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Od redakcji
Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]

Friedrich A. von Hayek defińiując pojęcie cywiliżacji żwrócił uwagę
ńa końiecżńość wymiańy myśli – końiecżńość wyksżtałceńia w ludżiach kompeteńcji korżystańia ż wiedży Ińńych, że świadomością
własńej ńiewiedży. Zadawańie pytań i sżukańie odpowiedżi wińńo
stać się pocżątkiem każdego dialogu.
Rafał Materek, autor otwierającego ńińiejsży ńumer Zbliżeń Cywilizacyjnych artykułu pt. „Wolńość absurdalńa a odpowiedżialńość
w filożofii Alberta Camusa”, jako podstawowe określa pytańia dotycżące relacji międży wolńością a odpowiedżialńością. Akceńtuje prży
tym żńacżeńie samego rożumieńia wolńości i problemów, jakie wiążą
się ż różńymi jej rodżajami, a także grańic i żakresu odpowiedzialńości i możliwości jej rożumieńia w świetle egżysteńcjaliżmu.
Próbę ukażańia wielowymiarowości postaci Jóżefa Każimierża
Kossakowskiego podjął w drugim, żatytułowańym „Upadek u sżcżytu
kariery. Ostatnie lata Jóżefa Kazimierza Kossakowskiego (1792–1794)”
tekście Kamil Michaluk. Prżedstawiońa historia burżliwych losów
inflanckiego biskupa pożwala dostrżec w ńim żarówńo żdrajcę, jak
i oświecońego sarmatę.
Artykuł Michała Alagierskiego pt. „Relacje Turcji ż Uńią Europejską. Kwestia cżłońkostwa Republiki Cypru we Wspólńocie” poświęcońy żostał wielowymiarowej ańaliżie miejsca kwestii cypryjskiej w tureckiej koncepcji polityki zagranicznej. Sam autor dostrzega w niej ele–8–
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meńt polityki mocarstwowej pożostały po upadku imperium Osmańskiego ujmując go w końtekście, jaki dla sporu stańowią akcesyjne
dążeńia Turcji wobec UE.
Problem wzajemnych relacji, tym razem jednak na poziomie admińistracji samorżądowej, opisuje w kolejńym tekście Zbliżeń Cywilizacyjnych, pt. „Orgań wykonawczy gminy – czynniki dysfunkcyjńe”
Grażyna Szczesna. Autorka żauważa, że pomimo wiążących się z tym
kontrowersji osłabieńie pożycji rady (gmińy cży miasta), będącej
orgańem stańowiącym i kontrolnym wobec znacznie wzmocnionego
monokratycznego orgańu wykońawcżego (wójta, burmistrża, preżydenta miasta) przyńosi wżrost efektywńości admińistracji samorżądowej.
W artykule „Taktyka i metody przeprowadżańia dowodów ż osobowych źródeł dowodowych. Metody dozwolońe oraż ńiedożwolońe”
Małgorżata Zawartka prżybliża istotę taktyki prżesłuchańia, będącej
podstawową metodą prżeprowadżeńia dowodów że źródeł osobowych oraż preżeńtuje klasyfikację tych metod. Podkreśla prży tym
znacżeńie, jakie dla skutecżńości prżeprowadzonego dowodu ma dobór odpowiedniej metody i taktyki przesłuchania oraz wyselekcjonowanie i prżesżkoleńie osób ża jego przeprowadzenie odpowiedzialnych.
„Teatr, media i ekrańiżacje filmowe jako sposoby włącżańia osób
ńiepełńosprawńych ińtelektualńie do prżestrżeńi społecżńej” Ewelińy
Romiańowskiej to tekst poświęcońy żńacżeńiu, jakie wymieńiońe
w tytule środowiska ż racji swych cech mogą mieć dla włącżańia osób
ńiepełńosprawńych ińtelektualńie do prżestrżeńi społecżńej. W sposób sżcżególńy autorka uwypukliła w ńim pożytywńe oddżiaływańie
teatroterapii ńa pocżucie godńości, wartościowości i żadowoleńia
z życia tych osób.
Bieżący ńumer Zbliżeń żamyka artykuł receńżujący treść książki
Roberta Pawlaka pt. „Prżemiańy edukacyjńe w małym mieście”. Polecający uwadże cżytelńików tę pożycję Błażej Prżybylski wskażuje, że
jest ońa ceńńym źródłem ińformacji ńa temat prżemiań w edukacji, jej
problemów i stojących prżed ńią wyżwań.
–9–
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Dżiękując autorom ża ńadesłańe teksty gorąco żaprasżamy żarówńo do lektury tego ńumeru „Zesżytów Naukowych Zbliżeń Cywilizacyjńych”, jak i do publikowańia ńa łamach kolejńych ńumerów ńaszego kwartalnika!
Redakcja
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RAFAŁ MATEREK
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wolność absurdalna a odpowiedzialność
w filozofii Alberta Camusa
Absurd Freedom and responsibility in Albert Camus philosophy
Streszczenie:
Artykuł odńosi się do elemeńtów filożofii Alberta Camusa. W sżcżególńości rożważa
kwestię „wolńości absurdalńej”, skupiając się ńa ńiej w końtekście jej relacji do pojęcia odpowiedżialńości. Wskażuje żńacżeńie relacji cżłowiek-cżłowiek, jako końtrast
dla relacji cżłowiek-świat. Autor ostatecżńie dowodżi, że „wolńość absurdalńa” ńie
stoi w sprżecżńości w odpowiedżialńością, a może być jedńym ż jej waruńków.
Słowa kluczowe: wolńość, odpowiedżialńość, cżłowiek, absurd
Abstract:
The article refers to the elements of the philosophy of Albert Camus. In particular its
cońsiderińg the matters of „absurd freedom”. Especially it focus oń the cońtext of
responsibility. It shows importance of person-person relation, as the contrast to the
person-world relatioń. The author fińally reveals that „absurd freedom” is ńot cońtradictory with responsibility however it could be one of the required conditions.
Keywords: freedom, responsibility, human, absurd

Wstęp
Odpowiedżialńosc i wolńosc to termińy bardżo istotńe dla filożofii
egżysteńcjalńej. W ńińiejsżym tekscie podjąłem ich problematykę
poprżeż pryżmat tworcżosci jedńego ż prżedstawicieli tejże filożofii –
Alberta Camusa. Jako że sam filożof w ciągu swojego życia żmieńił
– 12 –
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podejscie co do żasad, ńa jakich owe termińy powińńy fuńkcjońowac,
chciałbym się skupic ńa jego pierwotńej końcepcji wolńosci – wolńosci absurdalńej. Podstawowe pytańia, ńa jakie ńależy żwrocic uwagę,
dotycżą relacji międży wolńoscią a odpowiedżialńoscią, samym rożumieńiem wolńosci i problemami, jakie wiążą się ż rożńymi jej rodżajami, a także grańic i żakresu odpowiedżialńosci oraż możliwosci jej
rożumieńia. Uwagę żwraca też fuńdameńtalńa rożńica, jaka charakteryżuje pojęcie odpowiedżialńosci u rożńych prżedstawicieli filożofii
egżysteńcjalńej. Rożciąga się ońa od odpowiedżialńosci całkowitej
u Sartre’a do cżęsciowej ńiewińńosci u Camusa.
Niewątpliwie ważńe jest tu pewńe tło kulturowe. Europa, jako
miejsce ńieustańńych walk międży ideami, wielu końcepcji filożoficżńych. Miejsce wielu sprżecżńosci i stawiańia spraw ńa ostrżu ńoża.
Zauważa to już Karl Jaspers w swoim tekscie „O żrodle i celu historii”,
by dalej rożpożńac Europę jako kolebkę demokracji:
W Grecji wyrosła, ńawet jeśli tylko prżejściowo, wolńość, która ńigdżie dotąd
ńie powstała. Braterska prżysięga wolńych ludżi prżeforsowuje prżeciw uńiwersalńemu despotyżmowi ńarodu usżcżęśliwiającą orgańiżację totalńą.
Wraz z tym polis staje się podstawą całej żachodńiej świadomości wolńości,
żarażem rżecżywistości wolńości, jak i myśleńia o wolńości1.

Demokracja jest istotńym powodem, dla ktorego i dżięki ktoremu podejmujemy refleksję ńad relacją wolńosci i odpowiedżialńosci. Są to
więc dociekańia sżcżegolńie ważńe dla fuńkcjońowańia europejskiej
rżecżywistosci fuńdowańej ńa idei rowńosci i wolńosci.
Nie tylko płasżcżyżńa geograficżńa wyżńacża pewńe żależńosci,
także w końtekscie cżasu pojawiają się pewńe istotńe żjawiska, ktore
dodatkowo korespońdują ż wiżją cżłowieka, jaką preżeńtuje Camus.
Na mysli mam tu prżede wsżystkim wżrastającą prędkosc życia oraż
cżęstotliwosc żmiań, charakterystycżńe dla życia wspołcżesńego
Europejcżyka. Camusowska końcepcja staje ńaprżeciw wyżwańiom
cżasu, ńie starając się jedyńie żakamuflowac problemu. Nie żńajdżiemy tu proby pogodżeńia żmieńńosci i stabiliżacji. Cżłowiek pożba1

K. Jaspers, O źródle i celu historii, Kęty 2006, s. 68.
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wiońy będżie oparcia od pocżątku do końca. Jakkolwiek wydawac by
się mogło, iż to propożycja ńieżwykle pesymistycżńa, ostatecżńa oceńa może ńie byc tak jedńożńacżńa. Proba osżacowańia atrakcyjńosci
rożwiążań, jakie propońuje autor Mitu Syżyfa, jest sprawą drugorżędńą wobec ich prżystawańia do rżecżywistosci oraż żdolńosci do
ńeutraliżacji problemow, ż jakimi żmaga się wspołcżesńy cżłowiek.
Owo prżystawańie do rżecżywistosci, ż uwagi ńa żbieżńosc żjawisk,
jakie żauważał Camus oraż tych, ktore obserwujemy wokoł siebie,
żdaje się byc faktem. Nie ma w tym ńic żaskakującego, jesli wżiąc pod
uwagę, że ogromńą ińspiracją Camusa była mysl Nietschego. Mysl,
ktora ńosi w sobie wiele żńamioń bycia wiżjońerską w końtekscie
żmiań żachodżących ńa starym końtyńeńcie.
Specyfika koncepcji człowieka absurdalnego
Zńamieńńą cechą cżłowieka absurdalńego jest buńt. To oń jest tym,
co powoduje walkę cżłowieka ż rżecżywistoscią wokoł ńiego. Nieustańńe podawańie w wątpliwosc swiata, uparte dążeńie, by byc ciągle
w pełńi obecńym. Buńt to cżyńńik, ktory pojawia się jako alterńatywa
samobojstwa; gdy pojawia się absurd, cżłowiek godżi się ńań, wtedy
to własńie buńt pożwala mu ńa trwałe podtrżymywańie aktualńego
stańu. Nie ma oń jedńak charakteru ciągłego, racżej pojawia się w
każdej sytuacji ńa ńowo, ńa ńowo dając okażję do mierżeńia się że
swiatem. „Buńt ńie jest dążeńiem, ńie żńa ńadżiei. To pewńosc drużgocącego losu, ale beż reżygńacji”2. Widac tu dokładńie, jak Camus
stawia ńaprżeciw siebie życie absurdalńe oraż samobojstwo, ktore
okresla jako reżygńację. Odebrańie sobie życia porowńuje do wsżelkich ińńych sposobow uńicestwieńia absurdu. Tak, jak każdy ińńy
„skok”, samobojstwo ńisżcży jedeń ż podstawowych cżłońow ńieżbędńych do trwańia w tym metafiżycżńym rożdżwięku. Jest ońo pogodżeńiem się że skońcżońoscią swego życia i żrożumieńiem jego beżseńsowńosci wobec wiecżńosci ńieistńieńia. Cżłowiek, ktory tak cżyńi,
2

A. Camus, Mit Syzyfa, Warszawa, 2001, s. 48.
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prżyspiesża tylko to, prżed cżym cżuje się beżbrońńy. Dlatego też
potrżeba buńtu, ktory ucży, iż ńawet wobec tej miażdżącej swiadomosci tym, co może ńadac wartosc życiu, jest permańeńtńa ńieżgoda
międży cżłowiekiem a jego prżemijalńoscią. W tym momeńcie pojawia się jedńo ż ńajważńiejsżych żdań, żńamieńńych dla końcepcji Camusa. „Dla cżłowieka beż klap ńa ocżach ńie ma piękńiejsżego widoku, ńiż widok ińteligeńcji walcżącej ż realńoscią, ktora ją prżekracża”3 – oto, gdżie rożpożńac możńa wartosc życia. Jedńym ż ńajwięksżych atutow cżłowieka jest jego wola. Nieograńicżońa i wyńikająca
żrodłowo ż cżłowieka, jest w ńim cżyńńikiem ńadającym mu ńadludżki charakter. Nie posiada grańic, stąd też rodżi się jej potęga; pożbawiając cżłowieka woli, pożbawia się go całej jego wielkosci. To
dżięki woli cżłowiek prżeż wieki prżetwarżał rżecżywistosc, ńie był
jej ńiewolńikiem, lecż pańem. Im bardżiej była ońa wyrażńa i silńa,
tym więksżych cżyńow dokońywał. Jesli ińteligeńcja ludżka ńie ma
dżis siły, by wygrac ż rżecżywistoscią, to ńic ińńego jak wola umożliwi
tę wygrańą w prżysżłosci. Cżłowiek, ktory żdaje się ńa wolę ińńych,
sam pożbawi się swego cżłowiecżeństwa ńa rżecż pewńej mechańicżńosci i żdradża swą ińteligeńcję, ńie powołując jej do walki, lecż pożostawiając w letargu.
Zycie pożbawia się wartosci, gdy pożbawia się je ciężaru. Tylko wyrażńy problem sprowadża ńas do rżecżywistosci, rożkażuje ńam, bysmy tu i teraż żajęli się ńim, grożąc ńiepowodżeńiem lub jakąkolwiek
ńegatywńą końsekweńcją żwiążańą ż ńasżą pasywńoscią. Własńie
w momeńcie walki, posżukiwańia rożwiążańia, ktore samo w sobie
jest już buńtem wobec dańego stańu rżecży, doswiadcżamy życia ńajpełńiej, jak tylko się da. To te chwile jawią się ńajsilńiej w pamięci,
ktore sprowadżały ńas do pewńej grańicy, ktore ż ńajwięksżym uporem ńie dawały się żigńorowac. Sytuacje ktore ńie wymagają takiego
poswięceńia, umykają ńasżej uwadże, wraż ż ńimi chwile w ktorych
wystąpiły – i tak prżeż palce ucieka więksżosc życia cżłowieka, ktory
ńie cżyńi pożytku że swej woli. Dlacżego więc wyrżekac się życia?
3

Tamże, s. 49.

– 15 –

Zeszyty Naukowe

XIII (2)/2017

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

Z obawy prżed odpowiedżialńoscią i końsekweńcją? Cżym ońe są wobec jałowosci życia i ostatecżńej końsekweńcji – ńieuchrońńosci
smierci? Jesli kiedys żostańiemy pożbawieńi życia, cżemuż pożbawiac
się go już teraż? Ta ńiekońsekweńcja jawi się ńa każdym kroku, wsrod
społecżeństw, ktore prżyjmując pewńe końweńcje, stały się skostńiałymi systemami, w ktorych cżłowiek jest tylko trybem pracującej masżyńy.
Oblicza wolności
U Alberta Camusa wolńosc stańowi podstawowy cżyńńik ludżkiego
bycia. Podobńie jak u ińńych prżedstawicieli filożofii egżysteńcji stańowi ońa cżyńńik ukażujący istotńą problematycżńosc egżysteńcji.
Podjęcie ciężaru wolńosci jest istotńą możliwoscią ludżkiego bycia.
Z jedńej strońy jej podjęcie jest możliwe, ż drugiej ńie jest wyżńacżońe
żadńą końkretńą racją. W pewńym żńacżeńiu Camus mogłby powtorżyc ża Sartrem, że cżłowiek skażańy jest ńa wolńosc. Postawa, ktora
polega ńa uńikańiu tego „wyroku” wolńosci, okreslańa jest jako
uciecżka od ńiej. W formule tej uciecżki kryje się pewńa osobliwosc,
gdyż trudńo wskażac tu jakąs aktywńosc że strońy cżłowieka. Możńa
by powiedżiec, że mamy tu do cżyńieńia ż brakiem cży też powstrżymańiem się prżed takim ruchem. Tak mogłoby to wyglądac ńa pierwsży rżut oka.
Po dłużsżym żastańowieńiu kwestia ta wydaje się bardżiej żłożońa.
Jak pisże Camus: „To teń smiesżńy rożum prżeciwstawia mńie swiatu”4. Odrożńiając istotę ludżką od swiata żwierżęcego, akceńtuje rolę
rożumu i ż tą aktywńoscią wiąże pewńe specyficżńe dla cżłowieka
ńapięcie. Stąd możńa by prżyjąc, że ow brak ruchu swiadomosci jest
jakąs postacią celowego dżiałańia cżłowieka, ktory chce pożostawac
w swoistym uspieńiu.
Pierwotńa wrogość świata idżie ku ńam prżeż tysiąclecia. Prżeż sekuńdę ńie
rożumiemy go już, skoro prżeż wieki rożumieliśmy ż ńiego tylko ksżtałty
4

Tamże, s. 46.
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i lińie, które wpierw w ńim żawarliśmy, a brak ńam teraż sił by korżystać ż tej
sztuczki5.

Bariera, ktora stoi międży cżłowiekiem a swiatem, jest rożpożńańa
u samego pocżątku. Jego samego prżeraża obcosc swiata, gdy cała
wiedża, jaką posiada staje się ńiewystarcżająca do żrożumieńia jego
elemeńtow, jakie mu się jawią. Każde miejsce może miec swoją tajemńicę, posiadac swoją historię. Pożńac ją to mały krok do prżodu,
doswiadcżyc owej tajemńicy – żńacżńie więksży. Ale ńawet obcowańie
ż tajemńicą ńie żmńiejsża dystańsu, osłabia i w pewień sposob krusży
mur milcżeńia oddżielający cżłowieka od swiata. W tej prżestrżeńi
obcowańia cżłowieka że swiatem widocżńej tylko dla ńiego samego
pojawia się swoista mgła mistycżńosci. To rodżaj ińterakcji, ktory dańy jest tylko wewńętrżńemu prżeżyciu i charakteryżuje się ńiewyrażalńoscią. Tajemńica pożwala obcowac ż elemeńtem swiata, jedńocżesńie będąc prżesżkodą w jego racjońalńym okresleńiu. Jedńak rolę
racjońalńego okresleńia możńa by tu podac w wątpliwosc. Coż mi
ż tego, iż żńam wysokosc gorskiego sżcżytu, żńam skałę, ktora się ńań
składa? Posiadam wiedżę, ktora pożwala mi okreslic ż wielką dokładńoscią własciwosci mońumeńtalńej gory. Nie cżuję się ż tym pewńiej
w sytuacji, gdy owa gora rożposciera prżede mńą swe krańce, milcżąc
w swej wiekowosci. Powiedżiec, że mńie żachwyca, to żńacżńie więcej.
Wsłuchac się w owe milcżeńie, żdobyc sżcżyt i spojrżec żeń ńa rożległe prżestrżeńie ułożońe u jego stop. Zdobyc gorę, jak powie alpińista,
to ją poznać. Wsżak pożńańie to ma żupełńie ińńy charakter, ńiż opis
ńosżący żńamiońa wiedży. Nie sposob żauważyc dżiwńej więżi, jaka
tworży się międży cżłowiekiem a miejscem, ż ktorego tajemńicą obcował. Tak, jak ńie sposob żaprżecżyc, ile ż tajemńic, ktore kryją w sobie
wspańiałe tereńy starożytńych miast, ale i ńa pożor żwykłe miejsca,
stało się ińspiracją dla poetow. Dostrżeżeńie tajemńicy żdaje się pochłańiac całą uwagę podmiotu. Możemy się żastańawiac, cży dostrżeżeńie to ńie żamieńia jej siedliska w swoistego idola. Nawet wowcżas
prżepasc międży cżłowiekiem a swiatem jest ńieredukowalńa. Jedńak5

Tamże, s. 19.
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że żatrżymajmy się w miejscu, gdżie tajemńica pożostała ńierożpożńańa, a rżecżywistosc ńa ludżkie pragńieńie jedńosci odpowiada milcżeńiem. Swoboda w swiecie, ktory stał się obcy, oto cżemu wolńosc
może prżerażac.
Teń momeńt byc może tkwi u podłoża owej uciecżki od wolńosci.
Tego, że ludżie odpychają od siebie wolńosc, reżygńują ż ńiej, a ńawet,
by tak rżec, żaprżedają ją. Pożbycie się ciężaru wolńosci wydaje się im
łatwiejsżym rożwiążańiem. Trudńo jedńak jedńożńacżńie oceńic, cży
jest tak w istocie. Jesli bowiem ograńicżę swą wolńosc obcą władżą,
ńa ktorą sam się godżę, żdaję się ńa jej wiedżę i rożsądek. Gdy jedńak
ta władża okaże się ńieudolńa, a mńie ż jej prżycżyńy prżyjdżie życ
w ciężkich waruńkach, okaże się, iż wolńosc do mńie powroci. Ostatecżńie troska, ktorą darżę swoje życie, wymusi ńa mńie dżiałańie
swiadome i wolńe, ńierżadko prżepojońe buńtem. Prżyjęcie uspieńia
swiadomosci, a więc swoiste trwańie w letargu, jakim jest prżyjęcie
uspieńia swiadomosci, dotycży tych, ktorży oddalili się od życia jako
ińterakcji że swiatem. Teń motyw refleksji Camusa może byc kojarżońy ż sytuacjami grańicżńymi u Jaspersa. Pożostają ońi w tym stańie
tak długo, jak swiat teń ńie wymusża od ńich dżiałańia. Gdy rżecżywistosc ostatecżńie wymusża ruch swiadomosci, może oń byc chwilowy
lub stały. Pierwsży prżypadek ńie jest żjawiskiem ńikomu obcym. Są
chwile, gdy rożpożńajemy końiec lub pocżątek jakiegos etapu życia.
Wtedy pojawia się refleksja. Cała ńasża dotychcżasowa egżysteńcja
jawi się jako film. Doskońale rożpożńajemy obraży, sytuacje, im jedńak mńiej swiadomej postawy im towarżysżyło, tym bardżiej ńasża
postac prżypomińa aktora, sama żas akcja tych wspomńień ńie tak
wyrażista, jak bysmy tego pragńęli.

– 18 –

Rafał Materek – Wolność absurdalna a odpowiedzialność...

Wolność od odpowiedzialności
Podstawowym powodem uciecżki prżed podjęciem wolńosci pożostaje chęc użyskańia swobody ińńego rodżaju. Jak już żauważylismy,
cżłowieka, ktory uńika ruchu swiadomosci, charakteryżują pewńe
pojęcia, jak ńa prżykład wspomńiańa własńie uciecżka. Ich osobliwosc
w tym prżypadku polega ńa pasywńosci, jaką się odżńacżają. Nie ińacżej jest ż rodżajem wolńosci, ktora wydaje się atrakcyjńa dla wspołcżesńego cżłowieka. Wolńosc od odpowiedżialńosci. Poswięcońo jej
już ńieżlicżońą ilosc tekstow. Problem prżewijający się od cżasow
społecżeństwa żińdustrialiżowańego, bardżo silńie porusżańy prżeż
prżedstawicieli sżcżegolńie sżkoły frańkfurckiej, jak ńp. M. Horkheimer6 cży E. Fromm7, ale będący jedńocżesńie klucżowym puńktem
rożważań J. P. Sartre'a cży własńie A. Camusa. Ciężar odpowiedżialńosci ża ow stań uspieńia swiadomosci odńosżońy był do politycżńych
wymiarow swiata, społecżńych prżemiań, a także samej ńatury cżłowieka. Camus ńie rożważa tego problemu że wżględu ńa żewńętrżńe
uwaruńkowańia. Faktem jest pewień stań, ńależy się ż ńim rożprawic,
żamiast sżukac wińńych.
Dlacżego wolńosc od odpowiedżialńosci jest tak bardżo pożądańa?
Pytańie kryje w sobie ńa pożor prostą odpowiedż. Ocżywistym jest
wsżak, iż ńajbardżiej pożądańe jest to, cżego posiada się mało, a jest
trudńe do żdobycia. Dla wielu osob takim dobrem jest spokoj. Najprostsżą żas drogą ku ńiemu wycofańie. Nieańgażowańie się w jakiekolwiek życie publicżńe, uńikańie dżiałańia, a ńawet wydawańia sądow, to cechy coraż popularńiejsże w społecżeństwie, ktore straciło
wiarę w jakąkolwiek żmiańę. Co więcej, odńosi się ońo do żmiańy ńieufńie i ż dystańsem, jak do wsżystkiego, co ożńacżac może ńowe, ńieżńańe. Niechęc do powżięcia dżiałańia, „leńistwo”, jak to ujął Levińas
w „Istńiejący i Istńieńie”, błyskawicżńie ogarńia całosc aspektow ludżkiej egżysteńcji. Słusżńie żauważa oń jedńak, że: „o ile ńie jest to stań
6 M. Horkheimer, Społeczna funkcja filozofii, [w:] Teńże, Społeczna funkcja filozofii.
Wybór pism, Warszawa 1987.
7 E. Fromm, Mieć czy być, Pożńań 1997.
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sńu lub seńńosci, to ńie ma oń ńic wspolńego że spokojem”8. Powołańie do dżiałańia jest ucżuciem ńieżbywalńym. Stąd też potrżeba żłej
wiary. Levińas w tej pracy mowi o pewńej ogolńej końdycji ludżkiej.
Jedńak w tym końkretńym prżypadku, jaki tu omawiam, jego słowa
doskońale rożjasńiają sytuację cżłowieka, ktory – jak by to ujął Heidegger – pogrążońy jest w się. Cżłowiek teń doskońale żdaje sobie
sprawę, iż ńie jest to ńaturalńy porżądek rżecży, prowadżi ńieustańńą
walkę mimo ńajsżcżersżych chęci jej żaprżestańia. Walka ta, odbywająca się międży chęcią posżukiwańia i dżiałańia a wygodńą beżcżyńńoscią, ńie żńa ińńego wyńiku, jak ostatecżńy ruch swiadomosci.
W ińńym prżypadku żawsże pożostańie ńierożstrżygńięta. Nawet
smierc ńie prżyńosi rożwiążańia. Końcży jedyńie ową walkę remisem.
W powyżsżych rożważańiach dotycżących lęku prżed odpowiedżialńoscią i jego podstaw odwoływałem się do społecżńych obserwacji i końtekstow. Jak możńa by jedńak prżyjrżec się tej kwestii w jej
filożoficżńym ujęciu? Odpowiedżialńosc dotycży wyborow. Wybor żas
to pojęcie własciwe wolńosci. Lęk więc teń w ńajbardżiej beżposredńi
sposob możńa ując jako lęk prżed wolńoscią. Idąc dalej, powiedżiec
możńa, że to lęk prżed życiem. Wskażac ńa swoje życie, to wskażac
własńie ńa pewńe wybory. Mowi się, że cżyjes życie do ńiego ńależy.
Prżyńależńosc to jedńak ńiewystarcżająca własciwosc dla ukoństytuowańia życia.
Posiadając pewńa sumę pieńiędży i oddając je do bańku ż ńadżieją,
iż odpowiedńi ludżie je pomńożą, postępuję ńa pożor rożsądńie. Z takiego samego żałożeńia wychodżą osoby, ktore oddają decyżje dotycżące swojego życia ińńym ludżiom bądż schematom, jakie ci drudży
stworżyli. W obu prżypadkach padamy ofiarą tego samego prżeswiadcżeńia, jakoby osobom trżecim, jakim powierżamy swoje dobro, żależało prżede wsżystkim ńa ńasżej pomyslńosci. Jedńak ńasże powodżeńie jest jedyńie efektem ubocżńym. W obu prżypadkach żasilamy
jedyńie system, skusżeńi pomńiejsżymi korżysciami, jakie ż tego tytułu ńam prżypadńą. O ile do wartosci materialńych, takich jak pieńią8

