Kizik,
który 15 kwietnia wygłosił odczyt zatytułowany Gdańszczanina świat realny i wyobrażony w XVII wieku. Z kolei prof. Wojciech
Gajewski 22 kwietnia mówił o Człowieku na pograniczu epok, między judaizmem
a chrześcijaństwem. Jako trzecia, 29 kwietnia, wystąpiła prof. Katarzyna Mirgos z wykładem Być człowiekiem, być Baskiem. Z kolei spotkanie z drem Zbigniewem Landowskim, zatytułowane Arab, Dualis, czyli zagadka tożsamości, odbyło się 6 maja. Prof.
Marzenna Jakubczak 13 maja wygłosiła prelekcję pt. Indus, Hindus, hinduista? Jak mówić o mieszkańcach Indii. Przedostatnie spotkanie, z 29 maja, prof. Tarzycjusz Buliński
poświęcił Człowieczeństwu u Indian E’nepá
w Amazonii wenezuelskiej. Cykl zamykało
wystąpienie, 10 czerwca, dra inż. Zbyszka
Dymarskiego zatytułowane W poszukiwaniu nowoczesnego Europejczyka. Omawiany
blok wykładowy cieszył się w Internecie dużym zainteresowaniem.
Drugi cykl organizowany w ramach
projektu Gdańskich Wykładów Filozoficznych poświęcony Sporowi o kształt chrześcijaństwa w Polsce miał miejsce jesienią 2021 roku. Opiekunem merytorycznym projektu był dr Szymon Dąbrowski,
a partnerami wydarzenia Religioznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego. Cykl finansowo wsparł Urząd Miasta Gdańska
oraz Gdańskie Religioznawstwo.
1

Można na niego wejść również poprzez stronę: https://
www.ptft.pl/.
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Pierwsze trzy prelekcje zorganizowaliśmy w trybie hybrydowym: stacjonarnie
w auli Wydziału Historycznego UG oraz
w Internecie.
7 października ks. prof. Damian Wąsek,
wykładem na temat Teologicznych propozycji terapii na kryzys Kościoła, zainaugurował
prezentowany blok spotkań. Jako kolejny
wystąpił dr Sebastian Duda, który swojemu
wykładowi nadał wymowny tytuł Apokalipsa i apostazja, czyli komu zbawienie wciąż
jeszcze jest potrzebne. 18 listopada dr Szymon
Dąbrowski mówił o sporze, jaki ma miejsce
między tradycyjną a współczesną koncepcją
edukacji religijnej w Polsce. Z kolei dr Monika Humeniuk mówiła o ortodoksji i herezji w pedagogice religii. W wykładzie dużo
miejsca poświęciła chrześcijańskiemu anarchizmowi Jacquesa Ellula. W innym duchu
utrzymany był wykład O możliwościach zachowania i odnowy tradycji katolickiej. Krótkie studium dróg polskich wygłoszony przez
dr Justynę Melonowską. Cykl zamknęło
wystąpienie prof. Józefa Majewskiego zatytułowane Strajk kobiet a przyszłość chrześcijaństwa w Polsce.
28 kwietnia 2021 roku miało miejsce
sympozjum metodologiczne zatytułowane
Badania naukowe w epoce post-prawdy. Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne było jego współorganizatorem. Natomiast 9 października 2021 roku odbyła
się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja
Hiszpańskiej Myśli Filozoficzno-Religijnej.
Towarzystwo objęło nad nią patronat.
W kwietniu 2021 roku Towarzystwo
przygotowało opinię na temat propozycji
zmian w programie studiów filozoficznych
na Uniwersytecie Gdańskim.
W roku 2021 ukazały się kolejne dwa numery półrocznika „Karto-Teka Gdańska”
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czasopisma wydawanego przez PTFT. Temat wiodący numeru 1(8)/2021 „Karto-Teki” zamknęliśmy w tytule Duchowość dominikańska wobec wyzwań współczesności. Redaktorkami tomu były prof. Elżbieta Mikiciuk oraz dr Maria Urbańska-Bożek.