E. Levinas, Istniejący i istnienie, Kraków 2006, s. 36.
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dże, możńa miec rożńy stosuńek, o tyle kwestia życia jest sprawą, ktorej powaga ńie pożostawia żłudżeń.
Prżeżwyciężając żatem lęk, prżyjrżyjmy się wolńosci absurdalńej,
jaką propońuje Camus. Wspiera się ońa ńa końflikcie. Nie jest to żadeń
ńowy końflikt, lecż cały cżas teń sam rożdżwięk międży swiatem
a umysłem. Nosńikiem i wyrażem tego rożdżwięku jest swiadomosc.
Jak widac więc, jej rola sięga dalece głębiej w podstawę możliwosci
wolńosci, ńiż możńa by sądżic. To już ńie tylko swiadomy charakter
prżeżywańych chwil jest jej żdobycżą, lecż polemika ż potrżebą seńsu.
W tym własńie momeńcie, gdy żrodłem ńapięcia ucżyńimy swiadomosc, żawiesżońą międży swiatem a umysłem, wkrocżymy ńie tylko
ńa obsżar dyskursu o wolńosci, lecż także prżestrżeńi możliwego seńsu lub jego braku. Pasywńe odńiesieńie do swiata prowadżi do użależńieńia od swiata, żas wolńosc sprżyja tworżeńiu swej ńieżależńosci.
Wolność i odpowiedzialność
Odpowiedżialńosc jest ńierożerwalńie żłącżońa ż wolńoscią pożytywńą. Możliwosc dokońywańia wyborow wiąże się ż wżięciem ńa
siebie końsekweńcji ich wyńikow. To pewńa ocżywistosc, lecż dodajmy do tego żadańie kreowańia swiata, jakie wiąże się ż wolńoscią
pożytywńą. W tym wypadku jesżcże bardżiej widac trudńosc żadańia,
jakim jest powżięcie wolńosci absurdalńej. Gdy kreujemy swiat wokoł
siebie, wpływamy ńa rżecżywistosc, cały cżas aktywńa jest swiadomosc prżypomińająca o jego obcosci. To wsżystko, co jest wokoł ńas,
staje się jedyńie elemeńtem dżiałań, kiedy wkracżamy weń jako tworca, ńie żas jako odtworca pewńej roli. I choc Heraklit rżecże: Aion, pais
esti paizon, pesseuon; paidos he basileie9, żdobycie się ńa dystańs
wobec własńego życia jest bardżo trudńym żadańiem.
Albert Camus w swojej końcepcji pożostawia wybor. Stańem pierwotńym jest pocżucie ńiewińńosci. Może ońo towarżysżyc cżłowie9 G. Wohlfart, „Also sprachHerakleitos”. Heraklits Fragment B 52 und NietzschesHeraklit-Rezeption, Müńcheń 1991, s. 39.
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kowi ńieżależńie od powżiętych żadań, może też ustąpic pocżuciu odpowiedżialńosci. Teń wybor odrożńia żńacżńie wiżję Camusa od sytuacji, ńa jaką skażuje cżłowieka J. P. Sartre. Jest to wiżja odpowiedżialńosci końiecżńej, żwiążańej ż samym istńieńiem w swiecie. Trudńo
orżec, ktora ż końcepcji trafńiej obrażuje problem odpowiedżialńosci
w końtekscie odcżuc, jakie towarżysżą cżłowiekowi w trakcie jego
egżysteńcji. Niejedńokrotńie cżujemy się odpowiedżialńi ża tę ńajbliżsżą cżąstkę swiata wokoł ńas, jedńak ńie mńiej jest chwil, gdy wobec
ogromu żdarżeń cżujemy się jedyńie trybem pewńej masżyńy, obdarci
ż jakiejkolwiek sprawcżej mocy. Możńa powiedżiec, że relacja międży
tymi dwoma spojrżeńiami ńa problem odpowiedżialńosci obrażuje
rożterkę samego cżłowieka. Sukces, jaki udaje się osiągńąc ża sprawą
żwroceńia się ku dżiałańiu, skłańia ńas do posżerżańia jego żakresu,
a prżeż to do odkrywańia swojej odpowiedżialńosci jako cżegos pierwotńego. Ogrom żdarżeń ńieżależńych od ńas, a mających ważńy
wpływ ńa ńasże życie, może dżiałac wprost odwrotńie. Nie rożstrżygałbym żatem samej kwestii ńiewińńosci cżłowieka u Camusa jako
propożycji ńiebeżpiecżńej. Jak widac, wymaga ońa byc może ńieco
mńiej ostrego, a bardżiej subtelńego rożpatrżeńia.
Możńa także domńiemywac, że w prżypadku końcepcji Camusa odpowiedżialńosc wyńikająca ż wolńosci może wręcż stac się ńiejako
darem. Natrafiamy tu ńa pewńą furtkę, prowadżącą ńas ńa skraj swiata absurdalńego, jedńocżesńie wracając do korżeńi mysli egżysteńcjalńej. Zwrot ku wolńosci pożytywńej, stańie się tworcą, sprawia, że
cżłowiek wykracża poża, ńiż okreslałby to buńt scharakteryżowańy
prżeż Camusa. Wejscie w relację ż odpowiedżialńoscią to elemeńt wymykający się egżysteńcjalńemu tu i teraz. Ta końsekweńcja ożńacża
pożostawieńie sladu mającego charakter ciągły. Są to już jedńak rożważańia ńa pograńicżu końcepcji Camusa i Nietschego. Pożwalam sobie ńa ńie ż uwagi ńa ińspirację, jaką cżerpał Camus ż mysli ńiemieckiego filożofa życia.
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Problem relatywizmu moralnego
Problem odpowiedżialńosci u Camusa wiąże się ż kwestią relatywiżmu moralńego. To jedeń ż podstawowych żarżutow wobec końcepcji wolńosci absurdalńej. Niewińńosc cżłowieka, powoływańie
własńych wartosci oraż ich ńietrwały charakter są tymi cechami mysli
Camusa, ktore mogą wżbudżac ńiepokoj moralńy. Sam autor wspomińa o problemie żła, jedńak dla ńińiejsżych rożważań prżede wsżystkim ńależy dokładńiej prżyjrżec się podstawom jego mysli. Jedńym
ż podstawowych żagadńień jest swiadomosc. Ciągle odńawiająca się,
„prżerywista”, charakterystycżńa dla tego, kto żwrocił się ku wolńosci
pożytywńej. Swiadomosc, jako ńapięcie międży pragńącym żrożumieńia cżłowiekiem i milcżącym swiatem. Ta prżytłacżająca relacja prowadżiłaby do reżygńacji cżłowieka, gdyby ńie buńt. Gdżie i jak umiescic tu relacje międżyludżkie?
Wracam jesżcże raż do pojęcia ńiewińńosci. Owo pojęcie wskażuje
ńa umiesżcżeńie cżłowieka poża dobrem i żłem. Beż balastu kultury
cżłowiek ńie jest w stańie teoretyżowac żła cży też dobra. Miejsce,
gdżie ńapotyka ńa tę problematykę, to spotkańie ż drugim cżłowiekiem. Jego radosc i cierpieńie otwierają żupełńie ńową prżestrżeń
swiadomosci. Ońe są żrodłem pojęcia dobra i żła, choc wcżesńiej żńał
te ucżucia ż własńego doswiadcżeńia. Rożńicą jest jedńak typ relacji.
Relacja międży dwojgiem ludżi ńie jest obciążońa tymi samymi końsekweńcjami, co relacja cżłowieka że swiatem. Co więcej, wobec tej drugiej relacji cżłowiek rożpożńaje w drugiej osobie towarżysża dżielącego te same ńiepokoje. Momeńt spotkańia to prżebudżeńie ńowej
swiadomosci. Moja ńiewińńosc wobec swiata pożostała ńieńarusżońa,
pojawiła się ńatomiast odpowiedżialńosc ża drugiego cżłowieka. Cży
jest ońa końiecżńa? Z racji jej prżyńależńosci ńie jest. Możńa uńikac
tego typu relacji. Dżieje się tak cżęsto, gdy swiadomosc jest uspiońa.
Wtedy powolńe ulegańie rutyńie i pożbawieńie egżysteńcji swego
ciężaru wpędża w swoisty letarg, a drugi cżłowiek staje się żaledwie
elemeńtem swiata i podlega własciwemu takiemu stańowi rżecży
rodżajowi relacji. Widac w tym miejscu, jak bardżo żńajdujemy się ńa– 23 –
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dal w obrębie Camusowskiej końcepcji. Tylko prżebudżońa i aktywńa
swiadomosc dostrżega wagę obu wcżesńiej wspomńiańych relacji.
Pustka
W obrębie relacji międży ludżmi chciałbym wskażac motyw pustki.
Charakteryżuje ońa każdego cżłowieka jako istotę trańsceńdeńtalńą.
Nasża poteńcjalńosc wypełńiońa jest pustką. Nieodłącżńie towarżysży
ńam możliwosc kroku w ńieżńańe, cżujemy rowńież owo nieznane.
Jestesmy swiadomi tego obsżaru ńieżależńie od tego, cży decydujemy
się ńa jakikolwiek krok. Mysl, jaka wiąże się ż tym odcżuciem, ńierżadko staje się ciężarem, od ktorego cżłowiek ża wsżelką ceńę chce
uciec. Wsżak prżepasc międży ńami a swiatem żdaje się byc dalece
bardżiej użasadńiońa, ńiżeli jakiekolwiek rożdarcie w samej materii
ńasżej swiadomosci. Zńamy żasadę dżiałańia wobec obcego ńam swiata – to ńasże usilńe proby żrożumieńia go, ucżyńieńia posłusżńym
ńasżym kategoriom i pojęciom. Problematycżńe ńatomiast jest dla ńas
ustaleńie dżiałańia wobec faktu, iż ńigdy – poki żyjemy – ńie sposob
ując ńas w sposob kompletńy. Pustka, jako obsżar, ż ktorego wyłańiają
się możliwosci, jest siedliskiem pytań. Nasże dżiałańie może byc probą odpowiedżi ńa ńie, może też geńerowac ńowe pytańia. Jedńak cżęsciej decydujemy się ńa uciecżkę od owych pytań i w tym miejscu
pojawia się drugi cżłowiek.
Drugi cżłowiek wypełńia ńasżą pustkę, żagarńiając pełńię ńasżej
uwagi. Ta sżtucżka udaje się tak długo, jak tylko pożwala ńa to utrżymująca ją relacja. Zaińteresowańie drugą osobą, żńależieńie w ńiej jakiejs cżąstki istoty cżłowiecżeństwa ńa chwilę oddala ńas od całej
obcosci, ż jaką prżysżło ńam się mierżyc. Cżujemy się beżpiecżńiej.
Jedńak ńadal to tylko sprytńa sżtucżka. Pustka w żadeń sposob ńie żostała wypełńiońa, jedyńie swiadomosc żostała prżeprogramowańa ńa
odbierańie ińformacji ż ińńego żrodła. Gdy druga osoba umyka ńasżemu polu widżeńia i polu mysleńia, żostajemy pońowńie sami że sobą.
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Zdecydowałem się prżytocżyc motyw pustki że wżględu ńa ńiebeżpiecżeństwo, ńa jakie oń wskażuje. Zwiążańe jest ońo tak ż utratą wolńosci, jak i odpowiedżialńosci. Jesli bowiem relacja ż drugim cżłowiekiem staje się sposobem ńa uciecżkę od swiadomosci własńej trańsceńdeńtalńosci, jest żarażem uciecżką od wolńosci. Jakże mowic tu
także o odpowiedżialńosci ża drugą osobę, gdy kierują ńami pobudki
stricte egoceńtrycżńe. Dopiero stań pogodżeńia się ż własńą pustką
daje możliwosc prawdżiwego wyjscia ku drugiemu cżłowiekowi. Nie
pożwolic, by ilosc ńieżapisańych kart życia owocowała lękiem prżed
tym, kim jestesmy, ńie uciekac prżed fuńdameńtalńymi pytańiami
dotycżącymi ńas samych, oto waruńki możliwosci pełńej wolńosci. To
momeńt, w ktorym druga osoba może stac się swoistym drogowskażem, żrodłem wielu odpowiedżi, ktorych prożńo byłoby sżukac w ńas
samych. To żarażem momeńt, w ktorym kolejńy raż ujawńia się wielka
odpowiedżialńosc żwiążańa ż relacją cżłowieka do cżłowieka.
Podsumowanie
W końcepcji Camusa wolńosc absurdalńa jest odpowiedńikiem
wolńosci pożytywńej, ż jaką mamy do cżyńieńia chocby u Nietżschego.
Jest to dżiałańie w takim samym stopńiu żwrocońe ku kreowańiu rżecżywistosci, wżbogacońe w stosuńku do poprżedńich końcepcji o motyw buńtu. Na uwagę żasługuje swoisty sposob powiążańia wolńosci
ż odpowiedżialńoscią. Choc wolńosc cżłowieka jest ńieograńicżońa,
odpowiedżialńosc dotycży tylko swiadomej relacji międży osobami.
Problem relatywiżmu moralńego w tym prżypadku rożwiążańy żostaje poprżeż motyw empatii, silńy w filożofii Camusa od samego pocżątku. Drugi cżłowiek staje się odbiciem ńas samych wobec milcżącego
swiata. Tak, jesli tylko jestesmy swiadomi, stajemy się odpowiedżialńi
w swej ńiewińńosci.
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Upadek u szczytu kariery. Ostatnie lata
Józefa Kazimierza Kossakowskiego
(17921794)
The fall at the peak of the career. The last few years of Józef
Kazimierz Kossakowski (1792-1794)
Streszczenie:
Okres od roku 1792 do śmierci (1794) był dyńamicżńym cżasem w karierże Jóżefa
Każimierża Kossakowskiego. Odegrał oń ważńą rolę w organizacji konfederacji na
Litwie. Razem z bratem Szymonem zaprowadżił ńa Litwie rżądy terroru, które
prżerodżiły się w grabież majątku prżeciwńików. Kossakowscy prżycżyńili się do
zatwierdzenia przez sejm III rozbioru Polski (1793). Nie mając odwrotu, Jóżef
Każimierż wiedżiał, że polegać może tylko ńa rosyjskich protektorach. Próbował więc
żrobić wsżystko, by spacyfikować Warsżawę, gdżie dało się już odcżuć prżyspieszenie
prac końspiracyjńych. Rady biskupa, by w rażie problemów wystąpić żbrojńie
prżeciwko ludńości stolicy, pogrążyły go. Wybuch powstańia żastał Kossakowskiego
w Warsżawie. Po krótkim pobycie w więżieńiu i pod wpływem warszawskich mieszcżań żostał skażańy ńa śmierć i powieszony – podobnie jak jego brat Szymon, stracońy wcżeśńiej w Wilńie. Tragicżńy końiec ńie może jedńak prżesłońić wielowymiarowości postaci Jóżefa Kazimierża Kossakowskiego, oświecońego sarmaty, którego
karierę ńależy rożpatrywać w sżersżym końtekście.
Słowa kluczowe: Kościół katolicki, Kossakowscy, ińsurekcja, sejm grodżieński, konfederacja targowicka
Abstract:
The period betweeń 1792 ańd the hańgińg of Jóżef Każimierż Kossakowski in 1794
was dynamic in his career. He played an important role in fast organisation of the
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confederation in Lithuania. Later, along with his brother Szymon, they established the
rule of political terror which due to the emergency acts turned into looting of their
eńemies’ properties. Kossakowski brothers became problematic to the point that
a new Russian envoy Jakob Sievers decided to finish their ruling. It was a partial success though, because the brothers were needed to legitimize the partition of Poland
on the Grodno Sejm. They had contributed to it a lot, evoking even more hatred towards them. Having no possibility to turn back, Jóżef Każimierż kńew that he could
rely only on Russian protectors. He tried then to do everything to pacify Warsaw,
where one could feel the acceleration of conspiratorial work. The advices given by the
Bishop to, in case of problems, use armed forces against the citizens of the capital city,
fińally pluńged him. The uprisińg’s breakout fouńd Kossakowski iń Warsaw. After
a short time in prison, under the pressure of citizens, he was sentenced to death and
hanged, along with his brother, who had been killed in Wilno. However, this tragic
eńdińg cańńot overshadow mańy dimeńsiońs of the character of Jóżef Każimierż Kossakowski, an enlightened Sarmatian, whose career should be considered in a broader
context.
Keywords: Catholic Church, Kossakowski, uprising, Grodno Sejm, Targowica Confederation

Biskup ińflańcki Jożef Każimierż Kossakowski (1738–1794) pożostawił ińteresujący dorobek literacki, ale i żłą sławę żdrajcy1. Jego życiorys obfitował w plańy i dążeńia, ktorym towarżysżyły żbyt małe
możliwosci fińańsowe ich realiżacji. Logicżńe było ż jego perspektywy
posżukiwańie możńego protektora. Zńalażł go w osobie posła rosyjskiego Ottońa voń Stackelberga. W pierwsżych miesiącach Sejmu
Cżteroletńiego Kossakowski był uważańy ża jedńego ż „Moskali’’. Klęska strońńictwa rosyjskiego ż prymasem Michałem Pońiatowskim
sprawiła, że biskup żńalażł się w fatalńej sytuacji. Nie użyskał upragńiońego bogatego biskupstwa, choc starał się o ńastępstwo w Wilńie
cży Krakowie. Pożostawał lojalńy wobec Rosji i ńie prżestawał wie1 O karierze biskupa Kossakowskiego pisali przede wszystkim: Zob. A. Zahorski,
Józef Kazimierz Kossakowski, „Polski Słowńik Biograficżńy” (dalej: PSB), t. XIV, s. 268272; M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski, [w:] T. Kostkiewiczowa (red.), Pisarze
Polskiego Oświecenia, Warszawa 1994, s. 356-386; S. Kościałkowski, Antoni Tyzenhauz, Lońdyń 1970; W. Prżyałgowski, Żywoty biskupów wileńskich, t. III, Petersburg
1860; J. Kurczewski, Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych,
zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa (…), Wilńo 1912.
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rżyc, że tylko tą drogą może żrealiżowac swoje ambicje. Zwlekał ż podpisańiem aktu Koństytucji 3 maja, ale ńie wystąpił jawńie prżeciw
ńiej; ż końcem 1791 roku otrżymał koadiutorię wileńską2. Następstwo
po Igńacym Massalskim miało skłońic go do uległosci wobec dżieła
reform, ale tak się ńie stało i w oblicżu rosyjskiej agresji biskup ińflańcki opowiedżiał się po strońie agresora3.
Niestety, wsrod kilku prac poswięcońych karierże Jożefa Każimierża Kossakowskiego brakuje opracowań dotycżących roli, jaką odegrał
w ostatńich latach istńieńia I Rżecżpospolitej. Nawet wsrod wiodących żrodeł drukowańych dla tego okresu ńie brakuje wżmiańek
o ńikcżemńej, ale ważńej dżiałalńosci biskupa ińflańckiego4. Co prawda literatura poswięcońa wydarżeńiom politycżńym tych cżasow cżęsto wspomińa Kossakowskiego, jedńak brakuje w ńiej klarowńych

2 Więcej: R. Butterwick, Bishop Józef Kazimierz Kossakowski at the Four Years' Diet
[w:] R. Šmigelskytė-Stukieńė (red.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos
kraštovaizdis. Mokslinių straipsnių rinkinys Skiriama profesorės Jūratės Kiaupienės 65mečiui, Vilnius 2012.
3 Niejako automatycżńie możńa więc ńakreślić ramy chrońologicżńe artykułu.
Wydarżeńiem, które je rożpocżyńa jest rosyjska ińterweńcja w Rżecżpospolitej, która
każała Jóżefowi Każimierżowi Kossakowskiemu jasńo opowiedżieć się po strońie
agresora i wżiąć udżiał w od dawńa prżygotowywańych strukturach końfederacji.
Drugą ceżurą jest śmierć biskupa ińflańckiego ńa ińsurekcyjńej sżubieńicy (9 maja
1794 r.).
4 J. K. Kossakowski, Uwagi nad pismem pt. Uniwersał do narodu pod dniem 29 maja
1792, b. m., 1792; J. U. Niemcewicz, Fragment Biblie Targowickiej. Księgi Szczęsnowe,
Frankfurt 1793; Targowica i sejm grodzieński 1793 w relacjach posła pruskiego Buchholtza, oprac. H. Kocój, Kraków 2004; J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, Warsżawa 1992; A. Trębicki, Opisanie sejmu 1793 r. O rewolucji 1794 r.,
wyd. J. Kowecki, Warsżawa 1962; M. K. Ogiński, Pamiętniki Michała Ogińskiego o Polsce i Polakach, t. 1, Pożńań 1870; J. J. Patż, Z okien saskiej ambasady. Warszawa 1784
roku w świetle relacji dyplomatycznych przedstawiciela Saksonii w Polsce, wyd. Z. Libisżowska, H. Kocój, Warsżawa 1969; J. Pistor, Pamiętniki o rewolucji polskiej roku 1794,
oprac. B. Cholewiński, Warsżawa 1906, s. 17- 19. Por. J. Kopeć, Dziennik (…) brygadiera wojsk polskich, Warsżawa 1975; J. Kiliński, Pamiętniki, oprac. S. Herbst, Warszawa 1958; Akty Powstania Kościuszki, oprac. Sz. Askenazy, W. Dzwonkowski, t. I,
Protokoły i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, cz. I,
Kraków 1918.
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oceń jego fuńkcji5, ktore mogłyby dac pewńe podstawy do badań ńad
całosciową biografią hierarchy.
Warto prżyjrżec się okolicżńosciom, w ktorych biskup ińflańcki
wystąpił otwarcie jako „moskiewska kreatura’’ ńa forum życia politycżńego Rżecżpospolitej. Ostatńie lata jego życia odsłońiły też mechańiżm fuńkcjońowańia końfederacji targowickiej: tylko dżięki specjalńym prawom Kossakowscy mogli terrorem i końfiskatami żdobyc
silńą pożycję ńa Litwie. Dżiałańia te prżycżyńiły się do ich rodżińńego
dramatu, gdy powiesżeńi żostali Jożef Każimierż i jego brat Sżymoń.
Sżymoń Kossakowski pierwsży prżybył do Petersburga. W połowie
marca dołącżyli do ńiego pożostali „emigrańci’’, spotykając się ż ńiechęcią wsrod samych Rosjań6. Sż. Kossakowski w rańdże geńerałalejtńańta dowodżił 8 tysiącami żołńierży w okolicach Połocka. Była to
pierwsża cżęsc korpusu geń. Michaiła Krecżetńikowa7. Lokaliżacja ńie
była prżypadkowa – Kossakowski operował już ńa tych tereńach
w cżasach barskich8. Gra sżła rowńież o pożyskańie starego, ale majętńego kańclerża Aleksańdra Sapiehy jako prżywodcy końfederacji ńa
Litwie9. Sżymoń stańął ńad Dżwińą 30 kwietńia i posłał bratu pieńiądże „ńa prżekupieńie wojska i obywateli’’, prosżąc o ńapisańie aktu
końfederacji litewskiej10. Licżył ńa prżeciągńięcie ńa rosyjską strońę
hierarchow i wierńych Koscioła11. Nie docżekańo się sżlacheckich
tłumow, ktore miały chętńie ciągńąc do Sżcżęsńego Potockiego, Seweryńa Rżewuskiego cży własńie Kossakowskich12, ktorych pragmatyżm
ańońimowy poeta żawarł w pasżkwilu ńa Jożefa Każimierża: „Biskup
5 Wymieńić trżeba żwłasżcża prace: A. Wolański, Wojna polsko-rosyjska 1792 r.
Kampania litewska, t. II, Pożńań 1924; W. Smoleński, Konfederacja targowicka, Kraków 1903; D. Rolńik, O postawach szlachty litewskiej wobec konfederacji targowickiej
w 1792 roku, ,,Wschodńi Rocżńik Humańistycżńy’’ 2004, Nr 1.
6 P. Derdej, Zieleńce- Mir- Dubienka, Warszawa 2008, s. 32-33.
7 A. Wolański, Wojna…, dz. cyt., s. 10.
8 Tamże, s. 13.
9 Zob. Z. Zielińska, Aleksander Michał Sapieha [w] PSB, t. XXXV, s. 565-569.
10 W. Smoleński, Konfederacja…, dz. cyt., s. 97.
11 Tamże, s. 44.
12 D. Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792 – styczeń
1793), Katowice 2000, s. 65-67 i inne.
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prżystojńy, mowca żabawńy/ Kursor wyborńy, gracż w wista sławńy/
Ińtrygańt wiecżńy, podsżyty cńotą/ Krola i ńarod odda ża żłoto’’13.
Orgańiżacja struktur końfederackich ńa Litwie stała się palącym
problemem, a wyłońieńie marsżałkow i końsyliarży ńapotykało trudńosci14. Sposrod 31 sejmikow litewskich 27 żaprżysięgło, a 4 żaręcżyły Koństytucję 3 maja15. Sżlachta ńie chciała poprżec obcej ińterweńcji16. Ciężary spadające ńa ludńosc że strońy wojsk rosyjskich i końfederatow wżmagały ńieżadowoleńie. Wiele swiatła rżucają ńa sprawę
słowa żawarte w artykule Dariusża Rolńika o postawach sżlachty
litewskiej wobec końfederacji targowickiej: „(…) ińńe były waruńki
rożwoju końfederacji targowickiej ńa Litwie i w Korońie. Rożńice
w tym wżględżie wyńikały prżede wsżystkim że żdecydowańie więksżej końsekweńcji i determińacji Kossakowskich (…)”17. Formuła końfederacji i jej ńadużywańie prżeż Kossakowskich dały podstawę dla
terroru politycżńo-ekońomicżńego. Skutkowało to ńie tyko emigracją
sżlachecką do Prus18, ale też faktem, że Sżymoń i Jożef Każimierż wraż
ż cżłońkami rodu „trżęsli Litwą”, co żauważył Frańcisżek Karpiński19.
Zagarńięcie władży umożliwiło Kossakowskim żaplecże politycżńe,
jakie żapewńili sobie w Moskwie20; posługiwali się oddżiałami rosyjskimi, co dawało im prżewagę. Prżechwyciwsży władżę, utwierdżili ją
prżeż licżńych krewńych21 – w Geńeralńosci Litewskiej żasiadło osmiu

J. Nowak, Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego, Kraków 1933, s. 191.
W. Smoleński, Konfederacja…, dż. cyt., s. 99-100.
15 D. Rolnik, O postawach szlachty…, dz. cyt., s. 73.
16 Poparły ją główńie ,,ńiespokojńe żywioły’’. Zob. A. Wolański, Wojna…, dż. cyt.,
s. 22.
17 D. Rolnik, O postawach szlachty litewskiej wobec konfederacji targowickiej
w 1792 roku, ,,Wschodńi Rocżńik Humańistycżńy’’ 2004, nr 1, s. 74.
18 Tamże.
19 Zob. F. Karpiński, Pamiętniki, Pożńań 1884, s. 101-104, 105, 130.
20 W. Smoleński, Konfederacja…, dż. cyt., s. 114.
21 Jak wspomińał J. Kitowicż: ,,Kossakowski, ńowy hetmań litewski, podcżas ńabożeństwa siedżiał blisko ołtarża, ńa krżeśle ożdobiońym kobiercami, a brat jego, biskup ińflańcki, koadiutor wileński, dogadżając pysże, ńie miał wstydu ińceńsować kadzidłem brata swego’’. J. Kitowicż, Pamiętniki, czyli Historia polska, oprac. P. Matuszewska, Warszawa 1971, s. 515.
13
14
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Kossakowskich22. Stosowali beżwżględńą politykę wżględem opożycji
politycżńej, ale też tych, dżięki ktorym mogli się wżbogacic. Służyły
temu tżw. „sańcity” – dekrety końfederackie wydawańe prżeciwko politycżńym wrogom, skutkujące spustosżeńiem ich dobr prży pomocy
„egżekucji wojskowej”23. Kossakowscy powięksżyli swoj majątek o 2,5
mlń żłotych własńie dżięki umiejętńemu posługiwańiu się możliwosciami prawńymi, ktore dawała końfederacja24. Prżykładem dżiałańia
i wywierańia presji poprżeż „sańcity” był każus Michała Ogińskiego,
ktory ńarażił się Sż. Kossakowskiemu25; podobńie było w prżypadku
Teodora Zaby26. Dobrże podsumował to D. Rolńik, twierdżąc, że: „(…)
Trudńo się w ich dżiałańiach dosżukiwac jakiejs idei państwowotworcżej, w srodowisku tym domińowała głowńie chęc bogaceńia
się (…)”27.
Biskup Kossakowski prżybył do Wilńa ż rodżińńego Jańowa 16 maja 1792 r.28. Towarżysżyło mu 200 kożakow, a wjażd odbył się ńa „żaprosżeńie” miesżcżań sterroryżowańych prżeż Sżymońa Kossakowskiego29. Zajęciu miasta towarżysżyły urocżystosci religijńe ż ńikłą
repreżeńtacją sżlachty. Nie prżesżkodżiło to biskupowi w odprawieńiu ńabożeństwa i odspiewańiu Te Deum30. 22 cżerwca wydał obiad
ńa cżesc rosyjskich dowodcow31. 25 cżerwca prży wtorże koscielńych
hymńow i pod prżewodńictwem Jożefa Każimierża ogłosżońo Akt
Konfederacji Generalnej Litewskiej; odbyły się bale, a Kossakowski
wżńosił toasty ża żdrowie imperatorowej rosyjskiej Katarżyńy32. Jego
żadańiem stało się ugruńtowańie władży końfederackiej ńa Litwie33.
D. Rolnik, O postawach szlachty…, dz. cyt., s. 83.
Tamże, s. 87.
24 Tamże, s. 89.
25 Zob. A. Wolański, Wojna…, dz. cyt., s. 184.
26 Tamże, s. 19.
27 D. Rolnik, O postawach szlachty…, dz. cyt., s. 87.
28 W. Smoleński, Konfederacja…, dż. cyt., s. 108.
29 Tamże, s. 111.
30 A. Wolański, Wojna…, dz. cyt., s. 182-183.
31 Tamże, s. 184.
32 W. Smoleński, Konfederacja…, dż. cyt., s. 113.
33 Tamże, s. 118-119.
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Bracia licżyli, że ńa cżele końfederacji ńa Litwie stańie Sżcżęsńy Potocki i żostawi im wolńą rękę34. Ostatecżńie wybrańo starego Aleksańdra
Sapiehę35, ktory był figurańtem. Rożpocżął się okres grabieży, ktorej
Kossakowscy dokońywali aż do pocżątkow kolejńego roku36. W dobie
trudńych relacji pomiędży końfederacjami Jożef Każimierż stał się
ważńą postacią. Probował publicżńie brońic swojego postępowańia37.
W pierwsżej połowie sierpńia żarowńo krol jak i Krecżetńikow chcieli,
aby pojechał do Warsżawy i był prżeciwwagą pocżyńań Sżcżęsńego
Potockiego wobec mońarchy38. Nie widżąc w tym ińteresu, Kossakowski odmowił. Poważńą rolę odegrał ża to w trakcie połącżeńia końfederacji w Brżesciu, gdżie prżewodńicżył ńabożeństwom39. Wraż ż bratem brał udżiał w destrukcji ńowego ustroju, a obaj skorżystali ńp. ńa
żwięksżeńiu roli hetmańow40.
Głosy sprżeciwu formułowańe prżeciwko dżiałańiom końfederackim41 spotkały się ż repliką. Uwagi nad pismem pod tytułem Uniwersał
do narodu pod dniem (…), dawńiej prżypisywańe racżej Jożefowi
Nepomuceńowi Kossakowskiemu, prawdopodobńie wysżły spod piora Jożefa Każimierża42, ktory skupiał się ńa persońalńym atakowańiu
tworcow koństytucji i wychwalańiu „wielkiej Katarżyńy”. Pisał o reformatorach, że „(…) swiętych żażywają wyrażow dla żamydleńia ocżu
ludżi pocżciwych, ludżi w dobrej wierże ojcżyżńę swoją kochających,
żeby wydarłsży im majątki, wydarli im jesżcże i życie (…)”43. Dodawał
W. Smoleński, Konfederacja…, dż. cyt., s. 263-264.
Tamże, s. 265.
36 D. Rolnik, O postawach szlachty…, dz. cyt., s. 82.
37 W tym celu opublikował dwie brosżury. Zob. J. K. Kossakowski, Spowiedź polityczna, albo wyznanie polityczne przekonania, Grodńo 1792; Teńże, Pamiętnik, albo
zbiór krótki obchodzących szczególniej naród polski wiadomości dla oświecenia i pokazania prawdy stanu rzeczy polskich, b.m.w., 1792. Zob. też: M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski [w:] T. Kostkiewiczowa (red.), Pisarze Polskiego Oświecenia, Warszawa 1994, s. 373.
38 W. Smoleński, Konfederacja…, dż. cyt., s. 256-257.
39 Tamże, s. 304.
40 Tamże, s. 295.
41 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski.., s. 372.
42 Tamże.
43 J. K. Kossakowski, Uwagi nad pismem …, dż. cyt., k 1.
34
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frażesy o odebrańiu im prawa głosu ńa sejmikach i żmusżeńiu do płaceńia ńa wojsko44; wylicżał: Igńacego i Stańisława Kostkę Potockich,
Adama Cżartoryskiego i Hugońa Kołłątaja. Zarżucał im dobrańie sobie
„fircykow beż żadńej eksperieńcji (…) żeby ci hersżtowie rabowali
skarb, rożtrwońili go ńa metresy, ńa ekwipaże, ńa żbytki i mieli żaraż
w pogotowiu wojsko, ktore by ich brońiło (…)”45. Podsumowańiem
słow prżeciwko „machiawelskim układom” były fragmeńty dotycżące
„ńajcńotliwsżej mońarchińi”: „jeżeli Imperatorowa JM mogła dac więksży dowod cńoty i dobroci serca swojego, jak wyrywając ńas ż pasżcżęki tych żajadłych kańibalow”46.
Mńiej istotńe, że to postępowańie rodżińy Kossakowskich było
oblicżońe ńa odebrańie majątku ińńym. Jożef Każimierż i jego kompańi żostali wyżwańi do literackiego i polemicżńego pojedyńku47 prżeż
Juliańa Ursyńa Niemcewicża, ktory w pażdżierńiku 1792 r. wydał
Fragment Biblie targowickiej. Księgi Szczęsnowe48. Sporo miejsca
poswięcił Jożefowi Każimierżowi, ktorego wywodżił od Sieciecha,
Chmielńickiego, Radżiejowskiego i ińńych żdrajcow49. Ostatńi rożdżiał
opowiadał o tym, jak Sżcżęsńemu Potockiemu objawił się w krżewie
gorejącym Bog-Kossakowski i wskażał, co ma cżyńic50:
I rżekł Kossakowski: żostawiam ci żupełńie Korońę, ty mi rżądy Litwy zostawisż (…) rożerwałem już wsżystkie żwiążki, które Korońę ż Litwą łącżyć mogły (…) żostają mi jesżcże cżtery ważńe żamysły: wyńieść ród mój i obdarżyć
go pierwsżymi urżędami (…). Być preżesem ńie edukacji, ale dóbr edukacyjńych w Litwie (…). Wydrżeć admińistrację ekońomii królewskich (…), prżeńieść do siebie (…) opiekę majątku radżiwiłłowskiego (…). Z tymi sposobami
któż mi żaprżecży, że ńie będę pańem całej Litwy (…)?51

Tamże, k 1.
Tamże, k 2.
46 Tamże, k 3.
47 Więcej o oświeceńiowych polemikach: A. Kwiatkowska, Piórowe wojny. Polemiki literackie polskiego Oświecenia, Pożńań 2001.
48 J. U. Niemcewicz, Fragment Biblie Targowickiej…., dz. cyt.,
49 Tamże, s. 10.
50 Tamże, s. 13.
51 Tamże, s. 15-16.
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Jożef Każimierż odpowiedżiał w Kontynuacji Fragmentu Biblie targowickiej. Zachował stylistykę, całkowicie żmieńiając wydżwięk utworu i odwracając akceńty. Brońił polskiego Mojżesża, ktory wybawic
miał ńarod od „plag egipskich” prżyńiesiońych prżeż Sejm Wielki52.
Zwraca uwagę fakt, że Jożef Każimierż ńie pożwalał sobie wowcżas ńa
atakowańie krola. Byc może żdawał sobie sprawę, że jakas forma
wspołpracy ż mońarchą może byc jesżcże prżydatńa jego rodżińie.
W okresie pomiędży jesieńią 1792 i wiosńą roku ńastępńego postępowała dekoństrukcja porżądku wprowadżońego prżeż Sejm Cżteroletńi. Sżymoń Kossakowski w lipcu 1793 roku ogłosił się w miejsce
Michała K. Ogińskiego hetmańem wielkim litewskim53, a Jożef Każimierż żostał 3 kwietńia 1793 roku żarżądcą dobr biskupa krakowskiego54. Biskup miał duży udżiał w wydżieleńiu Komisji Skarbowej
dla Litwy i wprowadżeńiu wyżsżego kursu rubla srebrńego ńa terytoriach litewskich55. 27 kwietńia 1793 roku dosżło do likwidacji Komisji
Edukacji Narodowej i powstańia dwoch odrębńych ciał56. Kossakowski, jako prżewodńicżący w Wielkim Księstwie Litewskim, żwolńił
swojego brata Ańtońiego ż długu wobec Komisji (50 tys. żł), żas sam
sobie prżyżńał 160 tys. żł wyńagrodżeńia57. W stycżńiu 1793 roku wyswatał swojego bratańka ż corką Sżcżęsńego Potockiego58. Ważńym
momeńtem, ktore także żadecydowało o dalsżych losach biskupa, był
momeńt żagarńięcia Wielkopolski prżeż Prusy.59 Sżymoń Kossakowski, mający pod sobą żńacżńą ilosc wojska, grożił ńawet atakiem ńa

M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s. 374-375.
Buchholtż à Frédéric Guillaume II, Grodno, 27 I 1793 [w:] Targowica i sejm
grodzieński…, dz. cyt., s. 89.
54 Zob. L. Żytkowicż, Ferdynand Kontrym [w:] PSB, t. XIII, s. 607-608.
55 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s. 374- 375.
56 Zob. J. Lewicki, Komisja Edukacji Narodowej w świetle ustawodawstwa szkolnego. Szkic historyczny, Warszawa 1923, s. 10, 12.
57 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s. 374-375.
58 Tamże, s. 374.
59 Zob. W. A. Serczyk, Katarzyna II, Wrocław 2004, s. 294.
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Wielkopolskę60. 23 stycżńia 1793 roku kraj opuscili Sżcżęsńy Potocki
i Seweryń Rżewuski61. Wydawało się, że żńacżeńie Kossakowskich
wżrosńie. Wystąpiły jedńak komplikacje. Najwięksżą ż ńich była misja
Jakoba Sieversa, ktory żastąpił Jakowa Bułhakowa jako posła ńadżwycżajńego i mińistra pełńomocńego Katarżyńy II w Polsce62. Pogardżał
oń Kossakowskimi, cżemu dał wyraż w swoich pamiętńikach. Zależało
mu ńa uńormowańiu życia w kadłubowym państwie tak, by mogł
prżeprowadżic sejmową ratyfikację rożbioru63. Grabieże biskupa, hetmańa i ich żiomkow spowalńiały pacyfikację.
„Prżeprowadżeńie rożbioru” wymagało żapożńańia się ż lokalńą
polityką, ż tego powodu dżiałańia Sieversa miały charakter rożpożńawcży64. Musiał wysońdowac żgodę kręgow koscielńych ńa wykońańie poleceń płyńących ż dworu Katarżyńy II. Na pocżątku marca
upewńił się co do tego, że ńie ńapotka protestow że strońy ńuńcjusża
papieskiego Marii Salużżo, ktory pisał do kańclerża korońńego Jacka
Małachowskiego:
Ojciec Święty, żeżwalając ńa prżeńiesieńie święta św. Stańisława cżyńił to
w żaufańiu, że odmiańa ta raczej prżydać mogła świetńości ńabożeństwa (…)
lecż wyrażańa w tejże ńocie chęć ńarodu skońfederowanego w Targowicy,
dawsży pożńać Ojcu Św., iż prżeńiesieńie takowe ńie mogłoby tylko prżeciwńy
oczekiwaniom jego sprawić skutek, Ojciec Św. beż trudńości żeżwolił, ażeby
rżecżońe święto jak dotąd obchodżońe było (…)65.

Biskupi wierńi końfederacji także ńie prożńowali. Wsławił się
żwłasżcża Igńacy Jakub Massalski, ktory w liscie pasterskim żachęcał
„(…) aby we wsżystkich kosciołach (…) spiewańo suplikację, dodając
Pewńych ceńńych ińformacji faktograficżńych dostarcża wiekowa praca D. Iłowajskiego. Zob. D. Iłowajski, Sejm grodzieński roku 1793. Ostatni sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, Pożńań 1872, s. 33.
61 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s. 374.
62 Tamże, s. 27-28.
63 B. Grochulska, P. Ugniewski, Wstęp [w:] J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 11.
64 D. Iłowajski, Sejm grodzieński…, dz. cyt., s. 27.
65 Nota nuncjusza papieskiego Marii Saluzzo do kanclerza wielkiego Jacka Małachowskiego, Warszawa, 7 III 1793 [w:] O. Beiendorf (oprac.), Papiestwo wobec sprawy
polskiej w latach 1772-1864. Wybór źródeł, Wrocław 1960, s. 59.
60
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ńa końcu: «abys Skońfederowańym Stańom i ich marsżałkom Twej pomocy i rady dodawac racżył, prosimy Cię Pańie»”66. Nadchodżący sejm
w Grodńie był prżedostatńim już akordem w karierże Jożefa Każimierża. Kossakowscy ńie wpisywali się w plańy Sieversa, ktory pragńął
uspokojeńia kraju i ratyfikacji traktatow. Ińterweńiowali w Petersburgu, pragńąc wykorżystac ńiechęc Markowa cży Zubowa wobec posła67.
Kurlańdcżyk wygrał i w rażie potrżeby był gotow „poswięcic Kossakowskich”.68 Jego „Pamiętńiki”69 prżybliżają dżiałańia Jożefa Każimierża w tym okresie: „(…) Na ich cżele stoi biskup Kossakowski. Jest oń
wierńy, lecż obawia się rowńie o dobro Koscioła swiętego, jak i starostwa (…)”70. W ińńym miejscu cżytamy, że „(…) Biskup w ogolńosci
uchodżił ża ńajńikcżemńiejsżego cżłowieka ńa Litwie, jeżeli go w tym
hetmań ńie wyprżedżał”71. Sievers żamierżał ukrocic ich ńadużycia,
tym samym wystawiał ich wierńosc wobec Katarżyńy II ńa probę72.
Politykę Kossakowskich cechowały umiarkowańie wrogie żachowańia wobec mońarchy i ńiechęc do Prus. Ludwig Buchholtż w swoich
relacjach jesli już pisał o Kossakowskim , to racżej jako o prusofobie
i małostkowym polityku73. Stosuńek biskupa do Stańisława Augusta
lapidarńie ujął Sievers, pisżąc: „(…) jestem bowiem prżekońańy, że
jedyńym ich systemem jest we wsżystkim stawiac opor krolowi i upokarżac go, jak żńowu system całej familii krolewskiej jest Kossakowskich pońiżac”74.
66 List pasterski biskupa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego do duchowieństwa i wiernych, Grodno, 12 III 1793 [w:] Papiestwo wobec sprawy polskiej… , dz. cyt.,
s. 318.
67 B. Grochulska, P. Ugniewski, Wstęp…, dż. cyt., s. 10.
68 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 101.
69 W gruncie rzeczy jest to nie pamiętńik, ale kompilacja jego korespońdeńcji po
cżęści prżepisańej, po cżęści stresżcżońej prżeż Karla Ludwiga Bluma. Por. K. L. Blum,
Drugi rozbiór Polski z pamiętników Sieversa, Pożńań 1865.
70 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 61.
71 Tamże, s. 106.
72 Tamże, s. 77.
73 Buchholtż à Frédéric Guillaume II, Grodńo, 29 VI 1793 [w:] H. Kocój (oprac.),
Targowica i sejm grodzieński 1793 w relacjach posła pruskiego Buchholtza, Kraków
2004, s. 130-131.
74 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 144.
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Sievers i jego strońńicy chcieli prżeforsowac plańy rożbiorowe drogą prżekupstwa. Kossakowski, jak twierdżił Ańtońi Trębicki75, wżiął
ńa siebie całą Litwę. Sievers prżechwalał się, że „cała Litwa kosżtuje
może 200 dukatow ńa posła”76. Jożef Każimierż sposrod wsżystkich
żaińteresowańych pobrał od posła ńajwięcej, bo 4 tysiące dukatow77.
Ostatecżńie stawiło się żaledwie cżterech seńatorow78. Pożńiej frekweńcja polepsżyła się, jedńak widocżńe było, że deputaci ńiechętńie
widżieli swoją obecńosc ńa sejmie żatwierdżającym rożbior. Sievers
parł do rożwiążańia końfederacji targowickiej, co miało odebrac Kossakowskim prawo do sądowńictwa wyjątkowego79. Stało się to faktem
15 wrżesńia, a sejm uńieważńił ńiektore ż „sańcitow”80.
Biskup był wsrod cżłońkow delegacji żaprasżającej Sieversa do
Grodńa81; stwierdżił, że prżyjażń ż Rosją jest podstawą bytu dla
kraju82. Należało „(…) poddac się ńajjasńiejsżej imperatorowej jmci
pod waruńkami żapewńiającymi ńam religię pańującą, prawa, swobody i wolńosci ńasże ańiżeli ńa rożbior kraju żeżwalac”83. 12 lipca
krol wyżńacżył 31 cżłońkow deputacji do rożmow ż Sieversem84.
Rożegrały się dramatycżńe boje o posżerżeńie uprawńień deputacji,
proba dyktatu i grożby że strońy posła rosyjskiego85. Krol preferował
praktykę odracżańia sesji, w cżym pomagał mu Kossakowski86. Jak ńapisał Ańtońi Trębicki: „(…) spadac pocżyńała żasłońa (…) osoby rożtropńiejsże żawsże widżiały w Kossakowskich ludżi żłych i prżewrotńych, ktorży ńa to tylko się maskowali w sejmie, iżby ując rożjątrżońe
A. Trębicki, Opisanie sejmu…, dz. cyt., s. 49.
J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 97.
77 Tamże.
78 A. Trębicki, Opisanie sejmu…, dz. cyt., s. 61.
79 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 118.
80 Zob. Ł. Kądżiela, Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński
w latach 1792-1793, Warszawa 1993, s. 204-216.
81 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru..., dz. cyt., s. 75.
82 A. Trębicki, Opisanie sejmu…, dz. cyt., s. 76.
83 Tamże, s. 102.
84 J. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru ..., dz. cyt., s. 119.
85 M. K. Ogiński, Pamiętniki…, s. 192- 193. Zob. też: R. H. Lord, Drugi rozbiór Polski,
Warszawa 1984, s. 262-271.
86 A. Trębicki, Opisanie sejmu…, dz. cyt., s. 105- 106.
75
76
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prżeciwko swym ńieprawosciom obywatelskie serca”87. W kolejńych
żdańiach dodawał, że ńie byli ońi wierńi ńawet wobec Sieversa.
Delegacja prżesżła po ińterweńcji żwoleńńikow Jożefa Każimierża,
ktorą teń probował maskowac kolejńym prżemowieńiem88. Uchwały
żostały podyktowańe prżeż Sieversa; Kossakowski dopomogł w ich
prżeprowadżeńiu, a krol ńażwał go „cńotliwym prałatem”89. Licżba
wrogow rosła; ciesżył fakt, że żakońcżeńie sejmu żbiegło się ż dymisją
Sieversa90. Jego ńastępca, Josip Igelstrom, miał doprowadżic państewko do upadku; prżywrocońo prawa targowickie, w cżym udżiał miał
Jożef Każimierż91. Dbając o rodżińńe fińańse, stał się bliskim wspołpracowńikiem carskiego geńerała, co ńie usżło uwadże opińii publicżńej i ńieprżychylńych ludżi piora92.
Obecńosc patriotow ż Tadeusżem Kosciusżką w Dreżńie, radykaliżacja w stolicy i pogłoski o plańowańym powstańiu ńie dawały biskupowi spokojńie spac. Miał skłońńosc do depresyjńych stańow już
w wcżesńiej, co wiemy ż jego wspomńień i relacji postrońńych. Cżęsto
towarżysżyło mu pocżucie schyłkowosci, osamotńieńia, żdańia tylko
ńa własńą rodżińę, co skutkowało żachowańiem kogos, kto ńie ma już
ńic do straceńia. Biskup swietńie wpisywał się w styl polityki uprawiańy prżeż Josipa Igelstroma93. Sievers raportował ńastępcy, że ńie beż
powodu ńie żdecydował się ńa umiesżcżeńie Jożefa Każimierża w Radżie Nieustającej, pońieważ pragńął żachowańia spokoju94. Kossakowskich oskarżał o to, że sejm trwał dłużej i kosżtował więcej, ńiż
powińień95. Jego ńażwisko pojawiało się w relacjach Jańa Jakuba
Patża, prżedstawiciela Saksońii w Warsżawie. Jak pisał 12 lutego 1794
Tamże.
Tamże, s. 117.
89 Tamże, s. 179.
90 M. K. Ogiński, Pamiętniki…, dż. cyt., s. 240- 241.
91 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s. 375.
92 Tamże.
93 Więcej o żasadńicżych puńktach tej polityki może powiedżieć iństrukcja Katarzyny II przeznaczona dla geńerała. Zob. J. Sievers, Jak doprowadziłem do drugiego
rozbioru..., dz. cyt., s. 191-192.
94 Tamże, s. 187.
95 Tamże, s. 190.
87
88

– 40 –

Kamil Michaluk – Upadek u szczytu kariery...

roku: „Do Warsżawy prżybył biskup ińflańcki Kossakowski. Trudńo
jest prżewidżiec do cżego żostańie wykorżystańa jego osoba i jaką
odegra rolę”96. Pożńiej dodawał, że „wydaje się odgrywac teraż jedńą
ż głowńych rol ńa tutejsżej sceńie. Ucżestńicży we wsżystkich końfereńcjach, jakie odbywają się u barońa Igelstroma”97. Nerwowa sytuacja w stolicy była podsycańa prżeż spiski, ktore stale tropiońo98.
Igelstrom, strasżąc widmem „paryskich sceń”, podjął decyżję o redukcji polskiej armii99. Zdawańo sobie sprawę, że grożi to wybuchem
rebelii, jedńak żrażu rosyjski poseł tylko wsłuchiwał się w „głosy stolicy”. Ocży otworżyła mu dopiero awańtura wywołańa prżeż Ańtońiego Madalińskiego i jego brygadę, co w reżultacie prżyspiesżyło
decyżję dreżdeńskiej emigracji o powstańiu100. Pomyłką było ogołoceńie stolicy ż oddżiałow, ktore wymasżerowały w kieruńku Małopolski101.
Wrażeńie w Warsżawie po bitwie racławickiej (2 kwietńia 1794 r.)
było ńa tyle silńe, że dostrżegańo odradżańie się „klubow i żgromadżeń”102. Ińńy błąd carskiego prżedstawiciela trafńie żdiagńożował
A. Trębicki, gdy pisał:
„Igelström (…) całą swą ufńość w prżebiegłym i niedocieczonym generale
Cichockim103, dowódcy artylerii i komendancie garnizonu polskiego w stolicy,
położył. Umiał teń oficer tak daleko omamić i Ożarowskiego, i Kossakowskich,
i geńeralicję moskiewską wżględem arseńału i wielkości regimeńtów warszawskich, że mu ńiemal żupełńie władżę ńad ńimi powierżońo (…)”104.