W numerze podstawowy dział („Artykułów”) otwiera wstęp jednej z redaktorek
prof. Elżbiety Mikiciuk OPs: Contemplare
et contemplata aliis tradere, czyli duchowość
dominikańska. Pierwszym z artykułów zamieszczonych w tym dziale jest tekst prof.
Piotra Sikory pt. Nic specjalnego. Mistrz Eckhart i człowiek, który nie ma czasu. Po nim
w kolejności opublikowane zostały artykuły o. prof. Tomasza Gałuszki OP, Teologia zachwytu według św. Tomasza z Akwinu; o. dra Grzegorza Chrzanowskiego OP,
Teologia mistyczna o. Joachima Badeniego;
o. dra Hieronima Kaczmarka OP, Troska
świeckich o Kościół. Inspiracje i pouczenia św.
Katarzyny ze Sieny; o dra Michała Mrozka
OP, Wzajemne warunkowanie cnót intelektualnych i moralnych w Summie teologii św.
Tomasza z Akwinu (Ia-IIae, q. 58, a. 4-5);
oraz o. mgra Piotra Freya OP, Jedyny uczony
z przydomkiem „Wielki”. Albert Wielki a relacje między wiarą i nauką.
W sekcji „Polskie archiwum humanistyczne – Wizerunki”, znalazł się esej recenzencki prof. Pawła Horodeckiego będący
próbą rozjaśnienia filozofii przypadku Michała Hellera. Dział dopełnia Bibliografia
prac profesora Michała Hellera (wybór), opracowana przez dr Marię Urbańską-Bożek.
W części „Varia” znajdują się dwa artykuły. Pierwszy z nich to Słabość i moc myślenia
(część 2), tekst stanowiący drugą część niepublikowanego jak dotąd wprowadzenia do Filozofii wolności Rudolfa Steinera pióra zmarłego 18 marca 2021 roku – prof. Jerzego
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Prokopiuka. Prof. Prokopiuk tekst ten zadedykował swoim uczniom: Sebastianowi Zielińskiemu, Alanowi Migoniowi, Maxowi
Radzikowskiemu, Piotrowi Molendzie, Rafałowi Gogaczowi oraz Tomaszowi Namiocie. Opracowania redakcyjnego maszynopisu dla „Karto-Teki Gdańskiej” podjął się dr
Michał Wróblewski. Drugi zamieszczony
w tym dziale tekst wyszedł spod pióra prof.
Walentiny Dianovej. Nosi on tytuł Kwestia
polska w ujęciu intelektualistów rosyjskich
XIX i początku XX wieku. Warto w tym
miejscu dodać, iż prof. Dianova zgodziła się
dołączyć do składu Rady Naukowej „Karto-Teki Gdańskiej”. Pani Profesor pracuje
w Katedrze Kulturologii, Filozofii Kultury
i Estetyki Instytutu Filozofii Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. Jest współpracowniczką naukową Interdyscyplinarnego Centrum Badań Europejskiej Myśli
Społecznej Instytutu Socjologii Rosyjskiej
Akademii Nauk. Jest autorką wielu publikacji z zakresu filozofii sztuki, teorii i filozofii
kultury. Interesuje się również polską myślą
filozoficzną i społeczną.
W części „Recenzje i polemiki” znalazły
się trzy omówienia: dra Michała Wróblewskiego, Zwięzła podróż do źródeł „gruntu”,
komentująca książkę Bernarda McGinna,
Mistyczna myśl Mistrza Eckharta: człowieka,
przed którym Bóg niczego nie skrył, w przekładzie Sebastiana Szymańskiego (Wydawnictwo UJ, Kraków 2009); dr Marii Urbańskiej-Bożek „Na prawo most, na lewo most,
a dołem Wisła płynie…”, czyli o życiu „nad
płaską kałużą”, odnoszące się do monografii
Jacka Breczki, W poszukiwaniu lewego brzegu
(szkice z filozofii polskiej XX wieku) (wydanej
na płycie CD-ROM, ISBN 978-83-9587107-8, Białystok 2020). Z kolei dr Małgorzata Obrycka zdała relacje z III Sympozjum
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Metodologiczno-Problemowego pod tytułem Badania naukowe w epoce postprawdy,
które odbyło się w formie online 28 kwietnia 2021 roku.