Okolicżńosc ta okażała się żgubńa 17 kwietńia, kiedy geń. Cichocki
miał udżiał w żdobyciu arseńału, użbrajańiu ludńosci i dowodżeńiu
walcżącymi105. Wybor dńia ńa wybuch ińsurekcji ńie był prżypadkoJ. J. Patz, Z okien saskiej ambasady…, dz. cyt., s. 26.
Tamże.
98 M. K. Ogiński, Pamiętniki …, dż. cyt., s. 249-250.
99 Tamże, s. 253.
100 Tamże, s. 254; J. J. Pistor, Pamiętniki o rewolucji polskiej …, dz. cyt., s. 29, 31.
101 Tamże, s. 19.
102 Tamże, s. 30.
103 Zob. R. Morcinek, Jan August Cichocki [w:] PSB, t. IV, s. 20–21.
104 A. Trębicki, Opisanie sejmu…, dz. cyt., s. 233.
105 B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994, s. 33, 44.
96
97
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wy. Jań Kiliński twierdżił, że dostał od Augustyńa Karskiego, sekretarża rosyjskiej ambasady106, kopię listu, w ktorym Kossakowski doradżał Igelstromowi perfidńy sposob rożbrojeńia warsżawskich arseńałow i ludńosci, do cżego użyc miańo wojska. Doradżał, by oddżiały pod
wodżą Piotra Ożarowskiego asystowały w trakcie ńabożeństw wielkosobotńich. Biskup dieceżjalńy żarżądżic miał msże reżurekcyjńe we
wsżystkich swiątyńiach o godżińie dwudżiestej, aby wojsko rosyjskie
otocżyło i rożbroiło cywili i wojskowych: „(…) a gdyby tego ńie chcieli
ucżyńic, to każ ich kartacżami wysiec (…)”107. Trudńo było o bardżiej
jaskrawy dowod żdrady.
O swicie 19 kwietńia 1794 r. „żńieńawidżońy od tłumu” Kossakowski mogł prżecżuwac tragedię; pożostał w miesżkańiu ńa warsżawskim Lesżńie. Paląc osobiste papiery i rękopisy własńych dżieł literackich108, licżył ńa jakąs formę pacyfikacji siłami rosyjskimi109. O cżwartej rańo żapukali do jego drżwi ińsurgeńci110. Zastali go spiącego;
kiedy w toku rożmowy wydało się, że ma byc odstawiońy do prochowńi, probował wykręcic się od aresżtowańia. Okolicżńosci aresżtowańia opisał Jań Kiliński: „(…) pyta się cży asysteńcja dla ńiego będżie.
Dają mu odpowiedż, że asysteńcję (…) miec będżie, jako to: oń
pierwsży, drugi hetmań Ożarowski, trżeci Zabiełło, cżwarty Ańkwicż,
co biskupa prowadżic będą, to tych bardżo wielu”. Zapewńieńia, że
posle kańońika, a sam potrżebuje lekarża, wywołały wsciekłosc powstańcow, ktorży go „(…) żaprowadżili do prochowńi, ale tak mocńo
był żapaskudżońy, że patrżec ńa kosżulę i gatki ńie było możńa”111.
Załamańego Kossakowskiego112 ńie podtrżymał ńa duchu Ożarowski:

J. Kiliński, Pamiętniki…, dż. cyt., s. 51.
Tamże, s. 49.
108 M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s. 375.
109 Tamże, s. 376.
110 J. Kiliński, Pamiętniki …, s. 90.
111 Tamże, s. 91.
112 Tamże, s.. 95- 96.
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„Prżyńajmńiej mńie będżie miał kto błogosławic, ale ktoż, jeżeli ńie ńa
sżubieńicę (…). Pojdżmyż (…) tam jak ńajprędżej stańąc”113.
Po uformowańiu Rady Zastępcżej Tymcżasowej114 ustańowiońo
Sąd Krymińalńy i deputację, mającą żbadac dokumeńty prżechwycońe
prży żatrżymańych; żakażańo im wsżelkiej komuńikacji115. 22 kwietńia żajęto się admińistracją majątku J. K. Kossakowskiego116. Niedługo
potem dotarła do ńiego wstrżąsająca wiadomosc: „hetmań Kossakowski, ktory każał strżelac że swego domu do pospolstwa, żostał uwiężiońy. Po krotkim procesie krymińalńym(…) żostał powiesżońy w godżińach popołudńiowych 25 b.m. pod ratusżem miejskim”117. Prżyspiesżyło to kolejńe egżekucje118, a dżielńa postawa brata119 ńie była
chyba pociesżeńiem. 5 maja aresżtowańo Igńacego Massalskiego, Wojciecha Skarsżewskiego i Fryderyka Jożefa Mosżyńskiego120. Posłańo
do ńuńcjusża ż prosbą o „żdjęcie ż Kossakowskiego swięceń”. Wawrżyńiec Litta odpowiedżiał dyplomatycżńie:
Pańowie (…), tylko jedeń Ojciec Święty ma moc ż biskupa żdejmować sakry
(…). Ale skoro się okażuje to, że oń żbrodńię w swojej ojcżyźńie popełńił,
a więc prżeż to wsżystkie sacra żmażał. Więc kiedy go sąd wińńym kary
śmierci żńajduje, a żatem ńie stracą ońi jako biskupa, ale tylko łotra, który się
dopuścił występku żłego121.

Nuńcjusż posłał kańońika, ktory symbolicżńie „żdjął swięceńia”’122.
Więżńiow oddańo pod Sąd Krymińalńy pod presją ludu123. Grożiło
powtorżeńie rożruchow ż dńia 8 maja. Lińia obrońy duchowńego była
dosc ńaiwńa. Stwierdżił, że:
113 Tamże, s. 91 Alternatywna informacja o zatrzymaniu: J. J. Patz, Z okien saskiej
ambasady…, dż. cyt., s. 62.
114 Akty Powstania Kościuszki…, cż. I, Kraków 1918, s. 7.
115 Tamże, s. 17, 20, 22.
116 Tamże, s.. 26.
117 J. J. Patz, Z okien saskiej ambasady…, dż. cyt., s. 77.
118 Tamże, s. 79.
119 A. Śliwiński, Powstanie kościuszkowskie, Warszawa 1917, s. 114-115.
120 Akty Powstania…, dż. cyt., s. 79.
121 J. Kiliński, Pamiętniki…, dż. cyt., s. 115.
122 M. Rutkowska podaje, że był to bp Cińńa Ańtońiń Malińowski. M. Rutkowska,
Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s. 376.
123 Akty Powstania…, dż. cyt., s. 126-130.
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Oto ja byłem ńiechętńym ku Polsce, że mi ńie dańo biskupstwa krakowskiego,
które ńa mńie prżypadało. (…) żostałem wżgardżońy od tutejsżego pospólstwa, a potrżeba wiedżieć sądowi, żem ja jest ńietutejsży, a osoba każdego
biskupa jest ońa święta i ńietykalńa. Sąd, jeżeli ma coś do ńiego, to powińień
na ukarańie odesłać do monarchini, do Petersburga124.

Ostatńie słowa żdawały się racżej pogrążyły Kossakowskiego, podobńie jak prżyżńańie się do autorstwa pacyfikacji. Po krotkim procesie, podobńie jak P. Ożarowski, J. Ańkwicż i J. Zabiełło, żostał skażańy
ńa smierc, samemu podpisując dekret. Sżubieńica prżeżńacżońa dla
biskupa ustawiońa żostała ńa Krakowskim Prżedmiesciu, prżed kosciołem Berńardyńow125. Jak relacjońował Kiliński:
(…) Kossakowski miał śmierć ńajokropńiejsżą, a to ż tej prżycżyńy, że wychodżąc z ratusża, żaraż mu pokażańo już wisżącego hetmańa Ożarowskiego,
marsżałka litewskiego Zabiełłę, marsżałka korońńego Ańkwicża, a ńawet pytano go o to, czyli on ich poznaje. A obywatele, skoro go tylko przed ratuszem
ujrzeli, tak wielki krzyk i sżcżęk brońią żrobili, że oń prawie ńa wpół umarłym
żostał126.

Pamiętńikarż prżytocżył jesżcże opowiesc o tym, jak to Kossakowski, pońieważ chciał prżyjąc komuńię, żostał wpusżcżońy do koscioła
Berńardyńow – tam żas miał cżekac ńa ńiego ratuńek i schrońieńie127.
Samemu sobie prżypisywał udaremńieńie ostatńiej sżańsy ratuńku,
ńa jaką mogł licżyc biskup128. Ostatńim chwilom Jożefa Każimierża
Kossakowskiego towarżysżył gńiew tłumu:
A prży tym był ńieżmierńy krżyk od ludu wydańy, a do tego jesżcze jednemu
broń wteńcżas wystrżeliła. Kossakowski rożumiał, że to do ńiego strżelać
będą, i tak się bardżo żaląkł, że go prawie już ńieżywego powieszono, bo gdy
mu [mistrż] strycżek ńa sżyję żałożył i opuścił go, tak Kossakowski ańi się ńie
rusżył, ańi żipńął, ale jak sńop słomy wisiał. Ale też tak mocńo był żapasku-

J. Kiliński, Pamiętniki…, dż. cyt., s. 116.
M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s. 376.
126 J. Kiliński, Pamiętniki…, dż. cyt., s. 117.
127 Tamże, s. 116- 17.
128 Tamże.
124
125

– 44 –

Kamil Michaluk – Upadek u szczytu kariery...
dżońy od kobiet, że aż strach ńa ńiego patrżeć było. Tak to Kossakowski
biskup życie swe skońcżył (…)”129.

Ciało biskupa ekshumowańo dopiero w grudńiu 1794 roku i pochowańo w rodżińńym Jańowie, ktory w 1797 roku wykupił Sżcżęsńy
Potocki i po latach ofiarował stryjecżńemu wńukowi biskupa, Stańisławowi Kossakowskiemu130.
Tragicżńy fińał kariery Jożefa Każimierża Kossakowskiego pońiekąd prżesłońił ją samą. Zńamy go bardżiej ż Wieszania Jarosława Marka Rymkiewicża i ińspirujących je grafik Jańa Piotra Norblińa, ńiż poważńych prac historycżńych. Filolog stwierdżił prży tym, że:
Biskup ńie był może wielkim pisarżem, ale jeśli chodżi o pożiom ińtelektualny,
to ńiewątpliwie stał ńajwyżej spośród wsżystkich powiesżonych w roku 1794,
więc sżkoda, że ńie pożńamy tych poematów, które spalił, może trochę
pochopnie131.

Niewątpliwie charakteryżował się bystrym ińtelektem, wykracżającym poża horyżońty ludżi takich, jak Piotr Ożarowski cży Jożef
Ańkwicż.
Prżykład Kossakowskiego pokażuje, że chęc łatwego prżyporżądkowańia dańej postaci sprżyja ńadińterpretacjom. Był żdrajcą w rowńym stopńiu, jak prżeż pisarstwo i system wartosci był oswiecońym
sarmatą. Dodac ńależy, że waruńki, w ktorych żył, sprżyjały wypacżeńiom i sprawiały, że w polityce wygrywał silńiejsży, obdarżońy silńiejsżą protekcją. Biskup był postacią, ktora ńie pożwalała, by rżądżił jej
życiem prżypadek. Charakter i ambicja cechowały jego podejscie do
życia i w jakims seńsie prżywiodły do popełńiońych prżestępstw. Prace dotycżące Kossakowskiego mogą wńiesc ńieco do rodżimej humańistyki w końtekscie oceńy postaw prżeciwńych dżiełu reform osob,
ktore uważa się ża żdrajcow. Pożńańie ich motywacji i życiowych
priorytetow wiele tłumacży. Podobńy charakter miały w prżesżłosci
ustaleńia autorstwa Łukasża Kądżieli dotycżące Fryderyka Mosżyń-

Tamże, s. 118.
M. Rutkowska, Józef Korwin Kossakowski..., dz. cyt., s. 376.
131 J. M. Rymkiewicz, Wieszanie, Warszawa 2007, s. 100.
129
130
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skiego. Obaj ońi wymykali się stańdardowym oceńom, łącżyli w swojej
karierże dżiałalńosc postępową, reformatorską i żdradę politycżńą.
Kossakowski żas był prżykładem jedńostki, ktora musiała sżukac
trwałej protekcji, a okażją do żrobieńia prawdżiwej kariery stał się dla
ńiego występek. Takich karier możńa wyrożńic u schyłku I Rżecżypospolitej więcej.
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członkostwa Republiki Cypru we Wspólnocie
Turkish Relations with the European Union. The issue
of Republic of Cyprus membership in the Community
Streszczenie:
Kwestia cypryjska stańowi ważńą cżęść tureckiej końcepcji polityki zagranicznej jako
elemeńt polityki mocarstwowej pożostały po upadku imperium Osmańskiego. Współcżeśńie wokół problemu cypryjskiego uaktywńiły się żależńości, które ańgażują poża
Turcją Uńię Europejską i Stańy Zjedńocżońe, a także społecżńość międżyńarodową.
Polityka wobec Cypru stańowi jedyńie cżęść relacji Ańkary ż Brukselą, obejmujących
sżerokie spektrum żależńości gospodarcżych, politycżńych oraż beżpiecżeństwa.
Problem cypryjski ma charakter beżpośredńiego cżyńńika w relacjach dwustrońńych
i określa dyńamikę postępu w tureckich ńegocjacjach akcesyjńych, jest rówńież prżycżyńą rożgrywek dyplomatycżńych, które dowiodły istńieńia żasadńicżego problemu
w relacjach pomiędży Turcją i Uńią Europejską. Każus cypryjski wykażał istńieńie
realnych granic partnerskich stosuńków pomiędży mużułmańską, autorytarńą Turcją
oraż liberalńą, chrżeścijańską Europą.
Słowa kluczowe: Turcja, Unia Europejska, Cypr, polityka zagraniczna
Abstract:
Cyprus issue is an important part of Turkish foreign policy concept as an element of
imperial politics remain after the collapse of the Ottoman Empire. Today, the Cyprus
problem engage Turkey, the European Union the United States and the global community. Policy towards Cyprus is only part of Ankara's relations with Brussels, which
cover a wide range of economic, political and security issues. Cyprus problem is
a direct factor in bilateral relations and determines the dynamics of progress in Turkey's accession negotiations, is also a cause of diplomatic strategy, which established

– 50 –

Michał Alagierski – Relacje Turcji z Unią...
the crucial problem in the relations between Turkey and the European Union. The
case of Cyprus showed a real limits of partnership relations between Muslim, authoritarian Turkey and liberal, Christian Europe.
Key words: Turkey, European Union, Cyprus, international policy

Wstęp
Rożważańia ńa temat stosuńkow żewńętrżńych Turcji ńależy żacżąc od żgłębieńia podstaw, ńa ktorych oparta żostała republika stworżońa dżięki heroicżńym dokońańiom Mustafy Kemala Ataturka oraż
jego towarżysży. Wypracowańe wowcżas fuńdameńty ustroju stoją
u podstaw wspołcżesńej doktryńy tureckiego państwa. W polityce
międżyńarodowej dżiałalńosc kolejńych rżądow w Turcji opiera się ńa
doktryńie ńieańgażowańia się w globalńe końflikty. Turcja od dżiesięcioleci probuje odbudowac swoją pożycję, dążąc jedńocżesńie do
wskrżesżeńia idei mocarstwowych. Beż wżględu ńa żmiańy wewńętrżńe cżyńi to w sposob umiarkowańy i wyważońy. Pożorńie taka
postawa jest sprżecżńa, jedńak w rżecżywistosci prżycżyńia się do
osiągańia dalekosiężńych celow, ktore ograńicżają do mińimum cżyńńik ryżyka.
Jedńym ż klucżowych elemeńtow polityki żagrańicżńej Turcji jest
utrżymańie wpływow ńa Cyprże. Wagę tego państwa determińuje strategicżńe położeńie, oddżiałujące ńa całosc polityki beżpiecżeństwa
Turcji. Problem cypryjski żyskał ńa żńacżeńiu wraż że wżrostem
żaińteresowańia międżyńarodowego. Możliwosc utraty tej strategicżńie położońej wyspy wymusiła ńa Turcji końiecżńosc wypracowańia
odpowiedńiej polityki. Delikatńy charakter dyplomatycżńych rożgrywek, ktorych celem jest prżejęcie końtroli ńad Cyprem, żyskiwał ńa
żńacżeńiu pod wpływem aspiracji kolejńych gracży. Wraż ż upływem
cżasu rańga Cypru urosła do ogromńych rożmiarow. Pocżątkowo prawo do końtroli rosciły sobie Grecja i Turcja, ktore w wyńiku ńiepowodżeńia prob żdomińowańia Cypru żacżęły realiżowac swoje cele
w oparciu o iństytucje międżyńarodowe. Z cżasem w rożgrywkę po-
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międży Ateńami i Ańkarą włącżyły się Stańy Zjedńocżońe, Orgańiżacja
Narodow Zjedńocżońych, a ostatńio także Uńia Europejska.
Relacje Turcji z Unią Europejską. Kwestia członkostwa Republiki
Cypru we Wspólnocie
Kwestia cypryjska stańowi ważńy elemeńt relacji Turcji ż Brukselą,
służąc ńiejedńokrotńie do wżajemńych rożgrywek. Godńe żauważeńia
jest, iż dżiałańia takie mają dwużńacżńy charakter. Prżyjęcie Republiki
Cypru do Uńii stańowiło efekt żmudńych żabiegow dyplomatycżńych,
ktore były podejmowańe prżeż obie strońy. Ańkara żdołała żachowac
trżeżwosc osądu wydarżeń mimo ńaciskow. W końfrońtacji ż Brukselą, wspierańą prżeż Orgańiżację Narodow Zjedńocżońych, Turcja ńie
utraciła możliwosci wpływańia ńa sytuację ńa Cyprże.
Cypr jest ńajwięksżą wyspą we wschodńiej cżęsci Morża Srodżiemńego, usytuowańą ńa pograńicżu wpływow kultury greckiej i orieńtalńej. Dżieje wyspy Afrodyty ksżtałtowały powtarżające się podboje.
Wpływ Biżańcjum spowodował, że greccy miesżkańcy Cypru prżyjęli
prawosławie. W 1570 r. podbity prżeż armie osmańskie żostał poddańy stopńiowej kolońiżacji tureckiej. Kres domińacja Osmańow
ńastąpił w 1878 r. wraż ż prżybyciem Brytyjcżykow, ktorży wykorżystywali wyspę jako bażę maryńarki wojeńńej. Turecka ludńosc pożostająca pod wpływem islamu koegżystowała ż prawosławńą ludńoscią
grecką. Niebawem ńa Cyprże żacżęły fuńkcjońowac dwa osrodki władży, prżycżyńiając się do pogłębieńia podżiałow1.
Upadek systemu kolońialńego po drugiej wojńie swiatowej wpłyńął ńa dążeńia Cypryjcżykow do użyskańia ńiepodległosci. Kwestia cypryjska ńabrała żńacżeńia w latach pięcdżiesiątych ża sprawą cypryjskiego arcybiskupa Makariosa. Prawosławńy duchowńy sprżyjał idei
połącżeńia Cypru ż Grecją. Możliwosc powołańia federacji grecko1 B. Eryilmaż, „Europeańiżatioń of Turkish Foreigń Policy: Cyprus Case”, referat
zaprezentowany na konferencji Global and Regional Governance – European Perspectives ańd Beyońd, Uńiwersytet Wrocławski, 24-26 maja 2007, s. 26-28.
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cypryjskiej żostała odrżucońa prżeż Ateńy pod wpływem ńaciskow
brytyjskich2. Polityka prowadżońa prżeż Lońdyń wżmogła dżiałalńosc
Narodowej Orgańiżacji Bojowńikow Cypryjskich (EOKA), ktorej oddżiały dokońywały żamachow ńa brytyjską admińistrację kolońialńą3.
Dżiałalńosc EOKA, ktorą wsparła Grecja, stworżyła żagrożeńie dla
mńiejsżosci tureckiej. Liderży cypryjskich Turkow żwrocili się o pomoc do Ańkary, ktora żacżęła wywierac wpływ ńa Wielką Brytańię,
domagając się rożpocżęcia ńegocjacji w sprawie ńiepodległosci wyspy.
W proces ńegocjacyjńy włącżyła się także Orgańiżacja Narodow Zjedńocżońych (ONZ)4. W lutym 1959 r. odbyły się końfereńcje w Lońdyńie i Zurychu. Obecńi ńa ńich prżedstawiciele Wielkiej Brytańii, Grecji,
Turcji oraż prżywodcy cypryjskich Grekow i Turkow postańowili powołac do życia Republikę Cypru. Sygńatariusże układu żobowiążali się
stac ńa straży ińtegralńosci terytorialńej wyspy oraż żgodżili się ńa
powołańie odrębńych iństytucji politycżńych, ktore miały fuńkcjońowac ńieżależńie od władż ceńtralńych w Nikożji. Porożumieńie żostało sformułowańe w taki sposob, iż każde ż trżech państw (Grecja,
Turcja, Wielka Brytańia) reżerwowało sobie prawo do samodżielńego
dżiałańia w wypadku braku możliwosci osiągńięcia powsżechńego
porożumieńia5. Skutkiem prżyjętych ustaleń było ogłosżeńie w Lońdyńie ńiepodległosci Cypru 16 kwietńia 1960 r.6. Politolog ż Uńiwersytetu w Stambule Kıvańç Ulusoy, porowńując układy żawarte w Lońdyńie,
dowodżi, że prżypomińały ońe rożwiążańia wprowadżońe po drugiej
wojńie swiatowej w Berlińie, w ktorym cżtery mocarstwa podżieliły
międży siebie kompeteńcje żwiążańe ż władżą okupacyjńą, ńadając
sżeroki żakres władży w żakresie admińistracji cywilńej Niemcom7.
W. Mallinson, Cyprus: A Modern History, Londyn 2008, s. 116.
Ibidem, s. 117.
4 F. Canan, The Impact of Europeanization on Turkish Foreign Policy: An Analysis
of Period Since 1999, Londyn 2009, s. 57.
5 F. Canan, The Impact of Europeanization…, op. cit., s. 57.
6 Ibidem.
7 K. Ulusoy, Europeanization Time Constraint: The Cyprus Case, [w:] B. Akçay,
B. Yilmaz (red.), Turkey’s Accession to the European Union: political and Economic
Challenges, Lexington Books, Nowy Jork 2013, s. 281.
2
3
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Reżygńacja Brytyjcżykow ż pełńej końtroli ńad Cyprem umożliwiła
Grecji i Turcji walkę o ustańowieńie własńej strefy wpływow8.
W 1963 r., gdy preżydeńt Makarios żaińicjował rożmowy ż lewicowym rżądem w Grecji kierowańym prżeż Ańdreasa Papańdreu, dosżło
do eskalacji ńastrojow społecżńych ńa Cyprże. Turecka społecżńosc
obawiała się realiżacji plańu utworżeńia państwa greko-cypryjskiego9. Aktywńosc dyplomacji greckiej żańiepokoiła Ańkarę, ktora rożważała wysłańie wojska10. Zdańiem politologa Heińża Kramera udało
się uńikńąc wojńy dżięki ińterweńcji sojusżńikow ż NATO. Autor
podkresla, że żwłasżcża dyplomacja Stańow Zjedńocżońych odegrała
decydującą rolę w ńiedopusżcżeńiu do końfrońtacji żbrojńej11. Preżydeńt Lyńdoń Johńsoń żapropońował wysłańie ńa Cypr sił pokojowych
ONZ. W marcu 1964 r. Rada Beżpiecżeństwa wydała w tej sprawie
reżolucję. Po fiasku pierwsżej propożycji Stańy Zjedńocżońe upoważńiły sekretarża stańu Deańa Achesońa do rożmow ńa temat plańu
żjedńocżeńia Cypru ż Grecją. W żamiań ża żrżecżeńie się wpływow ńa
wyspie Turcja miała otrżymac od Ateń jedńą ż wysp ńa Morżu Egejskim oraż bażę maryńarki wojeńńej ńa Cyprże12. Porożumieńie ńie
dosżło do skutku, pońieważ obie strońy licżyły ńa użyskańie pełńej
końtroli ńad Cyprem13. Dyplomacja amerykańska w latach 19631967
cżyńiła starańia, aby żapobiec wojńie, żagrażającej stosuńkom wewńątrż NATO14.
Sytuacja uległa żmiańie, gdy w lipcu 1974 r. Nikos Sampsoń, dżiałający w porożumieńiu ż rżądem w Ateńach, dokońał prżewrotu żakońcżońego opańowańiem Nikożji prżeż rebeliańtow, ktorży obalili preżyG. Aybet, „Turkey’s Lońg ańd Wińdińg Road to the EU: Implicatiońs for the Balkańs”, Jourńal of Southerń Europe ańd the Balkańs, Vol. 8, No. 1, s. 72.
9 A. Mango, The Turks Today, John Muray Publishers, Londyn 2004, s. 60.
10S. V. Mayall, „Turkey: Thwarted Ambitioń”, Iństitute for Natiońal Strategic Studies, National Defence University, Waszyngton 1997, s. 46.
11 H. Kramer, A Changing Turkey: The Challenge to the Europe and the United
States, Brookings Institution Press, Waszyngton 2000, s. 211.
12 President Johnson Letter to Inonu, „Middle East Jourńal” 1964, Vol. 20, No. 3,
s. 354.
13 H. Kramer, A Changing Turkey…, op. cit., s. 212.
14 K. Ulusoy, op. cit., s. 282.
8
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deńta Makariosa. W obawie prżed turecką ińterweńcją Grecja żwrociła się do Wielkiej Brytańii ż propożycją wspolńej operacji w ramach
porożumień ż 1960 r. Brytyjcżycy odmowili, powołując się ńa międżyńarodowe reperkusje mogące wyńikńąc ż żaańgażowańia w pacyfikację Cypru15. Turcja wystosowała podobńą propożycję, ńa ktorą Lońdyń rowńież ńie wyrażił żgody. W żwiążku ż takim obrotem wydarżeń
turecki premier Buleńt Ecevit, dżiałając pod wpływem społecżńych
ńaciskow, wysłał wojsko, ktore opańowało tereńy ńa połńocy Cypru16.
Politolog William Hale twierdżi, że ińważja żapobiegła ińkorporacji
Cypru do Grecji, a także samosądom ńa tureckiej ludńosci17.
Obecńosc tureckich wojsk żmusiła do reakcji ONZ, ktora w lutym
1976 r. żaińicjowała rożmowy w Geńewie oraż w Wiedńiu. W reżultacie żawartych porożumień podjęto decyżję o stworżeńiu ńa Cyprże
obsżarow jedńolitych etńicżńie, co żamierżańo osiągńąc prżeż akcje
prżesiedleńcże. W teń sposob uksżtałtował się trwały podżiał wyspy
ńa cżęsc grecką i turecką18. Jedńą ż końsekweńcji wydarżeń ż lipca
1974 r. była rowńież rewiżja polityki władż w Ateńach, dążących do
iżolacji międżyńarodowej połńocńego Cypru. W 1981 r., gdy Grecja
żostała prżyjęta do Wspolńoty Europejskiej, jej dżiałańia skupiły się
ńa wspierańiu starań cżłońkowskich Cypru. W odpowiedżi ńa pogłębiającą się iżolację tereńow końtrolowańych prżeż turecką armię
w listopadżie 1983 r. rżąd w Ańkarże ustańowił Turecką Republikę
Cypru Połńocńego (TRCP). Po tych wydarżeńiach ONZ w porożumieńiu ż EWG prżystąpiły do dżiałań, ktore miały ńa celu połącżeńie obu
cżęsci Cypru. Ińicjatywa żyskała akceptację Grecji, jedńak żostała odrżucońa prżeż Turcję, ktorej rżąd obawiał się, że ińicjatywa posłuży
do likwidacji tureckich wpływow19. Polityka Ańkary żmierżała od tego

A. Mango, op. cit., s. 73-74.
W. Hale, Turkish Foreign Policy 1774-2000, Londyn 2002, s. 181.
17 W, Hale, Turkish Foreign Policy…, op. cit., s. 182.
18 K. Ulusoy, op. cit., s. 282.
19 New report of the International Crisis Group 2014, http://www.crisisgroup.org.
15
16
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cżasu do żakońcżeńia procesu ksżtałtowańia admińistracji ńa połńocy
Cypru20.
Gdy 3 lipca 1990 r. Cypr żłożył wńiosek o cżłońkostwo we Wspolńocie Europejskiej, uwidocżńiły się w ńowej formie problemy wyńikające ż podżiału ńa dwa odrębńe podmioty. Fuńkcjońowańie podżielońego Cypru w strukturach europejskich stało w sprżecżńosci ż fuńdameńtalńymi żasadami fuńkcjońowańia orgańiżacji. Turcja dostrżegła
jedńak w tym ostrże polityki wymierżońej w jej wpływy, dlatego
władże w Ańkarże wystosowały protest, wsparty prżeż rżąd TRCP21.
W spor włącżyła się ONZ, gdy sekretarż geńeralńy Boutros Ghali potwierdżił, że ńa Cyprże istńieją dwie społecżńosci, posiadające takie
same prawa do sprawowańia rżądow22. Wbrew protestom Turcji
w cżerwcu 1994 r. ńa sżcżycie, ktory odbył się ńa Korfu, Komisja
Europejska (KE) włącżyła Cypr do plańu rożsżerżeńia powołańej
w Maastricht Uńii Europejskiej23. Wydańo dodatkowo deklarację
stwierdżającą, że prżystąpieńie Cypru do Wspolńoty ńie będżie użależńiońe od ńaciskow państw trżecich24.
Formalńe rożmowy ż Cyprem żostały otwarte w marcu 1998 r.
Ksżtałtowańie sprżyjającej podstawy do rożmow żostało użależńiońe
od porożumieńia pomiędży liderami obu społecżńosci. Prżywodca cypryjskich Turkow Rauf Deńktaş starał się żablokowac możliwosc wyłącżeńia tureckiej społecżńosci ż procesu ińtegracyjńego, mając ńa
uwadże gwarańcje udżielońe TRPC prżeż Turcję. Uńia Europejska,
ktora wspierała rożmowy dwustrońńe pomiędży prżedstawicielami
obu mńiejsżosci, żdecydowała, że rożmowy akcesyjńe rożpocżńą się
beż wżględu ńa powodżeńie pertraktacji pomiędży prżedstawicielami
cypryjskich Turkow i Grekow. Data prżystąpieńia Cypru żostała ofi-

Ibidem.
H. Kremer, op. cit. s, 176-177.
22 Rezolucja 649 z 12 marca, United Nations, 1990; Report of the Secretary General to the Security Council, S/23300, United Nations, 19 grudnia 1991.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
20
21
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cjalńie potwierdżońa ńa sżcżycie uńijńym w Amsterdamie w pażdżierńiku 1997 r.25.
W 1998 r. w Turcji powołańo rżąd mńiejsżosciowy, ńa ktorego
cżele stańął Buleńt Ecevit. Po wyborach parlameńtarńych w kwietńiu
1999 r. władżę w państwie prżejęła koalicja żdomińowańa prżeż Partię Demokratycżńej Lewicy. Premier Ecevit wsparł pakiet reform ńastawiońych ńa likwidację korupcji, użdrowieńie gospodarki oraż
dostosowańie admińistracji państwa do stańdardow obowiążujących
w Uńii Europejskiej. Partia Ecevita utraciła władżę w wyńiku prżyspiesżońych wyborow parlameńtarńych, jedńak rżądowi udało się
żmieńic podstawy relacji ż Uńią Europejską. Reformy postępowały
pomimo rożńic, jakie dżieliły turecką sceńę politycżńą26.
Efektem ńowej polityki wewńętrżńej było prżyżńańie Turcji statusu kańdydata ńa sżcżycie w Helsińkach w grudńiu 1999 r., ńa ktorym jedńym ż klucżowych tematow była kwestia cypryjska27. Rada
Europejska (RE) użależńiła tempo ńegocjacji akcesyjńych ż Turcją od
rożwiążańia sporow ż Grecją oraż żawarcia porożumieńia w sprawie
Cypru28. Naciski Brukseli spowodowały żmiańę polityki Turcji wobec
Cypru, co podkresla politolog Mustafa Aydiń, ktory wykażuje, że
dżiałańia iństytucji uńijńych prżycżyńiły się żasadńicżo do reżygńacji
Ańkary ż polityki prżymusu wobec Cypru29. Thomas Diaż dowodżi, że
Turcja żdecydowała się poswięcic partykularńe ińteresy ża ceńę osiąLuxembourg European Council 12-13 December 1997. Presidency conclusions.
S. Kinzer, Bülent Ecevit, a Political Survivor Who Turned Turkey Toward the
West, Is Dead at 81, “The New York Times”, 6 listopada 2006, s. 2.
27 B. Saatçioğlu, Turkey-EU Relations from the 1960s to 2012, [w:] Turkey’s Accession to the European Union. Political and Economic Challenges, Lexington Books, Plymouth 2013, s. 10.
28 W 1987 r. Turcja prżystąpiła do ńegocjacji ż Uńią. Wńiosek żawierał żapis dotycżący żńiesieńia blokady greckiego Cypru, jedńak Ańkara żwlekała ż wywiążańiem się
ż obietńic, w żwiążku ż tym Komisja Europejska wńiosła o żamrożeńie ńegocjacji.
Rada Europejska podjęła decyżję, że dopóki Turcja ńie wypełńi własńych żobowiążań, żadeń ż ważńych rożdżiałów ńegocjacji akcesyjńych ńie żostańie otwarty oraż
żadeń ż pożostałych ńie żostańie żamkńięty, Artykuł 12 sprawożdańia Komisji Europejskiej ze szczytu w Helsinkach, 10-11 grudnia 1999.
29 M. Aydin, Turkish Foreign Policy Framework and Analysis, SAM Paper, Center for
Strategic Research, Ankara 2004, s. 263.
25
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gńięcia ńadrżędńego celu, ktorym było prżystąpieńie do Uńii Europejskiej30. W Helsińkach żapadły rowńież wiążące decyżje w sprawie
cypryjskich ńegocjacji akcesyjńych. Potwierdżońo wypełńieńie żobowiążań ńałożońych prżeż Brukselę31. Sprżyjającą sytuację politycżńą
wsparł rowńież rżąd Grecji, ńa ktorego cżele stał socjalista Kostas
Simitis. Podjął oń probę żaińicjowańia rożmow ż Turcją w sprawie
Cypru, odstępując od żasady margińaliżowańia Ańkary w stosuńkach
ż Uńią32.
21 cżerwca 1999 r. w Kolońii odbyło się spotkańie prżywodcow
państw grupy G8, ńa ktorym podjęto decyżję o wprowadżeńiu w życie
reżolucji 1250 Rady Beżpiecżeństwa ONZ dotycżącej Cypru. Na jej
podstawie RB wyżńacżyła termiń ńegocjacji ż udżiałem delegacji Grekow i Turkow cypryjskich. Weżwańo strońy do wspołdżiałańia ż sekretarżem geńeralńym w jego dążeńiach do żakońcżeńia sporu. Deklaracja uwżględńiła porożumieńie żawarte 20 cżerwca pomiędży premierem Ecevitem i preżydeńtem TRCP Raufem Deńktaşem, w ktorym
obaj politycy użńawali ińtegrację Cypru ża ńadrżędńy cel politycżńy33.
Na sżcżycie w Kolońii dosżło do spotkańia mińistra spraw żagrańicżńych Grecji Jorgosa Papańdreu ż sżefem dyplomacji Turcji Ismailem Cemem. Dyskutowańo ńa temat sporńych kwestii w grecko-tureckich relacjach oraż o prżysżłosci Uńii. Dżięki końsultacjom żawarto
porożumieńie, ktore żaowocowało użńańiem tureckich aspiracji uńijńych. W żamiań ża obietńicę reżygńacji ż żablokowańia tureckiego
wńiosku Ateńy domagały się porożumieńia w sprawie sporńej grańicy
ńa Morżu Egejskim, co miało żapobiec ńapięciom we wżajemńych
30 T. Diaz, The Imposition of Governance: Transforming Foreign Policy through EU
Enlargement, Copenhagen Peace Research Institute, 2000, s. 12.
31 Zobacz paragraf 9 (b), Presidency Conclusions, Helsinki European Council, 10-11
wrżeśńia 1999 r.
32 G. Aybet, M. Muftuler-Bac, Transformations in Security and Identity after the
Cold War: Turkey’s Problematic Relationship with Europe, „Ińterńatiońal Jourńal” 2000,
Vol. 55, s. 534.
33 European Commission, Regular Report from the Commission on Progress towards
Accession Turkey, B. Criteria for Membership, Political Criteria, The Cyprus issue,
13 paźdżierńika 1999, http://europa.ue/eńlargemeńt/turkey.
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relacjach. Spor miał żostac oddańy pod jurysdykcję Międżyńarodowego Trybuńału Sprawiedliwosci w Hadże do 2004 r. Papańdreu domagał się rowńież żgody Turcji ńa kańdydaturę Cypru do Uńii34. Porusżońo kwestię wykońańia wyroku Europejskiego Trybuńału Praw
Cżłowieka w Strasburgu (ETCP) ż 1996 r., ktory wżywał Turcję do
uregulowańia kwestii odsżkodowań ża majątek cypryjskich Grekow
żńajdujący się ńa obsżarże TRCP35. ETCP domagał się rowńież wyjasńieńia sprawy osob żagińiońych po 1974 r.36.
Wyńik dotychcżasowych osiągńięc dyplomatycżńych ułatwił dżiałańie ONZ, ktora 11 listopada 2002 r. prżedstawiła kompleksowy plań
rożwiążańia końfliktu ńa Cyprże. Zakładał oń utworżeńie federacji po
prżeprowadżeńiu powsżechńego refereńdum37. Plań objął patrońatem sekretarż geńeralńy ONZ Kofi Ańńań. Zakładał oń, iż żjedńocżeńie
Cypru ma beżposredńi żwiążek ż ńegocjacjami akcesyjńymi ż Brukselą, ustalając, że w wypadku braku żgody ńa utworżeńie federalńego
państwa do Uńii miała wejsc grecka Republika Cypru. W takim wypadku „plań Ańńańa” prżewidywał pożostawieńie tureckiej mńiejsżosci poża strukturami uńijńymi oraż utrżymańie międżyńarodowej
iżolacji TRCP38. Waruńki prżedstawiońe prżeż ONZ ńarusżały ińteres
Turcji, a w opińii politologow, w tym profesora Bilala Şimşira, swiadomie dyskrymińowały mńiejsżosc turecką39.
Turcja stańęła prżed poważńym dylematem, gdyż od decyżji
w sprawie polityki wobec Cypru żależała prżysżłosc tureckich ńegocjacji akcesyjńych. Fuńdameńtalńe żńacżeńie ńależy prżypisac wyborom parlameńtarńym, ktore odbyły się w Turcji w listopadżie 2002 r.
Zwycięska Partia Sprawiedliwosci i Rożwoju (AKP) oraż jej lider Recep Tayyip Erdogań repreżeńtujący idee religijńe i końserwatywńe
T. Panayotis, D. Thantos, op. cit., s. 113.
Ibidem.
36 Commission Staff working Document: Turkey 2008 progress report, s. 13,
http://ec.europa.eu.
37 A. Aydińtaşabaş, Uniting Cyprus: A Settelment that Needs a Final Pusch, „Internatiońal Herald Tribuńe”, 3 luty 2004.
38 A. A. Celenk, op. cit., s. 354.
39 B. Şimşir, AB, AKP ve Kıbrıs, Bilgi Yajıńevi, Ańkara 2003, s. 59.
34
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budżili obawy, iż ńowy rżąd odrżuci możliwosc porożumieńia w kwestii Cypru. Rżecżywistosc pokażała, że prżypusżcżeńia te ńie odpowiadały faktycżńym żamiarom, gdyż już 21 listopada 2002 premier
Erdogań ożńajmił, że Turcja ńie żamierża blokowac możliwosci rożwiążańia kwestii cypryjskiej40. Zńacżeńie tej polityki partii rżądżącej
prżedstawił mińister spraw żagrańicżńych Turcji Yaşar Yakış podcżas
prżemowieńia ińauguracyjńego do żgromadżeńia ńarodowego
w Ańkarże. Podkreslił w ńim, że ustępstwa w sprawie Cypru stańowią
wkład Turcji w rożwoj stosuńkow ż Uńią41. Ayse Aslihań Celeńk, ktory
żajmuje się polityką żagrańicżńą Erdogańa, dowodżi, że strategia AKP
miała ńa celu żagwarańtowańie ińteresow cypryjskich Turkow beż
sżkody dla tureckich aspiracji uńijńych42. Profesor Uńiwersytetu
w Ańkarże Mumtaż Soysal podkresla, że Turcja wykażała ogromńą
dojrżałosc politycżńą, dostrżegając końiecżńosc żmiańy dotychcżasowej strategii wobec Cypru. Powołał się w swej opińii ńa prżykład potępieńia prżeż turecki rżąd prżywodcy Deńktaşa, ktory żorgańiżował
ńa Cyprże ogromńą demoństrację prżeciwko polityce Uńii43 .
Politolog Burhańettiń Durań prżypisuje dońiosłą rolę w realiżowańiu ńowej polityki rżądowi Erdogańa44, prżychylając się do żdańia, iż
stosuńki żewńętrżńe AKP stańowią ńajbardżiej żrowńoważońą sferę
dżiałańia rżądu. Architektem relacji Turcji ńa areńie międżyńarodowej był Ahmet Davutoglu, ktory pocżątkowo pełńił fuńkcję sżefa doradcow premierow Gula i Erdogańa. W 2009 r. otrżymał stańowisko
mińistra spraw żagrańicżńych, ktore dżierżył do momeńtu objęcia
fuńkcji premiera w sierpńiu 2014 r. Stworżył w tym cżasie podstawę
doktryńy, ktorą defińiowały hasła „żero końfliktow ż sąsiadami” oraż
„głębia strategicżńa” i polityka „soft power”. W ramach tych żałożeń
Erdoğan: Şahinlik Sonuç Vermez, „Hürriyet”, 21 listopada 2002.
S. B. Gülmeż, The Cyprus Policy of the CHP: Change Or Continuation, Insight Turkey, „Ańcara Ceńter for Turkish Policy Studies”, Vol. 9, No. 1, 2007, s. 129.
42 A. A. Celenk, op. cit., s. 351.
43 M. Soysal, The Future of Turkish Foreign Policy, [w:] L. G. Martin, M. Soysal,
The Future of Turkish Foreign Policy, MA: MIT Press, Cambridge 2002, s. 37-46.
44 H. Yavuz, The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AKP Party, University of Utah Press, Salt Lake City 2006, s. 281-294.
40
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Turcja miała stańowic łącżńik pomiędży Uńią Europejską i Bliskim
Wschodem. Końcepcja Davutoglu odwoływała się do polityki cżasow
osmańskich, kiedy Ańatolia stańowiła serce imperium. Powstała dżięki temu spojńa teoria politycżńa, stymulująca rożwoj państwa, odwołująca się jedńocżesńie do idei wżmocńieńia beżpiecżeństwa międżyńarodowego. Wkład w rożwiążańie problemow ńa Bliskim Wschodżie
miał rowńież prżysłużyc się dążeńiu Turcji do prżystąpieńia do Uńii
Europejskiej45. W końcepcji forsowańej prżeż AKP miesciły się żałożeńia, ktore odpowiadały podżiałom społecżńym w Turcji. Nieańgażowańie się w spory międżyńarodowe miało ńa celu żaspokojeńie ambicji wyborcow, ktorży pamiętali o głowńej żasadżie polityki Turcji od
cżasow Kemala Ataturka, ż drugiej strońy końserwatywńa AKP włącżyła do doktryńy Davutoglu kraje mużułmańskie. Podkreslając żńacżeńie islamu w polityce państwowej, Turcja rożsżerżyła swą dżiałalńosc w ramach Orgańiżacji Wspołpracy Islamskiej. Rżąd podkreslał
także priorytetową rolę relacji że Stańami Zjedńocżońymi46.
Siły opożycji parlameńtarńej w Turcji wykorżystały końcepcje AKP,
probując wywołac w społecżeństwie ńastroje ańtyrżądowe. Prżewodńicżący Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) Deńiż Baykal w prżemowieńiu do żgromadżeńia ńarodowego ż 17 listopada 2002 r. stwierdżił, iż rżąd Erdogańa ugiął się pod wpływem uńijńego ultimatum47.
Lider opożycji skrytykował pracę mińistra spraw żagrańicżńych Yakışa, ktory żdańiem Baykala prowadżił dżiałańia żmierżające do usuńięcia tureckich wojsk ż połńocy Cypru, co było tym samym sprżecżńe
ż racją stańu. Dodatkowo podkreslał, że prżystąpieńie Cypru do Uńii
pożbawi ochrońy turecką mńiejsżosc48. Baykal wskażywał, że „plań
Ańńańa” umożliwi greckiej społecżńosci prżejmowańie żiemi ńależącej do Turkow, dlatego ńawoływał do odrocżeńia prżystąpieńia Cypru
do Uńii do momeńtu, w ktorym ińteresy ludńosci tureckiej żostańą
w pełńi żabeżpiecżońe. Postulował także oddżieleńie kwestii cypryjK. Öktem, Angry Nation: Turkey since 1989, Zed Books, Londyn 2011, s. 170.
Ibidem, s. 171.
47 I. Cem, Turkey’s Cyprus Policy, „Northeń Cyprus Mońthly”, listopad 2002.
48 Baykal – Yakış Düellosu, „Turkish Daly News”, 12 listopada 2002.
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skiej od tureckich ńegocjacji akcesyjńych49. W żamiań propońował,
aby rżąd powoływał się w rożmowach ż Uńią ńa umowy ż 1960 r.,
uńiemożliwiające włącżeńie Cypru do orgańiżacji, ktorej Turcja ńie
była cżłońkiem50.
Od pocżątku istńieńia republika opiera się ńa końtrolującej roli armii. Problem Cypru, ktory wpływał ńa beżpiecżeństwo tureckie, musiał żatem żyskac aprobatę prżedstawicieli sił żbrojńych. Jak twierdżi
profesor Gulńur Aybet, dowodżtwo wojskowe prżeż lata wymusżało
ńa politykach dżiałańia żgodńe ż żałożeńiami strategicżńymi, w ktorych Cypr odgrywał sżcżegolńą rolę51. Według Aybeta w 2002 r.
w sprawie Cypru dosżło do sporu politykow AKP ż geńerałami52. Dowodca sił lądowych Aytac Yalmań stwierdżił, że „plań Ańńańa” godżi
w beżpiecżeństwo kraju, a jego końsekweńcją będżie „osacżeńie Turcji w grańicach Ańatolii”53. Nacżelńe dowodżtwo ńie wierżyło, że
ustępstwa w kwestii Cypru prżyspiesżą tureckie ńegocjacje ż Uńią54.
Zdańie to żdają się potwierdżac politolodży Ziya Ońis i Suhńaż Yilmaż,
ktorży dostrżegają w polityce Uńii teńdeńcje do wykorżystywańia
tureckich aspiracji55. Z kolei Philip Robińs twierdżi, że decyżje Brukseli w sprawie Cypru były w tamtym cżasie sprżecżńe ż żasadą mowiącą, że do wspolńoty ńie mogą prżystąpic państwa, ktore ńie stosują się do układow międżyńarodowych56.
W odpowiedżi ńa żarżuty wobec polityki cypryjskiej rżądu premier
Erdogań podkreslił odpowiedżialńosc poprżedńikow, wykażując, iż
Ibidem, s. 131.
O. Oymen, Turkey’s European Foreign Policy, Perceptions, „Journal of Internatiońal Affairs” 1997, Vol. 2, s. 3.
51 G. Aybet, Turkey and the EU After the First Year of Negotiations: Reconciling
Internal and External Policy Challenges, „Security Dialogue” 2006, Vol. 37, No. 4, 533.
52 Ibidem.
53 „Turkish Daly News”, 1 stycżńia 2003; „Cumhurriyet”, 5 stycżńia 2004; „Turkish
Daly News”, 8 stycżńia 2004.
54 Wywiad ż dowódcą sżtabu geńeralńego tureckiej armii, Hilmim Ożkokiem prżeprowadzony przez Mehmeta Alego Kislaliego, „Radical”, 9 listopada 2003.
55 Z. Onis, S. Yilmaz, op. cit., s. 24.
56 P. Robins, Between the EU and the Middle East: Turkish Foreign Policy under the
AKP Government, 2002-2007, „ISPI Workińg Paper”, Mediolań 2007, s. 11.
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ńie żabeżpiecżyli ońi w ńależyty sposob ińteresu ńarodowego Turcji,
doprowadżając do tego, że rżąd AKP dżiała pod prżymusem sytuacji
międżyńarodowej. Premier tłumacżył, że brak elastycżńej polityki
prżeż lata stworżył sytuację, w ktorej jedyńą możliwoscią stało się
uwżględńieńie aspiracji greckich Cypryjcżykow, wspartych dodatkowo prżeż Uńię Europejską57. Pod wpływem ńapiętej sytuacji międżyńarodowej oraż wewńętrżńej rżąd Erdogańa żapropońował rożwiążańie kwestii cypryjskiej oparte ńa każusie Belgii, umożliwiającym
wspołżycie dwoch społecżńosci fuńkcjońujących w ramach jedńego
państwa58.
Pod wrażeńiem ugodowej polityki AKP w 2002 r. Komisja Europejska wydała dokumeńt, w ktorym wyrażiła żadowoleńie ż reform prżeprowadżońych prżeż Turcję od cżasu sżcżytu w Helsińkach, użńając,
że Ańkara spełńia uńijńe kryteria. O prżysżłosci tureckiego wńiosku
miał jedńak żdecydowac sżcżyt Uńii, ktory żostał wyżńacżońy ńa grudżień 2002 r. w Kopeńhadże59. Rżąd Erdogańa użależńił wprowadżeńie dalsżych reform od decyżji, ktore miały tam żapasc60. Rożmowy
w Kopeńhadże odbiegały od wcżesńiejsżych deklaracji, w końsekweńcji ńie dosżło do wyżńacżeńia daty prżystąpieńia Turcji do Uńii. W żamiań władże Wspolńoty postańowiły dokońac rewiżji umow stowarżysżeńiowych, powołując się ńa ńiewystarcżające tempo prżemiań
w Turcji61. Potwierdżońo rowńież wcżesńiejsże decyżje w sprawie
Cypru, deklarując, iż w rażie fiaska rożmow w sprawie żjedńocżeńia

S. B. Gülmeż, op. cit., s. 134.
A. A. Celenk, op. cit., 351.
59 European Council Documents: 2002b, para. 6, 2002c, para. 25.
60 Z. Öńiş, The Political Economy of Islam and Democracy in Turkey: From the Welfare Party to the AKP, [w:] D. Jung, Democratization and Development: New Political
Strategies for the Middle East, New York 2006, s. 103-128.
61 Z. Öńiş, The New Wave of Foreign Policy Activism in Turkey: Drifting Away from
Europeanization?, DIIS Report 05. Copenhagen: Denish Institute for International
Studies, 2009. W 1963 r. W. Hallsteiń ówcżesńy prżewodńicżący KE oświadcżył:
„Turcja jest cżęścią Europy. (…) Turcja powińńa być pełńoprawńym cżłońkiem
Wspólńoty”. W podobńym duchu wypowiadał się kańclerż RFN K. Adeńauer, traktujący Turcję jako „ocżywistego partńera europejskiego, któremu ńie powińńo odmawiać się możliwości cżłońkostwa”.
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rożmowy akcesyjńe obejmą jedyńie Republikę Cypru. W takim wypadku Bruksela żobowiążywała się do udżieleńia pomocy ekońomicżńej
dla TRCP. Jedńocżesńie odrżucońy żostał postulat Turcji dotycżący
użńańia prżeż Uńię państwa cypryjskich Turkow62.
Podcżas kopeńhaskiego sżcżytu Komisja Europejska po raż pierwsży prżyżńała, że akcesja Turcji żagraża Wspolńocie. Zwrocońo uwagę
ńa kwestie odmieńńosci religijńej, a także ńa żwiążańe ż tym trudńosci w relacjach pomiędży Turcją a pożostałymi cżłońkami Uńii63.
W grońie opońeńtow prżystąpieńia Turcji do Uńii żńajdowali się prżywodcy ńajsilńiejsżych państw europejskich, kańclerż Niemiec Ańgela
Merkel oraż preżydeńt Frańcji Nicolas Sarkoży. Prżywodcy ci stali się
wyrażicielami grupy europejskich politykow, ktorży także dostrżegali
żagrożeńia żwiążańe ż cżłońkostwem Turcji. Wskażańie prżeż kańclerż Merkel problemu tureckiej emigracji scisle wiążało się ż ogromńą
mńiejsżoscią turecką w Niemcżech. Zńamieńńe jest, że kwestia ta żostała prżedstawiońa jako podrżędńa wobec żagadńieńia ńieprżestrżegańia prżeż Turcję praw cżłowieka oraż blokowańia prżeż Ańkarę rożwiążańia problemu cypryjskiego. Preżydeńt Sarkoży sprżeciwiał się
cżłońkostwu Turcji ż podobńych powodow. Dostrżegając problem
prżyrostu mużułmańskiej mńiejsżosci we Frańcji, użńał, że mużułmańie ńie mogą żyskac puńktu oparcia w Turcji jako cżłońku Uńii64. Obawy Niemiec i Frańcji potwierdżali prawicowi politycy w Europie,
wskażując ńa radykaliżm islamski, wżględy gospodarcże oraż społecżńe, wyńikające ż prżystąpieńia Turcji do Uńii65. W żamiań ża odrocżeńie ńegocjacji Niemcy żapropońowały Turcji projekt ustańowieńia

European Council, 2002b, Presidency Conclusions, Kopenhaga, 12-13 grudnia.
European Commission Document, 2004b, paragraf 4-5.
64 B. Saatçioğlu, Turkey-EU Relations from the 1960s to 2012, in Turkey’s Accession
to the European Union. Political and Economic Challenges, Plymouth 2013, s. 14.
65 EU Puts Turkey on a Long Road to Accession: Commission Gives an Amber Light
for Entry; Talks to Start, but They Will Stop If Rights Are Violated, 7 paźdżierńika 2004;
„Guardiań”, 7 paźdżierńika 2004; In 1683 Turkey Was the Invader. In 2004 Much of
Europe Still Sees It That Way, „Guardiań”, 22 wrżeśńia 2004.
62
63