Omawiany numer półrocznika ukazał się
również w wersji papierowej.
Numer 2(9)/2021 „Karto-Teki Gdańskiej” nosi tytuł Człowiek w różnych kulturach i epokach. Redaktorami prowadzącymi
numeru są dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz oraz dr inż. Zbyszek Dymarski. Zbiór
tekstów, poświęconych zagadnieniom tożsamości osobowej w kontekście kulturowym, otwiera wstęp redaktorów tomu: Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie
historii i kultury. Pierwszy artykuł, którego autorem jest prof. Wojciech Gajewski,
porusza kwestie związane z zagadnieniem
tożsamości religijnej pierwszego pokolenia
chrześcijan, którzy swój judaizm poszerzyli o przekonanie, że Jezus z Nazaretu jest
zapowiadanym przez proroków Mesjaszem
Izraela. W kolejnym z tekstów o tożsamości
Gdańszczan w XVII wieku pisze obszernie
prof. Edmund Kizik. Z kolei prof. Katarzyna Mirgos poświęca swój tekst kulturze i językowi Basków, zamieszkujących zachodni kraniec Europy. Natomiast dr Zbigniew
Landowski odnosi się w swoim artykule
do trudności w definiowaniu pojęć ‘Arab’,
‘arabskość’ i ‘arabski’. O specyfice bycia Indusem i Hindusem (i o różnicach między
nimi) wypowiada się prof. Marzenna Jakubczak. A o sposobie pojmowania człowieczeństwa przez zamieszkujących Amazonię
wenezuelską Indian E’ñepá pisze prof. Tarzycjusz Buliński.
Dział „Polskie archiwum humanistyczne – Wizerunki” poświęciliśmy zmarłemu,
w sierpniu 2021 roku w Gdańsku, doktorowi Michałowi Woronieckiemu. Był on
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wybitnym znawcą myśli Henryka Elzenberga oraz redaktorem dwóch tomów jego
pism. Zarys biografii Michała Woronieckiego, napisany przez dra Jacka Halasza, został
oparty na materiałach źródłowych. Autor
ukazuje aspekty drogi życiowej i zawodowej, pracy naukowo-dydaktycznej oraz aktywności społecznej zmarłego filozofa. Uzupełnieniem dla biografii jest wykaz prac
naukowych gdańskiego myśliciela: Michał
Woroniecki – bibliografia (chronologicznie)
również w opracowaniu dra Jacka Halasza.
Tekst trzeci zatytułowany Michał to wspomnienie przywołane przez dra Andrzeja Cezarego Leszczyńskiego, wieloletniego przyjaciela Michała Woronieckiego.
„Varię” tego numeru „Kareto-Teki”
punktuje anglojęzyczny tekst mgr Hanny
Lubowicz, Preliminary Outline of the Chosen Examples of Secondary Literature Exploring Possible Affinities as Regards the Approach to Image-Language Relationship in the
Theories of Wittgenstein and Lacan.
„Recenzje i polemiki” to ostatni z rozdziałów tego numeru „Karto-Teki Gdańskiej”. Prof. Aleksander Bobko w tekście
Ingarden odczytuje Kanta omawia wydane
w 2021 roku (przez Wydawnictwo Marka
Derewieckiego) Lwowskie wykłady o Krytycyzmie Kanta z roku akademickiego 1935/36.
Wykłady z manuskryptu przeczytali, przepisali i opracowali, wstępem oraz komentarzami opatrzyli Radosław Kuliniak i Mariusz Pandura. Z kolei dr Grzegorz Lewicki
w omówieniu Cywilizacja cyfrowa i talenty AI. Niemiecki ekonomista wskazuje drogę
rozwojową dla Trójmorza komentuje książkę Gunnara Heinsohna Walka o najzdolniejszych. Wpływ kompetencji i kształcenia
na sukces społeczeństw, wydaną przez Instytut Zachodni w Poznaniu w 2021 roku.