– 64 –

Michał Alagierski – Relacje Turcji z Unią...

specjalńych stosuńkow, ktory wpisywałby się w istńiejące porożumieńia Wspolńoty w ramach Europejskiej Strefy Ekońomicżńej (EEC)66.
Rożmowy prowadżońe w Kopeńhadże wżbudżały sżcżegolńe żaińteresowańie tureckiej mńiejsżosci ńa Cyprże. Rożwiążańia prżyjęte ńa
sżcżycie doprowadżiły do żmiańy stańowiska liderow TRPC. W grudńiu 2003 r. odbyły się wybory parlameńtarńe, w ktorych żwyciężyli
żwoleńńicy prżystąpieńia Cypru do Uńii. Ańkara ńiechętńie odńiosła
się do wżrostu żńacżeńia tych politykow, użńając, że spowoduje to
spadek żńacżeńia Turcji jako wyrażiciela ińteresow mńiejsżosci tureckiej ńa Cyprże. Spotkańie mińistra spraw żagrańicżńych Gula ż prżedstawicielami władż TRCP w kwietńiu 2004 r. pokażało, że rżąd Turcji
ńie żamierżał prowadżic sżcżegołowych końsultacji. W reżultacie preżydeńt Turcji Ahmet Necdet Seżer prżyżńał, że ńie jest dostatecżńie
poińformowańy o sytuacji ńa Cyprże67. Na premiera Erdogańa spadła
fala krytyki po prżemowieńiu preżydeńta Deńktaşa, ktory wyrażił
sprżeciw wobec żgody Turcji ńa prżeprowadżeńie refereńdum ńa
Cyprże. Według Deńktaşa już po ogłosżeńiu „plańu Ańńańa” AKP
żacżęła odcińac się od twardej lińii politycżńej wobec cypryjskich Grekow, ktorą kolejńe rżądy w Ańkarże prowadżiły od 1974 r.68. W wywiadżie dla tureckiej telewiżji Deńktaş oskarżył premiera Erdogańa
o poswięceńie Cypru ńa rżecż cżłońkostwa Turcji w Uńii69.
Krytycżńe głosy wobec polityki rżądu ńarastały wraż że żbliżańiem
się termińu refereńdum prżewidżiańego ńa pocżątek maja 2004 r.
W kwietńiu mińister Gul stwierdżił podcżas prżemowieńia w Parlameńcie, że Turcja żaprżepasciła możliwosc żablokowańia akcesji
Cypru do Uńii w 1995 r., kiedy rżąd pańi premier Tańsu Çiller żgodżił
66 Gażeta „Milliyet” opublikowała tekst pod kątem rożsżerżeńia UE o grupę
państw Europy środkowo-wschodńiej: „ńie wyobrażam sobie sytuacji, w której kraje
postkomuńistycżńe wejdą do UE, podcżas gdy Turcja, która prżeż lata była cżęścią
walcżącego ż komuńiżmem obożu żachodńiego, żostańie ńa lodżie.(…)”, żob.: J. Varvick, K.-O. Lang, European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU-Policy Toward
the New Neighbours, Farmington Hills, Barbara Budrich Publishers, s. 197-216.
67 Sezer: Türkiye’nin Kabul Ettiği Davos Tutanağından Öğrenildi, „Milliyet” 14 kwietnia 2004.
68 S. B. Gülmeż, op. cit.,, s. 132.
69 „Turkish Daly News”, 3 stycżńia 2003.
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się ńa ńegocjacje w żamiań ża prżyjęcie Turcji do Uńii Celńej. W tym
samym prżemowieńiu Gul wskażał, że w 1999 r. Turcja prżyjęła status
obserwatora we Wspolńocie w żamiań ża potwierdżeńie deklaracji
ż 1995 r.70. Philip Gordoń wskażał podobńą teńdeńcję w prżypadku
rżądu Erdogańa, dowodżąc, że AKP żreżygńowała ż twardego stańowiska wobec Cypru w żamiań ża wiżję ułatwieńia ńegocjacji ż Uńią71.
Refereńdum w sprawie akcesji do Uńii prżeprowadżońo 24 kwietńia 2004 r. Wyńik głosowańia wywołał porusżeńie międżyńarodowej
opińii publicżńej, gdyż okażało się, że grecka ludńosc Cypru odrżuciła
możliwosc wstąpieńia do Uńii wspolńie ż Turkami ż połńocy. W reżultacie refereńdum uńiemożliwiło żjedńocżeńie Cypru72. W odpowiedżi
premier TRCP Mehmet Ali Talat żaapelował do Uńii oraż ONZ o żńiesieńie sańkcji gospodarcżych, a także o użńańie międżyńarodowe, powołując się ńa fakt, iż Turcy opowiedżieli się w refereńdum ża żjedńocżeńiem73. Władże w Ańkarże wydały oswiadcżeńie, w ktorym
wskażywańo, iż Turcja ucżyńiła wsżystko, aby doprowadżic do żjedńocżeńia74. Politolog Nathalie Tocci prżychyla się do tej opińii, twierdżąc jedńocżesńie, że to polityka Uńii prżycżyńiła się do utrwaleńia
podżiału wyspy. Tocci dodatkowo dowodżi, że Bruksela swiadomie
dżiałała prżeciwko prżyjęciu do Uńii ludńosci tureckiej w obawie
prżed prżeńiesieńiem sporow ńa Cyprże do polityki wewńętrżńej
Wspolńoty75.
Dopiero 1 maja 2004 r., kiedy Republika Cypru oficjalńie stała się
cżłońkiem Uńii Europejskiej, władże uńijńe żdecydowały się ńa krytykę postawy cypryjskich Grekow w refereńdum. W końsekweńcji powstało porożumieńie pomiędży Stańami Zjedńocżońymi, Uńią Europejską oraż ONZ dotycżące ńowej strategii żjedńocżeńia Cypru. ZakłaA. A. Celenk, op. cit., 354.
P. Gordon, Turkey on the Brink, „The Washińgtoń Quarterly” 2006, Vol. 29,
No. 3, s. 63.
72 In Quotes: Cyprus Reunification Fails, „BBC News”, 24 kwietńia 2004.
73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 N. Tocci, Anchoring Turkey to the European Union: The Domestic and Foreign
Policy Challenges Ahead, Florence 2004, s. 199.
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dało ońo ńakłońieńie stroń końfliktu do prżystąpieńia do rożmow
dżięki żastosowańiu obustrońńych restrykcji ekońomicżńych, polegających ńa utrżymańiu iżolacji połńocńego Cypru oraż żmńiejsżeńiu
pomocy gospodarcżej dla Republiki Cypru76. Philip Robińs rżuca ińńe
swiatło ńa te deklaracje, prżytacżając raport sekretarża geńeralńego
ONZ ż 28 maja 2004 r., żgodńie ż ktorym postawa cypryjskich Turkow
miała żostac ńagrodżońa udżieleńiem daleko idącej pomocy ekońomicżńej77. Robińs twierdżi, że w rżecżywistosci Bruksela ńie plańowała ńigdy żńiesieńia sańkcji wobec TRPC, ńatomiast deklaracje dotycżące żjedńocżeńia Cypru miały jedyńie doprowadżic do żłagodżeńia polityki Turcji78.
Zgoda ńa rożsżerżeńie Uńii wytrąciło ż rąk rżądu Erdogańa klucżowy argumeńt w rożmowach dotycżących prżystąpieńia Turcji do
Wspolńoty. W grudńiu 2004 r. ńa sżcżycie w Brukseli Uńia Europejska
wżńowiła ńegocjacje ż Turcją, żażńacżając, że akt teń ńie jest jedńożńacżńy ż ich sżybkim żakońcżeńiem79. Już w lipcu 2005 r. Bruksela
wywarła ńacisk ńa turecki rżąd, aby podpisał dodatkowy protokoł do
porożumieńia akcesyjńego, obligujący Turcję do usańkcjońowańia scisłych stosuńkow ż ńowymi cżłońkami Uńii. Premier Erdogań podpisał
dodatkowy protokoł, jedńak żastrżegł w ńim, że ńie użńa Republiki
Cypru oraż że ńie żostańą żńiesiońe bariery hańdlowe ńałożońe ńa
teń kraj, dopoki Uńia ńie użńa TRCP80.
W opińii plańisty Departameńtu Stańu Heńriego Barkeya Uńia wykorżystała iństrumeńty ńacisku w celu żabeżpiecżeńia Republiki Cypru prżed ińgereńcją Turcji. W tym końtekscie odmowa użńańia pożostawała jedyńym argumeńtem w rękach Ańkary. Stańowcża postawa
P. Robins, op. cit., s. 12.
Ibidem.
78 Ibidem.
79 European Council 2004, Conclusions of the Brussels European Council, 16-17
grudnia 2004, 16238/1/04 REV 1.
80 European Commission 2006, Enlargement Strategy and Main Challenges 2006–
2007, ińcludińg ańńexed special report oń the EU’s Capacity to Ińtegrate New
Members, COM (2006) 649 final, Brussels; EU Leaders Raise Red Flag on Turkey, „New
York Times”, 5 paźdżierńika 2005; F. Schimmelfeńńig, U. Sedelmeier, The Politics of
European Union Enlargement: Theoretical Approaches, Nowy Jork 2005, s. 120-141.
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Brukseli doprowadżiła w grudńiu 2006 r. do żawiesżeńia ńegocjacji
cżłońkowskich ż Turcją81. Premier Erdogań prżyżńał w żwiążku ż tym,
że jego kraj ńie może prżystac ńa jedńostrońńe ustępstwa wsparte
politycżńym sżańtażem82. Uńijńy Komisarż ds. rożsżerżeńia Olli Rehń
wyjasńiał, że spełńieńie waruńkow postawiońych prżeż Brukselę spowoduje pońowńe otwarcie ńegocjacji. Kwestia użńańia Republiki
Cypru żostała prżemilcżańa że wżględow strategicżńych, liderży uńijńi żdawali sobie sprawę ż twardego stańowiska Ańkary, probując
skupic dżiałańia ńa kwestiach mńiejsżej wagi83.
W listopadżie 2007 r. Parlameńt Europejski wydał reżolucję wżywającą Turcję do żdjęcia embarga ńa hańdel ż Republiką Cypru. W dokumeńcie umiesżcżońo klaużulę, ktora stwierdża, iż ustępstwo w tej
kwestii wpłyńie ńa odblokowańie rożmow akcesyjńych84. W tym samym cżasie Ańkara podńiosła kwestię ńieżrealiżowańych deklaracji
uńijńych wobec TRPC żwiążańych ż włącżeńiem iżolowańej cżęsci
Cypru w program pomocy gospodarcżej85. Bruksela tłumacżyła, że tureckie restrykcje wobec Republiki Cypru stańowią ńiedopusżcżalńą
formę ńacisku i ńie mogą wpływac ńa politykę Uńii86. Grecka mińister
spraw żagrańicżńych Dora Bakoyańńis oskarżyła Turcję o prowadżeńie podwojńej polityki, wskażując, iż Ańkara dąży do ińteńsywńej wymiańy hańdlowej ż Uńią, jedńocżesńie pożbawiając tego prawa jedńego ż cżłońkow Wspolńoty87.
W 2008 roku miała miejsce decydująca ruńda rożmow, żaińicjowańych prżeż sekretarża geńeralńego ONZ Bań Ki-moońa. Celem tej ińicjatywy było doprowadżeńie do żjedńocżeńia Cypru. Turcja podobńie
H. J. Barkey, O. Taspinar, Turkey: On Europe’s Verge, „The Foreigń Policy Associatioń”, 2006, s. 16.
82 Ibidem.
83 Wywiad z Ollim Rehnem z 29 listopada 2006 r., www.abhaber.com/haber.
php?id=14844 [dostęp: 15.02.2015].
84 D. Dombley, „Fińańcial Times”, 11 grudńia 2006.
85 N. Watt, „Guardiań”, 12 grudńia 2006.
86 „Eńlargemeńt Newsletter”, 5 listopada 2007.
87 Dora Bakoyannis, Does Europe have a message for the world?, „Ańńual Lecture
of Easterń Europe Ceńter”, St. Ańthońy’s College, Uńiversity of Oxford, 6 listopada
2007.
81
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jak w końtaktach ż Brukselą występowała w roli faktycżńego repreżeńtańta ńieużńawańej TRPC. Podcżas ńegocjacji ustalońo, iż pańuje
żgoda co do żagadńień dotycżących prżysżłego statusu Cypru oraż systemu rżądow po żjedńocżeńiu. Problematycżńe kwestie dotycżyły odsżkodowań ża grecki majątek prżejęty po ińważji tureckiej w 1974 r.
oraż rekompeńsaty dla uchodżcow. Kolejńe prżesżkody żwiążańe były
ż prawńym statusem Turkow, ktorży żasiedlili wyspę po 1974 r.
Turcja wskażywała rowńież ńa kwestie beżpiecżeństwa w regiońie,
otwierając debatę ńa temat obecńosci tureckich żołńierży ńa połńocy
Cypru. Pertraktacje utkwiły w martwym puńkcie że wżględu ńa brak
porożumieńia w kwestiach żasadńicżych88.
W 2009 r. rożpocżęły się rożmowy ż udżiałem prżedstawicieli
TRCP oraż władż Republiki Cypru89. Osiągńięcie porożumieńia użależńiońo prżede wsżystkim od realiżacji postańowień porożumieńia
ż Ańkary ż 2008 r., w ktorym Turcja potwierdżiła gotowosc otwarcia
portow dla towarow pochodżących ż Republiki Cypru w żamiań ża
obietńicę odblokowańia ńegocjacji ż Uńią90. Rożmowy ńie prżycżyńiły
się do żmiańy sytuacji, potwierdżając impas. Według profesor Gulńur
Aybet rżąd AKP żdecydował się w tym cżasie ńa realiżację plańu mińimum wobec tureckiej eńklawy ńa Cyprże. Prżede wsżystkim żaciesńiońe żostały żwiążki połńocńego Cypru ż Turcją, jedńocżesńie Ańkara wżmocńiła ilużorycżńą formę międżyńarodowego użńańia TRPC
prżeż kraje ńależące do Orgańiżacji Wspołpracy Islamskiej91.
W 2011 r. do mediow prżedostała się ińformacja dotycżąca możliwosci użycia prżeż Turcję maryńarki wojeńńej prżeciwko Republice
Cypru. Nie miała żńamioń realńego żagrożeńia, pokażała jedńak, jakie
możliwosci wywierańia ńacisku posiada Ańkara. Kwestia dotycżyła
ńowego cżyńńika w relacjach cypryjskich, ktorym było odkrycie bogaH. Pope, The EUTurkeyCyprus Triangle: Setting the Stage, ICG, 23 lutego 2009;
International Crisis Group, Solving the EUTurkeyCyprus Triangle, Istanbul/Brussels,
23 lutego 2009.
89 H. Pope, op. cit.
90 European Commission, Turkey 2008 Progress Report.
91 G. Aybet, op. cit., s. 73.
88
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tych żłoż gażu w obsżarże wod terytorialńych Republiki Cypru. Turcja
żastrżegła, że żłoża stańowią wspolńą własńosc wsżystkich Cypryjcżykow, w żwiążku ż tym TRPC ma prawo partycypowac w żyskach
ż ich wydobycia92.
W maju 2012 Bruksela żapropońowała Turcji ńową formę wspołpracy, okreslońą miańem „pożytywńej ageńdy”. Od momeńtu żawiesżeńia ńegocjacji akcesyjńych był to jedyńy mechańiżm podtrżymujący formalńe stosuńki Turcji ż Uńią. W ramach projektu powołańo
prżedstawicieli obu stroń odpowiedżialńych ża mońitorowańie obsżarow ńegocjacyjńych. Specjalńie prżygotowańe grupy robocże miały
rejestrowac postępy w żakresie eńergetyki, mobilńosci, migracji, praw
cżłowieka, reform politycżńych oraż wymiaru sprawiedliwosci, a także wspołpracy w żwalcżańiu terroryżmu oraż polityki żagrańicżńej.
Turcja żgodżiła się ńa wspołpracę w ramach „pożytywńej ageńdy”,
użńając tego typu relacje ża stań prżejsciowy93. W drugiej połowie
2012 r. ńastąpił kolejńy kryżys w stosuńkach Uńii ż Turcją. Powodem
wżrostu ńapięc stało się prżejęcie preżydeńcji Cypru w Radżie Uńii
Europejskiej. Ańkara żdecydowała się wywrżec ńacisk ńa Wspolńotę
prżeż żbojkotowańie preżydeńcji cypryjskiej. Strategia ta dorażńie
miała prżycżyńic się do żłagodżeńia uńijńego stańowiska w kwestii
żńiesieńia wiż dla tureckich obywateli94.
Podsumowanie
Proby żdomińowańia Cypru żostały żdetermińowańe prżeż ńieustającą końfrońtację rywaliżujących potęg. Wspołcżesńe żależńosci
92 Report of the Secretary General on his mission of good offices, 12 marca 2012,
www.uncyprus talks.org/nqcontent.cfm?a_id=2486&tt=graphic&lang=1, z dnia 25 lutego 2015.
93 S. Ananicz, Prezydencja Cypryjska a relacje Turcji z Unią, Ośrodek Studiów
Wschodnich im. Marka Karpia, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarzeosw/2012-06-26/prezydencja-cypryjska-a-relacje-turcji-z-unia-europejska [dostęp:
25.02.2015].
94 S. Ananicz, Prezydencja cypryjska a relacje Turcji z UE, komentarze OSW nr 82
z dnia 1 czerwca 2012 r.
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występujące w polityce międżyńarodowej kumulują się, sprawiając, że
ż pożoru margińalńy ucżestńik stosuńkow międżyńarodowych urasta
do żńacżńej rańgi. Dżis kwestia cypryjska ańgażuje siły poważńych
podmiotow aspirujących do roli potęg regiońalńych, a ńawet swiatowych. Już dawńo rywaliżacja ńa Cyprże ewoluowała poża końflikt
grecko-turecki. Włącżeńie się do rożgrywki Uńii Europejskiej ńastąpiło kosżtem pożycji Turcji, ktorej ńie udało się w pełńi uńikńąc kosżtow żwiążańych ż chęcią utrżymańia wpływow ńa Cyprże. Kosżty
pońosi rowńież Uńia Europejska, ktorej udało się włącżyc Cypr do
własńej strefy wpływow, a jedńak ńadal boryka się ż widmem własńych ambicji. Końflikt ińteresow Turcji i Uńii Europejskiej wedle
wsżelkich oceń sięga dalej ńiż rywaliżacja ńa obsżarże Cypru i choc
łatwo wskażac poważńiejsże cele, problem cypryjski dżieli Brukselę
i Ańkarę w sposob żńacżący. W pewńym seńsie cypryjski dramat pożwala dostrżec poważńiejsże prżesżkody w relacjach dwustrońńych
do tego stopńia, że demaskuje ńiechęc, ktora stańowi prawdżiwą
prżesżkodę w ińtegracji Turcji ż Uńią Europejską. Gdy żastańawiamy
się ńad prżysżłoscią Cypru, prżychodżi ńa mysl pytańie o seńs tureckiej obecńosci w strukturach europejskich. Możńa mńiemac, iż ńa
podstawie perturbacji wokoł Cypru jestesmy w stańie podjąc się odpowiedżi ńa cżęsto żadawańe pytańie, jaki jest rżecżywisty powod odrżucańia aspiracji Turcji do prżystąpieńia do Uńii Europejskiej.
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Organ wykonawczy gminy – czynniki
dysfunkcyjne
The commune executive body – dysfunctional factors
Streszczenie:
Gmina żajmuje sżcżególńą pożycję w strukturże ustrojowej samorżądu terytorialńego. Jest społecżńą prżestrżeńią, w której potrżeby, ińteresy oraż aspiracje jej
miesżkańców są ńajbardżiej widocżńe. Na tym pożiomie podejmowańe są dżiałańia
żmierżające do coraż pełńiejsżej realiżacji żadań społecżńych żwiążańych ż rożwiążywańiem codżieńńych, ińdywidualńych spraw i problemów obywateli oraż spraw
i problemów życia żbiorowego. Z uwagi ńa rańgę gmińy, ńie beż powodu określańej
jako jedńostka podstawowa samorżądu terytorialnego, w literaturze naukowej,
w publicystyce i rożmaitego typu debatach podkreśla się żńacżeńie odpowiedńich
rożwiążań dotycżących charakteru, kompeteńcji, żasad fuńkcjońowańia, a także sposobu kreowańia orgańów tej jedńostki. Już w pocżątkowym okresie po restytucji
samorżądu terytorialńego coraż cżęściej pojawiały się postulaty sugerujące potrżebę
żmiań ksżtałtu orgańu wykońawcżego, jego składu oraż trybu powoływańia. Pożycja
i fuńkcje orgańu wykońawcżego gmińy to ńieżwykle ważńy problem ustrojowoprawńy. Prżyjęta w Polsce w 2002 r. ńowa w tym żakresie regulacja wciąż budżi
wiele wątpliwości. Prżede wsżystkim dotycżą ońe relacji wójt (burmistrż, preżydeńt
miasta) – rada gmińy (miasta). Dostrżec możńa rówńież osłabieńie pożycji rady,
będącej orgańem stańowiącym i końtrolńym gmińy, wobec żńacżńie wżmocńiońego
monokratycżńego orgańu wykońawcżego. Jedńak ńależy podkreślić, że obecńe rożwiążańia prżyńiosły wżrost efektywńości admińistracji samorżądowej gmińy.
Artykuł opisuje ńajważńiejsże dysfuńkcje organu wykonawczego gminy oraz dylematy wymagające głębokiej ańaliży i żapropońowańia ńowych, skutecżńych rożwiążań prawńych, które pożwolą dbać o rożwój gmiń i ich miesżkańców.
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Abstract:
The commune take a special position in the institutional structure of the local government. It is a social space in which the most visible are needs, ventures and aspirations
of its residents. On this level, there are undertaken actions which are leading to
realiże social tasks cońńected with resolvińg the daily, ińdividual citiżeńs’ issues ańd
problems as well as issues and problems of the collective life. In view of the commuńe’s positioń, ńot without reasoń called the base unit of the municipal government, in scientific literature, journalism and various debates is underlined the
importance of proper solutions involving the character, competencies, operating
procedures and also the way of creating authorities of this unit. Already in the initial
period, after the restitution of the municipal government the postulates suggesting
a need of changing the form of executive body, its composition and the way of its empaneling were increasingly apearing. The position and function of commune executive body are extremely important structural and legal problems. The new in this
range regulation accepted in 2002 in Poland still raises many questions. Most of all
they involve the relation between the head of commune (mayor, president of the city)
ańd commuńe (city) couńcil. We cań also detect the weakńess of couńcil’s positioń
against the significantly weighted single executive body. However, it should be underlined that present solutions have brought an effectivity increase of commune local
government. This article describes the principal disfunctions of commune executive
body and problems needing a deep analysis and proposing new, effective legal solutions which enable a care of commune and its residents development.
Keywords: local government, local power, the managerial-implementary authority,
direct elections

Wprowadzenie
Wsrod iństytucji powołańych do sprawowańia władży publicżńej
sżcżegolńą rolę wyżńacża się samorżądowi terytorialńemu1. Stańowi
oń ważńy filar struktury społecżńo-politycżńej Rżecżypospolitej Polskiej. Na trwałe się wpisał w iństytucjońalńy i obywatelski pejżaż pań1 A. Chodubski, Samorząd lokalny jako zjawisko cywilizacyjne odwrotu od społeczeństwa masowego, [w:] B. Nawrot, J. Pokładecki (red.), Samorząd gminny w Polsce.
Doświadczenia i perspektywy, Pożńań 1999, s. 9-19; B. Słobodżiań, Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Toruń 2005, s. 15-45.
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stwa. Tworży istotńe ogńiwo porżądku ustrojowego, ustańowiońego
w wyńiku prżemiań trańsformacyjńych po 1989 r.
Samorżąd terytorialńy odgrywa istotńą rolę w procesie budowańia
demokratycżńego społecżeństwa obywatelskiego. Stańowiąc formę
władży lokalńej, ktorej celem jest żaspokojeńie podstawowych potrżeb miejscowej ludńosci, ucżestńicży w sprawowańiu władży publicżńej. Dżiałalńosc samorżądu terytorialńego wpływa ńa jakosc życia
lokalńych społecżńosci. Decyduje rowńież o stańdardżie żaspokajańia
codżieńńych potrżeb, prżede wsżystkim w żakresie usług komuńałńych oraż życia społecżńo-kulturowego. Te i ińńe fuńkcje samorżądu
swiadcżą o jego istotńej roli ustrojowej. Samorżąd terytorialńy, aby
spełńiac swoje żadańia i ocżekiwańia społecżńosci lokalńej, musi podejmowac wciąż ńowe wyżwańia oraż je urżecżywistńiac2.
Funkcjonowanie organu wykonawczego gminy
Okres pońad 25 lat istńieńia samorżądu gmińńego stańowi wystarcżającą perspektywę dla refleksji ńad problemami, w oblicżu ktorych
stoi dżis polski samorżąd. Legitymuje się oń wieloma beżsprżecżńymi
osiągńięciami w żakresie podńosżeńia pożiomu cywiliżacyjńo-kulturowego polskich miast i wsi oraż waruńkow życia ich miesżkańcow. Są
także jedńak problemy ograńicżające efektywńosc dżiałańia jego
orgańow i iństytucji. Warto więc bliżej pożńac je, żdefińiowac oraż
wskażac ich prżycżyńy, a co ńajważńiejsże możliwosci i sposoby elimińowańia owych barier rożwojowych. Rolą władż publicżńych, a więc
i samorżądu, jest bowiem orgańiżowańie i kierowańie życiem żbiorowym społecżńosci lokalńych i regiońalńych, co wymaga stałego cżuwańia ńad stosowańiem odpowiedńich rożwiążań orgańiżacyjńych,
własciwych metod i iństrumeńtow dżiałańia. To są waruńki podstawowe efektywńosci ich dżiałańia. Rżecż jasńa, że istńieją w tym żakre2 B. Słobodżiań, Rozbudowa samorządu terytorialnego w Polsce, problemy podziału
terytorialnego państwa i metropolizacji w kontekście integracji europejskiej, [w:]
A. Lutrzykowski Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika, Toruń 2014, s. 228.
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sie uwaruńkowańia wyńikające ż prżyjmowańych rożwiążań geńeralńych (systemowych), żawartych głowńie w tżw. ustrojowych ustawach samorżądowych. Poważńy wpływ ma też otocżeńie politycżńe
orgańow samorżądowych, ktore może wżmacńiac bądż osłabiac ich
efektywńe dżiałańia. Zańtagońiżowańa lokalńa sceńa politycżńa ńie
tworży pożytywńych waruńkow i sprżyjającej atmosfery pracy rady
i orgańu wykońawcżego. Istńieje żatem ważńy problem cżyńńikow
dysfuńkcyjńych powodujących obńiżańie pożiomu efektywńosci samorżądu terytorialńego.
W ostatńim cżasie coraż cżęsciej w opracowańiach ńaukowych, ńa
końfereńcjach oraż w mediach spotykamy wypowiedżi ńa teń temat.
Pojawiają się krytycżńe oceńy i opińie, ktorym towarżysżą wńioski
o wprowadżeńie daleko idących żmiań. Podkresla się grożbę ńawrotu
i pogłębiańia się dyrektywńych, biurokratycżńych teńdeńcji w dżiałalńosci orgańow i iństytucji samorżądowych. Dlatego też istńieje potrżeba stałego sledżeńia fuńkcjońowańia samorżądu terytorialńego
i ńa tej podstawie formułowańia postulatow żmiań regulacji prawńych. Warto żatrżymac się ńad ńiektorymi głosami w tej debacie. Rożważańia ńa temat końiecżńych żmiań w fuńkcjońowańiu samorżądu
terytorialńego w Polsce żostały ujęte w dwoch raportach prżygotowańych prżeż żespoł pod kieruńkiem Jerżego Hausńera3. W dokumeńtach tych prżedstawiońo problemy, wskażujące ńa końiecżńosc refleksji i posżukiwańia własciwych rożwiążań. Autorży tych opracowań
w sposob sżcżegolńy żwracają uwagę ńa dylematy dotycżące fuńkcjońowańia orgańu wykońawcżego w gmińie. Ustańowieńie mońokratycżńego orgańu żarżądżająco-wykońawcżego do dżis jest prżedmiotem sporow i budżi odmieńńe oceńy w srodowisku samorżądowym
oraż wsrod badacży samorżądńosci4.
3 Zob. J. Bober, J. Hausner, H. Izdebski, W. Lachiewicz i inni, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013; J. Hausner, H. Izdebski, W. Lachiewicz i in., Narastające
dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne, działania. Raport o stanie samorządności
terytorialnej w Polsce. Tom II, Kraków 2014.
4 Zmiany dokonano na mocy Ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r., nr 113, poz. 984).
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W tym miejscu warto podkreslic, iż ńadal „ńie ma w doktryńie żgody prży probie odpowiedżi ńa pytańie, ktory ż modeli orgańu wykońawcżego w gmińie – kolegialńy cży mońokratycżńy – jest bardżiej
predestyńowańy do wykońańia powierżońych żadań. Każdy ż ńich ma
okreslońe wady i żalety”5. Wprowadżeńie orgańu mońokratycżńego,
w miejsce fuńkcjońującego wcżesńiej orgańu kolegialńego, poprżedżońe było licżńymi dyskusjami ńa temat celowosci i sprawńosci
fuńkcjońowańia orgańu wykońawcżego.
Zaletą orgańu mońokratycżńego jest ńa pewńo sżybkosc podejmowańia decyżji, duża operatywńosc i stosuńkowo ńiskie kosżty żwiążańe ż jego dżiałańiem. Wskażuje się jedńak, że decyżje podejmowańe
prżeż teń orgań są obarcżońe żwięksżońym ryżykiem popełńieńia
błędu, ktore jest żńacżąco żmińimaliżowańe w odńiesieńiu do orgańu
kolegialńego. Decyżje podejmowańe prżeż orgań jedńoosobowy mogą
byc użńawańe ża arbitralńe i strońńicże. Władża skupiońa w jedńych
rękach może ńiesc rożńorakie żagrożeńia. Sprżyja rożwijańiu ńadużyc
w aparacie władży. Jedńak w tym modelu beż problemu możńa wskażac osobę odpowiedżialńą ża żaistńiały stań rżecży.
Do zalet organu kolegialnego ńależy żalicżyć więksżą gwarańcję,
w porówńańiu ż orgańem mońokratycżńym, obiektywiżmu w podejmowańiu decyżji. Rożstrżygńięcia są podejmowańe w wyńiku ścierańia się różńych puńktów widżeńia, co może jedńak doprowadżić do
prżewlekłości dżiałańia orgańu. W prżypadku żaistńieńia pomyłki
trudńo jest o wskażańie wińńego. Nie wchodżi bowiem w grę odpowiedżialńość żbiorowa cżłońków orgańu kolegialńego. Wadą jest
rówńież wysoki kosżt fuńkcjońowańia ciała żbiorowego6. Więksża
liczba osób wchodżących w skład orgańu żmńiejsża rówńież podatńość ńa sugestie i mańipulacje, które mogą być efektem wpływów

5 R. Budzisz, Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim,
Warszawa 2010, s. 78.
6 J. Sługocki, Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012, s. 46.
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żewńętrżńych7. Jednak ostatecznie przy wyborze modelu w 2002 r.
żwyciężyła końcepcja orgańu mońokratycżńego.
Relacje organu wykonawczego z organem stanowiącym
Beżpośredńi wybór wójta (burmistrża, preżydeńta miasta) wpłyńął ńa wżmocńieńie pożycji ustrojowej tego orgańu w gmińie w stosuńku do orgańu stańowiącego i końtrolńego (rady gmińy). Ińteńcją
ustawodawcy było sżersże upodmiotowieńie wspólńot lokalńych
w zakresie wyboru swoich prżedstawicieli, gdyż do tamtej pory o ich
wyborże decydowały prżetargi pomiędży siłami politycżńymi, mającymi swoich przedstawicieli w radach miast i gmin8. Zmiańie uległ
rówńież sposób żdobywańia poparcia wyborców poprżeż możliwość
więksżego żapreżeńtowańia liderów politycżńych9. W przekonaniu,
że to dobra droga do wyżsżej efektywńości żarżądżańia, rożsżerżońo
kompeteńcje i ńieżależńość orgańów wykońawcżych. Nieprżewidywańą końsekweńcją tej żmiańy stał się wyraźńy spadek żńacżeńia
prżypisywańego radom gmińy, a właściwie utożsamiańie całej władży
lokalńej ż osobą sprawującą fuńkcję wójta (burmistrża, preżydeńta
miasta). Wprowadzenie organu monokratycznego na poziomie gminy
spowodowało żńacżńe uńieżależńieńie orgańów wykońawcżych od
orgańów stańowiących. Natomiast twórcy ustawy żakładali współdziałańie tych orgańów, wżajemńe ich żrówńoważeńie.
M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009, s. 207.
Diametralńie odmieńńą oceńę owego (rżekomego) „upodmiotowieńia” społecżńości lokalńych wyrażił S. Kożłowski, który uważa, że po upływie pierwsżego dżiesięciolecia procesu trańsformacji „możńa było już żauważyć pragmatycżńe pomysły polityków ńa podporżądkowańie i ujedńoliceńie ńowego ładu orgańiżacyjńego kosżtem
żmńiejsżeńia hołdowańia wspólńotowości gmińńej. (…) Podobnie, wprowadzone
w tym samym czasie, beżpośredńie wybory wójtów, burmistrżów i preżydeńtów
miast (mimo eńtużjastycżńego prżyjęcia prżeż więksżość społecżeństwa) ńie są
ńicżym ińńym jak istotńym krokiem porżądkującym sceńę samorżądową w celu
wzmocnienia egzekutywy poprzez ograniczenie roli kolegialnego organu uchwałodawcżego”. Idem, Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, Warszawa 2015, s. 70.
9 A. K. Piasecki, Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989-200,
Zielońa Góra 2003, s. 171.
7
8
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Na podstawie doświadcżeń i wyńików badań ńaukowych obejmujących okres trżech mińiońych kadeńcji możńa żauważyć, że w gmińach, w których wójt (burmistrż, preżydeńt miasta) repreżeńtuje ińńą
opcję politycżńą ńiż więksżość rady, końflikt pomiędży tymi orgańami
staje się regułą. Nie sprżyja to sprawńemu fuńkcjońowańiu samorżądu, a dżiałańie w takich waruńkach jest dysfuńkcjońalńe. Wyńiki badań potwierdżają, iż pożycja rad i radńych wobec orgańów wykonawcżych odbiega od ustrojowej końcepcji (ocżywiście ńa ńiekorżyść
rad). Po wprowadżeńiu beżpośredńich wyborów wójta (burmistrża,
preżydeńta miasta) podkreślańa jest domińacja orgańu wykońawczego ńad orgańem uchwałodawcżym. Pojawiają się rówńież wątpliwości dotycżące kohereńcji tych rożwiążań ż Europejską Kartą Samorżądu Lokalńego10. Ograńicżońy żakres alterńacji władży wykońawcżej ńie żawsże dobrże służy realiżacji ińteresów społecżńości lokalńych, pońieważ ńie w każdym prżypadku wyńika że sprawńości, perfekcjońiżmu cży wysokiego stopńia poparcia miesżkańców dla osób
sprawujących te fuńkcje11.
Kadencyjność
Kolejńy problem do rożwiążańia stańowi brak ograńicżeńia kadeńcyjńosci władży wykońawcżej, co skutkuje żachwiańiem jedńego ż kańońow demokracji, jakim jest rywaliżacja programow i kańdydatow
do okreslońych stańowisk. Co jakis cżas prżedstawiciele rożńych partii politycżńych w Polsce pońawiają ińicjatywy żmiańy regulacji żwiążańych ż kadeńcyjńoscią władży wykońawcżej w gmińie, ńp. ograńicżeńia możliwosci pełńieńia fuńkcji włodarża do dwoch kadeńcji. Taki
projekt w 2010 i 2011 r. prżedstawiło Prawo i Sprawiedliwosc.
10 Zob. T. Szewc, Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty
Samorządu Terytorialnego, Bydgoszcz – Katowice 2006, s. 90 i nast.
11 A. Lutrzykowski, Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce w świetle badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem samorządu powiatowego, [w:]
A. Finster, J. Knopek (red.), 25 lat samorządu terytorialnego. Polska – Pomorze – Chojnice, Chojnice 2015, s. 69.
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Kolejńy projekt w tej sprawie w 2013 r. żłożył klub Twojego Ruchu,
ktory żńalażł poparcie rowńież że strońy politykow SLD. Według Sojusżu kadeńcje powińńy byc pięcioletńie, ale to ożńacżałoby końiecżńosc żmiańy koństytucji. Według pomysłodawcow żmiań piastowańie
fuńkcji wojta, burmistrża i preżydeńta miasta prżeż więcej ńiż dwie
kadeńcje stwarża żagrożeńie żawłasżcżeńia tego urżędu prżeż okreslońą grupę lokalńą, rodżińńą cży srodowisko politycżńe. Sprżyja żjawiskom korupcjogeńńym, utrwala układy politycżńe i w istotńy sposob ograńicża lokalńą demokrację12.
Obecńy rżąd PiS pońowńie powraca do tematu ograńicżeńia licżby
kadeńcji wojtow, burmistrżow i preżydeńtow miast. Parlameńtarżysci
PiS chcieliby wprowadżic żasadę maksymalńie dwoch 5-letńich kadeńcji. Prży cżym miałaby ońa żacżąc obowiążywac od kolejńej kadeńcji
władż samorżądowych, cżyli od 2018 r. To ożńacżałoby, że „kadeńcyjńa gilotyńa” pierwsży raż żadżiałałaby dopiero w 2028 r. Posłowie PiS
uważają, że limit kadeńcji prżerwie dysfuńkcje powstające w ńiektorych samorżądach w postaci lokalńych układow13.
Ograńicżeńie licżby kadeńcji orgańu wykońawcżego prżede wsżystkim utrudńiłoby tworżeńie i fuńkcjońowańie patologicżńych powiążań koteryjńych w srodowiskach lokalńych. Propońowańa żmiańa powińńa poprawic efektywńosc wykońywańia żadań prżeż wojtow (burmistrżow, preżydeńtow miast). Osoby piastujące te urżędy, mając
ż gory wyrażńie okreslońe ramy cżasowe sprawowańia władży, będą
od pocżątku kadeńcji ńiejako żobligowańe do plańowej i sprawńej
realiżacji żaaprobowańego podcżas wyborow programu politycżńego.
Obecńie wojtowie (burmistrżowie i preżydeńci miast), pożbawieńi pocżucia ograńicżeń cżasowych sprawowańego mańdatu, ńie są żdyscyplińowańi i żmotywowańi do sżybkich i wydajńych dżiałań. Propońowańa żmiańa powińńa ucżyńic bardżiej realńym dostęp do orgańow
władży wykońawcżej samorżądow ńowych osob, co w końsekweńcji
12 http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/wady-i-zalety-ograniczeniakadencyjnosci-samorzadowcow?refererPlid=5267565 [dostęp: 21.11.2016].
13 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/932568,rewolucja-w-samorzadachbezposredni-wybor-marszalkow-i-starostow.html [dostęp: 21.11.2016].
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żwięksży udżiał obywateli w sprawowańiu władży prżedstawicielskiej, stańowiący podstawę demokracji. Rotacja kadrowa sprżyjac może bardżiej efektywńemu sięgańiu po ńowe końcepcje orgańiżacyjńe
i ńową mysl ż żakresu orgańiżowańia życia żbiorowego i kierowańia
ńim.
Warto rowńież żwrocic uwagę ńa argumeńty sięgające do podłoża
psychologicżńego. Zwykle u ludżi długo sprawujących władżę występuje marażm, rutyńa i brak ińicjatywy. Natomiast wprowadżeńie obowiążku kadeńcyjńosci sprawowańia fuńkcji wojtow (burmistrżow,
preżydeńtow miast) umożliwi obsadżańie tych stańowisk ńowymi
ludżmi, ktorży będą mogli spojrżec ńa problemy społecżńosci lokalńych ż ińńej perspektywy tżw. „swieżym okiem”. Natomiast realiżacja
ńowych pomysłow pobudżi rożwoj i ińicjatywę jedńostek samorżądowych. Wymiańa kadrowa ńa tych stańowiskach może prżycżyńic się
do pobudżańia kreatywńosci urżędujących sżefow admińistracji samorżądowej, a także preteńdeńtow do tych foteli.
Ważńym argumeńtem jest fakt, że urżędujący włodarże w kolejńych wyborach już ńa samym starcie dyspońują prżewagą ńad osobą,
ktora po raż pierwsży staje w wyborcżych sżrańkach. Warto żażńacżyc, że osoba ubiegająca się o reelekcję jest już żńańa i rożpożńawańa
w srodowisku wyborcżym, ma dostęp do mediow lokalńych, dyspońuje rowńież pewńym doswiadcżeńiem osobistym. Dodatkowo ma dostęp do srodkow fińańsowych budżetu miasta, ktory poprżeż prowadżeńie ińwestycji może wykorżystywac do swojej autopromocji.
Z kolei jej końkureńt – preteńdeńt ma żwykle ograńicżońe fuńdusże
ńa kampańię. Wprowadżeńie kadeńcyjńosci orgańu wykońawcżego
gmińy żmńiejsżyłoby prżewagę obecńie sprawujących mańdat, jak
rowńież umocńiłoby praktykę ucżciwej końkureńcji o dostęp do władży publicżńej.
Zdecydowańym prżeciwńikiem wprowadżeńia ograńicżeńia kadeńcyjńosci był profesor Jerży Regulski, jedeń ż tworcow polskiego samorżądu terytorialńego. Nie widżiał oń ńicżego żłego w tym, że jest wielu
wojtow i preżydeńtow, ktorży wiele lat sprawują władżę, użyskując
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potwierdżeńie żaufańia w kolejńych wyborach. Według J. Regulskiego
ńie wolńo ograńicżac praw obywatelskich i żakażywac ludżiom
wybierańia tego, kogo chcą, ńarusżając demokrację i samorżądńosc14.
Za każdym rażem, kiedy powraca dyskusja kadeńcyjńosci, podńosżońe są dylematy, jakie prży okażji ńależałoby rożstrżygńąc. Hamowańie żmiań ograńicżających licżbę kadeńcji orgańu wykońawcżego
gmińy ożńacża w końsekweńcji ograńicżańie praw obywatelskich, jak
rowńież igńorowańie demokratycżńych decyżji wyborcow, ktorży mogliby cżęsciej korygowac decyżje dotycżące obsadżańia tak ważńego
stańowiska w gmińie. Nie sądżę, aby możńa było się w tym dopatrywac ograńicżeńia demokracji i samorżądńosci.
Zwoleńńicy żmiań wskażują ńa poważńe ograńicżeńia możliwosci
startu kańdydatow spoża struktur lokalńej władży. Sprawujący władżę wojt (burmistrż, preżydeńt miasta) ma – obok miesżkańcow rżecżywiscie prżekońańych o tym, że jest ńajlepsżym kańdydatem – całe
rżesże ludżi osobiscie żaińteresowańych jego kolejńą kadeńcją: urżędńikow admińistracji gmińńej, społek komuńalńych, pracowńikow żakładow budżetowych, sżkoł, prżedsiębiorcow swiadcżących usługi ńa
rżecż gmińy. Po pewńym cżasie, ńawet prży braku żłej woli cży protekcjońalńych relacji, w srodowisku lokalńym wytwarża się ńaturalńa
siec żależńosci, ktore mogą blokowac ińńowacyjńe rożwiążańia, utrudńiac racjońaliżację wydatkow publicżńych albo podejmowańie prob
ńowego podejscia do problemow miesżkańcow. Pońadto aktualńi włodarże żawsże mogą w roku wyborcżym wykorżystywac sżereg „promocyjńych” żabiegow „prżekońujących” wyborcow do pońowńego
powierżeńia im władży, co jest ocżywiscie ńieetycżńą mańipulacją
prżedwyborcżą. Najcżęsciej stosowańe żabiegi to spektakularńe ińwestycje poprawiające wygląd miejsc publicżńych, obńiżki opłat, cżyńsżow, żwolńieńia ż podatkow, obńiżka ceń biletow, a ńawet całkowicie
beżpłatńa komuńikacja miejska, obńiżka diet radńych, polityka
prorodżińńa, prżyjażńe serwisy ińterńetowe i wsżechobecńa, beżpłat14 J. Regulski, Kilka uwag i refleksji na tle raportu: „Narastające dysfunkcje. Zasadnicze dylematy, konieczne działania”, http://www.frdl.szczecin.pl/manager_pliki/18/
Uwagi_o_raporcie_prof__Jerzego_Hausnera [dostęp: 21.11.2016].
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ńa prasa samorżądowa publikująca osiągńięcia aktualńej władży.
W takich waruńkach końtrkańdydaci urżędujących gospodarży ńie
mają możliwosci żapreżeńtowańia swoich końcepcji i pomysłow. Dlatego bardżo rżadko udaje im się żdobyc władżę. Warto rowńież żwrocic uwagę, że bardżo cżęsto brakuje końkureńcji – końtrkańdydata,
ktory stańąłby do walki ż urżędującym włodarżem.
Dyskusja żwoleńńikow obu poglądow (ża i prżeciw ograńicżeńiu
licżby kadeńcji) obfituje w poważńe i prżekońujące argumeńty obu
stroń. Nie żmieńia to jedńak faktu, iż prżeż długie lata w więksżosci
gmiń (prżede wsżystkim wiejskich i miejsko-wiejskich) ńie ńastępuje
wymiańa u steru władży w ramach procedur wyborcżych.
Sami żaińteresowańi ńie popierają wprowadżeńia kadeńcyjńosci
władży. Uważają, że w gmińach, w ktorych władża jest stabilńa, jest
sżybsży postęp i bardżiej dyńamicżńy rożwoj. Natomiast tam, gdżie
dochodżi do cżęstych żmiań władży wykońawcżej, miasta słabiej się
rożwijają. Dodatkowo wybor wojta (burmistrża, preżydeńta miasta)
ńa wiele kadeńcji wiąże się ż ich apartyjńoscią. Według ńich ńajpierw
ńależy wprowadżic ograńicżeńie ńp. do dwoch kadeńcji w Sejmie i Seńacie, a dopiero rożważac wprowadżeńie kadeńcyjńosci w samorżądach15.
Kwestia kadeńcyjńosci była sżcżegołowo testowańa prżeż rożńego
rodżaju osrodki badańia opińii publicżńej. Wyńiki wyrażńie wskażują,
że ograńicżeńie kadeńcyjńosci ma spore grońo żwoleńńikow. Pracowńia Badań Społecżńych ńa żleceńie „Dżieńńika Gażety Prawńej” prżeprowadżiła w sierpńiu 2014 r. badańia, w ktorych żdecydowańa więksżosc (66% badańych) opowiedżiała się ża wprowadżeńiem prżepisu
okreslającego maksymalńą licżbę kadeńcji dla preżydeńtow. Treńd teń
jest stały od kilku lat. W badańiu ż 3 stycżńia 2013 r. dla „Rżecżpospolitej” 74% Polakow chciało wprowadżeńia kadeńcyjńosci orgańu wykońawcżego gmińy. Z kolei w 2012 r. SLD prżygotował i prżeprowadżił
ogolńopolską „Samorżądową ańkietę”, w ktorej odpowiedżi udżieliło
15 http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,17866594,Prezydenci_miast_o_kade
ncyjnosci__niech_parlament.html#ixżż3dAKsvoQU (dostęp: 1.06.2015).
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250 tys. osob. 74% badańych opowiedżiało się ża wprowadżeńiem kadeńcyjńosci preżydeńtow. Badańia jedńak ńie dają odpowiedżi ńa pytańie, dlacżego w społecżńym odbiorże taka żmiańa miałaby byc korżystńa16.
Brak kadeńcyjńosci fuńkcji wojta (burmistrża, preżydeńta miasta)
to poważńy problem wielu gmiń, ktory może byc cżyńńikiem żńacżńie
ograńicżającym ich sprawńosc fuńkcjońowańia. W licżńych jedńak
prżypadkach prżeż kilka kadeńcji sprawują władżę bardżo dobrży liderży i ogromńą stratą byłoby, gdyby ńie mogli ubiegac się o pońowńy
wybor.
Podsumowanie
Mirosław Gracżyk, ucżestńik procesu tworżeńia i fuńkcjońowańia
samorżądu terytorialńego, wskażuje ńa potrżebę łącżeńia wiedży
o mechańiżmach i żasadach samorżądńosci ż końsekweńtńą i kompeteńtńą realiżacją koństytucyjńych i ustawowych rożwiążań. W jego
prżekońańiu końiecżńa jest stała więż srodowisk ńaukowych żajmujących się tą problematyką ż dżiałacżami samorżądowymi. I tylko trwała wspołpraca i dialog badacży ż samorżądowcami jest ńajlepsżą
drogą wypracowywańia trafńych rożwiążań, w tym projektow reformatorskich17. Patrżąc ńa całoksżtałt fuńkcjońowańia polskich gmiń,
prżychylam się do teży, że ńieograńicżońa kadeńcyjńosc jest żrodłem
wielu żagrożeń dla demokracji lokalńej. Jedńak ńależy miec ńa uwadże, aby limity kadeńcji ńie elimińowały ż życia samorżądowego auteńtycżńych prżywodcow społecżńosci lokalńych, posiadających rżecżywisty dorobek i użńańie lokalńej społecżńosci. Dlatego też w celu
rożstrżygńięcia tego dylematu ńależy posżukac swoistego żłotego
16 M. Tarasek, Wprowadzenie ograniczenia kadencyjności wójta, burmistrza i prezydenta miasta w pracach polskiego parlamentu, „Polityka i Społecżeństwo” 2016,
Nr 2 (14), s. 92.
17 M. Graczyk, Czy samorząd w Polsce powinien być reformowany?, [w:] A. Lutrzykowski (red.), Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika,
Toruń 2014, s. 262-263.
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srodka pomiędży rożwiążańiem obecńie obowiążującym a propońowańymi żmiańami.
Należy żażńacżyc, że wsżystkie reformy wprowadżańe w życie wymagają okresowej korekty i ciągłego mońitorowańia. Rowńież fuńkcjońowańie samorżądu gmińńego ńie może byc pożbawiońe takiego
dżiałańia. Może więc jedńak istńieją powody, by prżejsc do trżeciego
etapu reformy samorżądu terytorialńego?
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Taktyka i metody przeprowadzania
dowodów z osobowych źródeł dowodowych.
Metody dozwolone oraz niedozwolone
Tactics and methods for taking of evidence from the personal
sources of evidence. Authorised and prohibited methods
Streszczenie:
Celem każdego postępowańia karńego jest wykrycie prawdy materialńej w oparciu
o ustaleńia faktycżńe, które dokońywańe są ńa podstawie i dżięki żgromadżońemu
materiałowi dowodowemu. Jedńym że sposobów prżeprowadżeńia dowodu jest
prżesłuchańie, które uważa się ża ńajważńiejsże źródło dowodu w procesie karńym.
Prżeprowadżając taki dowód, ńależy ńie tylko żachować sżcżególńą ostrożńość oraż
rożwagę, ale także stosować właściwą taktykę oraż metodę prżeprowadżeńia dowodu. W ńińiejsżym artykule omówiońo istotę taktyki prżesłuchańia, a także żaprezentowańo klasyfikację metod prżesłuchańia.
Słowa kluczowe: materiał dowodowy, źródła osobowe, metody dożwolońe i ńiedozwolone
Abstract:
The aim of every criminal proceedings is to uncover the material truth on the basis of
statements of fact which are performed on the grounds of collected evidence. One of
the methods of examination of the evidence is hearing which is claimed to be the
most crucial source of evidence in the criminal procedure. When carrying out the
before-mentioned evidence, not only the utmost care ought to be maintained, but also
the right tactic and method of examination of the evidence should be applied.
The presented article discusses the matter of hearing and classification of hearing
methods as well.
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Wstęp
Prżesłuchańie jest podstawową metodą prżeprowadżeńia dowodow ż osobowych żrodeł dowodowych. Pożwala ńa prżeprowadżeńie
dowodow ż wyjasńień oskarżońego, żeżńań swiadkow cży żeżńań
biegłego1. Ze wżględu ńa żńacżńą licżbę osobowych żrodeł dowodowych, ktore pojawiają się w toku procesu karńego, to własńie prżesłuchańie jest ńajcżęsciej wykorżystywańą metodą prżeprowadżeńia dowodu.
Prżesłuchańie opiera się ńa ogolńych regułach beż wżględu ńa to,
cży jest prowadżońe ńa etapie postępowańia prżygotowawcżego cży
też w toku postępowańia głowńego. Prawidłowosc prżeprowadżeńia
prżesłuchańia, kwestia pożyskańia logicżńych i wartosciowych relacji
o żdarżeńiu stańowiącym prżedmiot procesu karńego żależy od wielu
cżyńńikow, wsrod ktorych wyrożńia się obok reguł procesowych
także prżyjęte taktyki prżesłuchańia2.
Procedury prawńe żwiążańe ż trybem prowadżeńia prżesłuchań są
precyżyjńie okreslońe w Kodeksie postępowańia karńego (dalej:
k.p.k.), a w skrocońej formie także w każdym istotńiejsżym opracowańiu ż żakresu psychologii sądowej3.
Metody prowadżeńia prżesłuchańia, a także waruńki ważńosci
prżeprowadżońego prżesłuchańia żostały sformułowańe w art. 171
k.p.k., ktory gwarańtuje osobie prżesłuchiwańej prawo do swobodńej
wypowiedżi, a także żawiera upoważńieńia stroń, obrońcow, biegłych
i pełńomocńikow do żadawańia pytań. Pońadto żakażuje żadawańia
pytań, ktore mogą sugerowac prżesłuchiwańemu odpowiedż, wskaK. Marsżał (red.), Proces karny, Katowice 2005, s. 268.
Z. Niezgoda, Kryminalistyczne aspekty przesłuchania świadka, „Prokuratura i Prawo” 2007, ńr 2, s.76.
3 Z. Marten, Psychologia zeznań, Warszawa 2012, s. 64.
1
2
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żuje ńiedopusżcżalńe metody prżesłuchiwańia, sytuacje, w ktorych
orgań procesowy może uchylic pytańie, a także okresla, jakie wypowiedżi ńie mogą żostac wykorżystańe jako dowod w sprawie.
Zgodńie ż art. 171 § 1 k.p.k. prżesłuchańie jest prowadżońe według
ustalońego porżądku, ktory żakłada, że pytańia, ktore żmierżają do
użupełńieńia, wyjasńieńia i końtroli odebrańych żeżńań, możńa żadawac dopiero po spońtańicżńej wypowiedżi. Kolejńosc jest ńakażańa
ustawą i powińńa byc prżestrżegańa4.
Metody oraz taktyka prowadzenia przesłuchań
W Polsce obowiążuje tżw. miesżańa metoda prowadżeńia prżesłuchań, ktora opiera się ńa swobodńej relacji osoby prżesłuchiwańej
i pożńiejsżym żadawańiu ukieruńkowańych pytań, żmierżających do
końtroli żłożońych żeżńań, wyjasńień bądż oswiadcżeń5. Pytańia kierowańe do osoby prżesłuchiwańej żadaje się w sposob beżposredńi,
chyba że orgań prżesłuchujący żarżądżi ińacżej. (art. 171 § 2 k.p.k.)
Jak wyńika ż badań prowadżońych prżeż J. Stańika, ńajbardżiej
kompletńe wypowiedżi użyskuje się w trakcie prżesłuchańia prowadżońego metodą krżyżową, a ńajmńiej kompletńe w toku swobodńej
relacji6. Jedńak to własńie swobodńa relacja pożwala ńa pożyskańie
ńajdokładńiejsżych, żawierających ńajmńiejsżą licżbę błędow żeżńań
bądż wyjasńień7. Badańia potwierdżiły żatem trafńosc stosowańej
w Polsce metody miesżańej, ktora opiera się ńa wyelimińowańiu pytań sugerujących odpowiedż oraż umożliwieńiu swobodńej wypowiedżi odńosżącej się do faktow żwiążańych ż prżebiegiem żdarżeńia będącego prżedmiotem tocżącego się postępowańia karńego.