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Natomiast mgr Małgorzata Dubasiewicz
w tekście Raj na ziemi i na tamtym świecie
omawia publikację Jeana Delumeau’a W poszukiwaniu raju. Książka ukazała się w przekładzie Agnieszki Kuryś w Oficynie Wydawniczej Volumen w 2020 roku.
Numer zamyka Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2021, przygotowane przez dra inż. Zbyszka Dymarskiego
i dr Marię Urbańską-Bożek.
W roku ubiegłym „Kato-Teka Gdańska”
znalazła się w wykazie czasopism naukowych i materiałów recenzowanych z konferencji międzynarodowych MEiN i otrzymała 20 punktów.
Warto dodać, iż „Karto-Teka Gdańska”
jest indeksowana w następujących bazach:
• European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus),
• The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers,
• Index Copernicus,
• Most Wiedzy
W roku ubiegłym – chcąc wejść na poziom zbliżony do najwyżej punktowanych
czasopism naukowych, jak i sprostać procedurom ewaluacyjnym baz naukowych –
zmodernizowaliśmy stronę internetową
„Karto-Teki Gdańskiej”.
W roku 2021 PTFT objęło patronatem
następujące tytuły wydane nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki: Alan z Lille,
Reguły teologii, przekład, wprowadzenie i komentarze Andrzej P. Stefańczyk; Ernst Cassirer, Język i mit. Przyczynek do zagadnienia
imion bogów, przekład, wstęp i opracowanie
Przemysław Parszutowicz; Roman W. Ingarden, Lwowskie wykłady o Krytycyzmie
Kanta z roku akademickiego 1935/36, wykłady z manuskryptu przeczytali, przepisali
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i opracowali, wstępem oraz komentarzami
opatrzyli Radosław Kuliniak i Mariusz Pandura; Søren Kierkegaard, Dzienniki NB 31 –
NB 36, wstęp i przekład Antoni Szwed; Korespondencja Romana Witolda Ingardena
z Władysławem Tatarkiewiczem, przepisali
i opracowali, wstępem praz komentarzami
opatrzyli Radosław Kuliniak i Mariusz Pandura; Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura,
Łukasz Ratajczak, Filozofia po ciemnej stronie mocy. Krucjaty marksistów i komunistów
polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza Twardowskiego. Cześć III:
Ostateczne starcie; Stanisław Lisiecki, O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym; Władysław Tatarkiewicz, Dzienniki. Lata 1960–
1968, t. 2, z rękopisów odczytali i przepisali,
wstępem i biografią filozofa poprzedzili Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura i Łukasz
Ratajczak; Alfred North Whitehead, Proces
i rzeczywistość. Esej kosmologiczny. Wykłady
Gifforda wygłoszone na Uniwersytecie w Edynburgu w sesji 1927–1928, przekład Piotr Staroń. Pod patronatem Towarzystwa w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego wyszła także książka Człowiek i miasto. Gdańsk
i inne przestrzenie. Tom, będący zbiorem artykułów poświęconych antropologii miasta,
wyszedł pod redakcją Katarzyny Szalewskiej
oraz Zbyszka Dymarskiego. W roku 2021,
pod patronatem Towarzystwa, ukazała się
także praca Szymona Dąbrowskiego Myślenie filozoficzne w edukacji religijnej. Spór Józefa Tischnera z polskim tomizmem w perspektywie pedagogicznoreligijnej. Książkę tę opublikowało Wydawnictwo Adam Marszałek.
Szczegółowo z wszystkimi wydarzeniami organizowanymi przez Towarzystwo zapoznać się można na stronach: www.ptft.pl
oraz: https://www.facebook.com/PomorskieTowarzystwoFilozoficznoTeologiczne.
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