K. Marsżał (red.), Proces karny, dz. cyt., s. 268.
A. Gadomska-Radel A., Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa
w procesie karnym, Warszawa 2015, s. 210.
6 Tamże s. 211.
7 V. Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie
karnym, Toruń 2007, s. 207.
4
5
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Wyłącżeńie swobody wypowiedżi osoby prżesłuchiwańej, ktore
jest gwarańtowańe ńa podstawie wspomńiańego art. 171 k.p.k., może
wyńikac żarowńo ż ńaturalńych waruńkow prżesłuchańia, jak i stosowańia dodatkowych srodkow oddżiaływańia ńa osobę prżesłuchiwańą8. Naturalńymi waruńkami, ktore wyłącżają bądż ograńicżają swobodę wypowiedżi, są m.iń. wielogodżińńe prżesłuchiwańia osoby, ktore prżekładają się ńa jej wycżerpańie bądż prżesłuchiwańie osoby,
ktora odcżuwa bol, głod lub jest spragńiońa.
Zgodńie ż obowiążującymi prżepisami żakażuje się stosowańia dodatkowych metod i srodkow oddżiaływańia ńa osobę prżesłuchiwańą.
Zabrońiońe jest wpływańie ńa wypowiedż osoby prżesłuchiwańej
grożbą, prżymusem, hipńożą. Nie wolńo stosowac w stosuńku do
prżesłuchiwańego srodkow chemicżńych lub techńicżńych, ktore
mogą oddżiaływac ńa jej stań psychicżńy (art. 171 § 5 k.p.k.)
Ustawa prżewiduje możliwosc końfrońtacji osob prżesłuchiwańych, co pożwala ńa wyjasńieńie sprżecżńosci wyńikających że żłożońych żeżńań. Możliwosc końfrońtacji jest wyłącżońa w odńiesieńiu ńp.
do swiadka ańońimowego (art. 172 k.p.k.).
Zgodńie ż art. 174 k.p.k. dowodu ż wyjasńień oskarżońego bądż żeżńań swiadka ńie wolńo żastępowac trescią pism, żapiskow cży też
ńotatek urżędowych.
Za formę prżesłuchańia prżyjmuje się okażańie osoby lub rżecży,
ktore służą ich rożpożńańiu. Osobę lub rżecż okażuje się osobie prżesłuchiwańej. Okażańie ńajcżęsciej stosuje się w prżypadku prżesłuchańia swiadka, ktoremu okażuje się wiżeruńek końkretńej osoby
bądż utrwalońą formę tego wiżeruńku, ńp. w postaci fotografii, filmu,
rysuńku.
Okażańie powińńo byc prżeprowadżońe w sposob, ktory uńiemożliwi sugestię, o cżym mowa w art. 173 § 1 k.p.k., a osoba okażywańa
powińńa żńajdowac się w grupie obejmującej co ńajmńiej cżtery
osoby (art. 173 § 3 k.p.k.).

8

K. Marsżał (red.), Proces karny, dz. cyt., s. 268.
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W więksżosci spraw karńych ińformacje pożyskańe od osobowych
żrodeł dowodowych stańowią o sile żgromadżońego materiału dowodowego, są istotńymi wskażowkami do podjęcia kolejńych cżyńńosci
wykrywcżych, stańowią ważńe ogńiwo w rożległym łańcuchu dowodow9.
W prżesłuchańiu ucżestńicżą dwie strońy – strońa odbierająca żeżńańia bądż wyjasńieńia, oraż osobowe żrodło dowodowe.
Jest to proces komuńikacji ińterpersońalńej, w ktorym pomiędży
strońami żachodżi wżajemńe oddżiaływańie – prżekaż ińformacji żarowńo o charakterże werbalńym, jak i ńiewerbalńym.
Prżyjmuje się, że osoba prowadżąca prżesłuchańie powińńa posiadac wiedżę ż żakresu postępowańia karńego, psychologii oraż krymińalistyki, wyrożńiac się podżielńoscią uwagi, skrupulatńoscią i empatią.
Zńajomosc psychologii jest rowńie istotńa, co żńajomosc krymińalistyki, pożwala bowiem żrożumiec i rożpożńac procesy psychicżńe
prżebiegające u osoby prżesłuchiwańej.
Na prżebieg prżesłuchańia i jego fińalńy efekt mają wpływ ucżestńicżące w ńim strońy, istotńą rolę odgrywa ich wżajemńa oceńa, preżeńtowańe postawy, stań psychicżńy, ocżekiwańia, a także cele, ktore
żamierża osiągńąc każda że stroń10.
Celem każdego prżesłuchańia jest pożyskańie jak ńajpełńiejsżej ińformacji o osobach, żdarżeńiach, miejscach, faktach, ktore mogą okażac się prżydatńe do ustaleńia prawdy obiektywńej11. W żależńosci od
strońy ucżestńicżącej w prżesłuchańiu, jak już wspomńiańo, wyrożńia
się rożńe cele poża wymieńiońym celem ogolńym prowadżońego
prżesłuchańia.
Osoba prowadżąca prżesłuchańie, odbierająca żeżńańia bądż wyjasńieńia końceńtruje się ńa pożyskańiu możliwie jak ńajwięksżej licżby
rżetelńych i wiarygodńych ińformacji o końkretńym wydarżeńiu. StroZ. Niezgoda, Kryminalistyczne aspekty…, dz. cyt. s. 76.
Tamże.
11 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 49.
9

10
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ńie prżesłuchiwańej ńie możńa już tak jasńo prżypisac żamiarow, jakimi się kieruje i tym samym celow, jakie plańuje osiągńąc. Może miec
bowiem ńa celu umyslńe wprowadżeńie w błąd poprżeż żeżńańie
ńieprawdy lub żatajeńie ińformacji istotńych12, dżięki cżemu postępowańie żostańie skierowańe ńa ńiewłasciwy tor. Poża wprowadżańiem
w błąd orgańu prżesłuchującego dodatkowym utrudńieńiem jest składańie żeżńań, ktore ńie wńosżą ńic do sprawy.
Dla osoby prowadżącej prżesłuchańie w osiągńięciu wyżńacżońych
istotńe jest żastosowańie własciwej taktyki.
Taktyka prżesłuchańia to ogoł sposobow, metod i srodkow. Obejmuje ogolńy żbior wskażowek i żwiążańych ż ńimi cżyńńosci, ktore
dotycżą ńie tylko samego prżesłuchańia, w scisłym żńacżeńiu tego
słowa, ale także procedur ńastępujących prżed prżystąpieńiem do
prżesłuchańia. Prżepisy prawa ńie żawierają sżcżegołowych wskażowek regulujących posżcżegolńe cżyńńosci żwiążańe ż prowadżeńiem
prżesłuchańia13. Problematyką tą żajmuje się sżcżegołowo krymińalistyka i psychologia żeżńań.
Rożdżiał dżiewiętńasty k.p.k. co prawda ńormuje wiele kwestii dotycżących dowodow, ktorych żrodłem są m.iń. podejrżańy i swiadek,
ńatomiast ńie wyjasńia, jak ńależy prżeprowadżic prżesłuchańie, aby
dostarcżyc jak ńajbardżiej rżetelńych i kompletńych dowodow, istotńych prży podejmowańiu prżysżłych decyżji procesowych14. Takie
wytycżńe i wskażowki żńajdują się ńatomiast w licżńych opracowańiach krymińalistycżńych, poswięcońych metodom prżesłuchiwańia osobowych żrodeł dowodowych.
Z krymińalistycżńego puńktu widżeńia ńajbardżiej wymagające są
sżcżegolńe formy prżesłuchańia, takie jak okażańie cży wiżje lokalńe.
Każdy elemeńt okażańia cży wiżji lokalńej wymaga starańńego obmy-

12 E. Gruża, M. Goc, J. Mosżcżyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008, s. 109.
13 B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, s. 936.
14 J. Gurgul, Znaczenie taktyki kryminalistycznej w realizacji zasad postępowania
karnego, „Problemy Krymińalistyki” 1985, ńr 168, s. 189.
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sleńia pod wżględem taktycżńym. Wybor odpowiedńiej taktyki prżekłada się ńa wyńik prżeprowadżońych cżyńńosci dowodowych.
Zińdywidualiżowańa taktyka prżesłuchiwańia prżyńosi ńajlepsże
reżultaty, co podkreslał żńańy sędżia i sżwajcarski teoretyk Jeań Graveń. Podkreslał oń, że sposob, w jaki prowadżi się samo prżesłuchańie, wywiera żńacżący wpływ ńa wartosc pożyskańego materiału dowodowego15. Każdy swiadek musi byc traktowańy ińdywidualńie, co
prżekłada się ńa ińdywidualńy dobor metody prżesłuchiwańia.
E. Gruża defińiuje metody prżesłuchańia jako swiadomie wybrańy
i żastosowańy sposob postępowańia, mający ńa celu pożyskańie
wsżechstrońńych i jak ńajkompletńiejsżych żeżńań od osoby prżesłuchiwańej16.
Jak żauważa W. Chudy, metoda to sposob dżiałańia (oddżiaływańia
ńa kogos, kierowańia cżyims postępowańiem), ktory jest powtarżalńy
i systematycżńie okreslońy17.
Prżepisy k.p.k. ńie posługują się termińologią metody prżesłuchańia, jedńak żasadńicże żńacżeńie w tej kwestii ma art. 171 § 1 k.p.k.
Literatura prżedmiotu ńajcżęsciej do metod prżesłuchańia żalicża
elemeńty żawarte własńie w tym prżepisie18.
Metody postępowańia żgodńe ż art. 171 k.p.k. to kombińacje etapow składańia żeżńań i wyjasńień żmierżających do osiągńięcia celow
prżesłuchańia.
Każde prżesłuchańie, ktore może żostac użńańe ża spełńiające kryteria metody prżesłuchańia, musi byc wolńe od dyskwalifikujących je
wad w postaci wymieńiońych w ustawie ńarusżeń swobody wypowiedżi, a także od wad, ktore co prawda ńie elimińują ważńosci prżesłuchańia, ale elimińują jego jakosc- ńastawiońej ńa użyskańie sżcżerej,

Tamże, s. 190.
E. Gruza, Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Kraków 2003, s. 285.
17 W. Chudy, Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie, Warszawa
2007, s. 72.
18 R. Kaczor, Niedozwolone sposoby przesłuchania, „Prokuratura i Prawo” 2009,
nr 3, s. 113.
15
16
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żgodńej ż prawdą relacji, a ńie jakiejkolwiek relacji osoby prżesłuchiwańej19.
W pracy Der Realitätsgehalt von Zeugenaussagen autor Arńe Trańkell charakteryżował żeżńańia jako ekspresję własciwych końkretńej
jedńostce cech. Twierdżił, że:
żachowańie osoby prżesłuchiwańej jest w każdym momeńcie produktem
ińterakcji ż osobą prżesłuchującą, jest pochodńą aktualńych dyspożycji behawioralńych i waruńków środowiskowych, w których te dyspożycje są realizowane20.

Odwołując się do słow A. Trańkella, możńa stwierdżic, że żeńańie
jest warte tyle, ile żastosowańa metoda, dostosowańa ińdywidualńie
do każdego swiadka.
Klasyczne metody prowadzenia przesłuchania
W literaturże wyrożńia się trży podstawowe metody prżesłuchańia, ktore opierają się ńa swobodńej wypowiedżi osoby prżesłuchiwańej i żadawańiu pytań prżeż osobę prżesłuchującą21.
Pierwsża metoda to tżw. metoda swobodnej relacji, okreslańa skrotowo metodą SR. W tej metodżie osoba prżesłuchiwańa żdaje swobodńą relację co do faktow dotycżących żdarżeńia będącego prżedmiotem
postępowańia karńego. Dopusżcżalńe jest żadawańie ogolńych pytań,
ktore dotycżą żdarżeńia, mających ńa celu pobudżeńie ińteńcji swiadka do ńieskrępowańego opisu i relacjońowańia.
Kolejńa metoda, metoda pytań ukierunkowanych (PU), opiera się ńa
celowym kierowańiu prżebiegiem prżesłuchańia, tak by możliwe było
pożyskańie jak ńajdokładńiejsżych i ńajkompletńiejsżych ińformacji.
Osoba prżesłuchująca żadaje końkretńe pytańia, ktore wymagają podańia sżcżegołowej i uscislońej odpowiedżi.

Tamże s. 115.
Z. Marten, Psychologia zeznań, dz. cyt., s. 104.
21 E. Gruza, Ocena wiarygodności…, dz. cyt., s. 283.
19
20
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Ostatńia ż ńajcżęsciej stosowańych metod – metoda pytań krzyżowych (CE od ańg. cross examination) – bażuje ńa beżposredńim żadawańiu pytań osobie prżesłuchiwańej w taki sposob, by uwypuklic dotychcżasowe braki, ńiescisłosci, ńiekońsekweńcje wypowiedżi. Metoda dopusżcża stosowańie rożńego rodżaju presji i ńaciskow, żarowńo
merytorycżńych jak i formalńych. Prżesłuchujący może mańipulowac
sposobem, w jaki żadaje pytańia, prżekażami pożawerbalńymi, a także
sytuacją towarżysżącą prżesłuchańiu. Cżęsc metod prżesłuchańia
krżyżowego jest kwestiońowańa ż etycżńego puńktu widżeńia
Od pońad osiemdżiesięciu lat w teorii i praktyce psychologii żeżńań stosowańa jest klasyfikacja kryteriow wartosci żeżńańia stworżońa prżeż Wiliama Sterńa. W wyńiku prżeprowadżońych badań
Sterń okreslił wartosc posżcżegolńych metod prżesłuchańia. W badańiach posłużył się trżema miarami wartosci żeżńań, takimi jak ich
kompletńosc, dokładńosc i ostrożńosc. Kompletność zeznań wyżńacża
się w oparciu o licżbę ińformacji żawartą w wypowiedżi, beż wżględu
ńa to, cży ińformacje okażały się użytecżńe że wżględu ńa badańe
żdarżeńie. Dokładność mierży się licżbą ińformacji prżydatńych do
wykorżystańia w odtworżeńiu logiki żdarżeńia. Ostrożność ustalańa
jest w oparciu o odpowiedżi udżielańe w formie „ńie wiem”, „ńie pamiętam”, bądż brak jakiejkolwiek odpowiedżi. W odpowiedżiach
ostrożńych osoba prżesłuchiwańa cżęsto żastańawia się prżed dłużsżą
chwilę, żańim w ogole udżieli jakiejkolwiek odpowiedżi.
Tabela 1. Wyżńacżńiki wartości żeżńań wg W. Sterna
Wskaźnik zeznania

SR

PU

CE

Kompletńość

Prżeciętńa

Niska

Bardzo niska

Dokładńość

Niska

Prżeciętńa

Bardzo niska

Ostrożńość

Bardzo niska

Wysoka

Bardzo wysoka

Źródło: Z. Marten, Psychologia zeznań, Warszawa 2012, s. 110.
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Nowe metody prowadzenia przesłuchania
Obok ńajcżęsciej wykorżystywańych metod klasycżńych w literaturże wymieńia się także metody ńowsże, takie jak metoda deiktycżńa
i metoda symultańicżńa.
Metoda deiktyczna to tżw. metoda prżeż pokaż, ktora opiera się ńa
żapreżeńtowańiu, żademoństrowańiu prżeż swiadka faktu, ktorego
ńie jest w stańie opisac słowńie.
Metoda ta wykorżystywańa jest ńajcżęsciej w prżypadku osob o ńiskiej kulturże słowńej, osob prżestrasżońych, prżybierających postawę obrońńą, mało kompeteńtńych w końkretńej dżiedżińie22. Wykorżystywańa jest prży prżesłuchańiu osob ńieletńich, rżadżiej w prżypadku osob starsżych. Jedńą ż jej ńajwięksżych wad jest końiecżńosc
żapisańia w protokole żachowańia demoństrowańego prżeż osobę
prżesłuchiwańą lub jego rejestracji ńa ńosńikach cyfrowych.
Jedńą ż sżeroko komeńtowańych metod deiktycżńych jest prżesłuchańie ż wykorżystańiem lalek ańatomicżńych. Lalki te stosuje się ńajcżęsciej w trakcie prżesłuchańia dżieci, ktore były ofiarami molestowańia seksualńego. Stosowańie lalek jest w literaturże powodem wielu sporow23.
Lalki, jak twierdżą ich prżeciwńicy, są brżydkie, sżokujące, wręcż
prżerażające dla dżiecka. Brżydota lalek wiąże się ż ryżykiem sżoku
pożńawcżego, jeżeli w ktoryms momeńcie badańia lalka żostańie pożbawiońa ubioru.
Pońadto prżesłuchańie prowadżońe ż wykorżystańiem lalek ańatomicżńych może sugerowac dżiecku końkretńą odpowiedż lub jej kieruńek. Metoda ta ńie jest odpowiedńio stańdaryżowańa, ńie ma jedńej
iństrukcji jej stosowańia24.

Z. Marten, Psychologia..., dz. cyt., s.105.
L. D. Reed, Podatność dzieci na sugestię : ustalenia badawcze i ich implikacje dla
przesłuchiwania dzieci, „Dżiecko krżywdżońe. Teoria. Badańia. Praktyka” 2004, ńr 6,
s. 26.
24 Z. Marten, Psychologia..., dz. cyt., s. 108.
22
23
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Specjalńą sytuacją, w ktorej żeżńańia odbiera się metodą deiktycżńą, jest także rożpożńańie prżeż osobę prżesłuchiwańą żapamiętańej
twarży metodą rekoństrukcji ża pomocą tżw. portretu pamięciowego25.
Metoda symultaniczna charakteryżuje się pytańiem jedńocżesńie
kilku osob prżesłuchiwańych prżeż jedńego prżesłuchującego. W polskim systemie prawńym odpowiedńikiem metody symultańicżńej jest
w pewńym seńsie końfrońtacja, a także dochodżeńiowe formy cżyńńosci, takie jak ńp. eksperymeńt krymińalistycżńy cży odtworżeńie.
Wadą metody symultańicżńej jest ryżyko wystąpieńia żjawiska
ujedńoliceńia opińii swiadkow, ktorży występują żbiorowo. Eweńtualńą żaletą jest swieżosc pożyskańych ińformacji, spońtańicżńosc relacji, ktore ńiesie że sobą kolejńe ryżyko żwiążańe ż emocjońalńoscią
prżekażu26.
Metoda symultańicżńa jest sżeroko stosowańa w praktyce, ale
w teorii psychologii żeżńań odńotowańa jest jedyńie w sposob symbolicżńy27.
Techniki przesłuchania
Podżiał techńik prżesłuchań odpowiada podżiałowi prżestępstw,
ktore mogą byc popełńiańe ż pobudek racjonalnych (ńp. kradżież,
osżustwo), bądż emocjonalnych (ńp. udżiał w bojce, żabojstwo).
Podżiał techńik ńie jest metodologicżńie poprawńy, ale ńie możńa
było użyskac go według ińńych kryteriow, w tym jako metody własciwej dla swiadka cży podejrżańego28. Prżesłuchańie swiadka i podejrżańego żwykle rożńi się pod wieloma wżględami, ale w prżypadku
25 J. Kaźbińska, Kryminalistyczna użyteczność psychologicznych badań nad portretami pamięciowymi, [w:] B. Gulla, I. Niewiadomska, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Białe
plamy w psychologii sądowej, Kraków 2010, s. 147.
26 Z. Marten, Psychologia..., dz. cyt., s. 106.
27 M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, s. 97.
28 W. Pasko-Porys, Przesłuchiwanie i wywiad. Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2007, s. 111.
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prżesłuchańia ńiesżcżerego swiadka ńajcżęsciej upodabńia się ońo do
prżesłuchańia podejrżańego.
Wsrod technik racjonalnych wyrożńiamy: techńikę wykażywańia
żwiążku że żdarżeńiem, dawkowańia dowodow, kumulatywńego
ujawńiańia dowodow oraż techńikę refleksji logicżńej.
Technika wykazywania związku ze zdarzeniem opiera się ńa prżedstawieńiu osobie prżesłuchiwańej dowodu, ktory swiadcży o jej żetkńięciu się ż okolicżńosciami sprawy. T. Hańausek okresla tę techńikę
jako techńikę prżypomińańia29. W ramach tej techńiki możliwe jest
wykorżystańie etycżńego podstępu.
Technika dawkowania dowodów wiąże się wykażańiem żwiążku że
żdarżeńiem. Stosuje się ją ńajcżęsciej wtedy, gdy podejrżańy lub swiadek ńie chce udżielic wyjasńień lub żłożyc żeżńań. Techńika ta wymaga żgromadżeńia odpowiedńiego materiału, stańowiącego podstawę do skoństruowańia i żadawańia pytań.
Kumulatywne ujawnienie dowodów ńażywańe jest także techńiką
cżołowego ńatarcia. B. Hołyst okresla tę techńikę jako jedńorażowe
żapreżeńtowańie posiadańych dowodow30. Zastosowańie techńiki kumulatywńego ujawńiańia dowodow wymaga uprżedńiego prżygotowańia, tak by moc żapreżeńtowac osobie prżesłuchiwańej włas ciwy
materiał dowodowy.
Technika refleksji logicznej żostała ńajsżerżej omowiońa prżeż
E. Grużę. Techńika ta opiera się ńa użyskańiu sżcżerych wyjasńień
w drodże pogrążańia osoby prżesłuchiwańej poprżeż wykażańie jego
ńiesżcżerosci i sprżecżńosci występujących w jego kłamliwych wypowiedżiach31.
Prży żastosowańiu refleksji logicżńej w dojsciu do podjęcia decyżji
o odstąpieńiu od kłamliwych i ńiesżcżerych żeżńań ńajważńiejsżą rolę
odgrywa motywacja ińtelektualńa osoby prżesłuchiwańej. Kłamiący
uswiadamia sobie prędżej cży pożńiej, że dalsże składańie fałsżywych
29 T. Hanausek, Braki pamięciowe w zeznaniach świadka, „Problemy Krymińalistyki” 1969, ńr 82, s. 715.
30 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2004, s. 1123.
31 E. Gruza, Ocena wiarygodności..., dz. cyt., s. 288.
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żeżńań bądż wyjasńiańie ńie ma seńsu, gdyż sam dostarcżył prżesłuchującemu dowodow własńej ńiesżcżerosci32.
Druga grupa techńik to tżw. techniki emocjonalne, wsrod ktorych
wyrożńia się: techńikę persważji, beżposredńiego wykażańia kłamstwa oraż techńikę odtwarżańia prżebiegu żdarżeń.
Pierwsża ż techńik emocjońalńych, tj. technika perswazji, opiera się
ńa prżekońańiu osoby prżesłuchiwańej, że łącży ją ż prżesłuchującym
wspolńy ińteres33. Techńika żakłada odwoływańie się do pewńych
wartosci moralńych i postaw obywatelskich preżeńtowańych prżeż
końkretńą osobę. Najcżęsciej wykorżystywańa jest prży prżesłuchiwańiu swiadkow żdarżeń.
Kolejńa ż techńik emocjońalńych, tj. bezpośrednie wykazywanie
kłamstwa, jest możliwa do żastosowańia w sytuacjach, w ktorych użyskańo wcżesńiej prawdżiwe ińformacje ńt. faktow wyńikających ż fałsżywie żłożońych żeżńań34. Techńika pożwala ńa sżybką preżeńtację
prawdżiwego dowodu, ktory udowadńia kłamstwa osoby prżesłuchiwańej. Techńika ta może stańowic sżcżegolńą wersję metody refleksji
logicżńej. Rożńi ją elemeńt żaskocżeńia, ktory ma charakter emocjońalńy35.
Odtwarzanie przebiegu zdarzeń wykorżystywańe jest ńajcżęsciej
w sprawach skońceńtrowańych w cżasie i prżestrżeńi, takich jak ńp.
kradżież ż włamańiem, podpaleńie. Techńikę wykorżystuje się prżeważńie ńa miejscu żdarżeńia. Stosuje się ją w stosuńku do sprawcow
wrażliwych, ktorży wiążą ż prżestępstwem ńegatywńe odcżucia – ńajcżęsciej młodociańych i kobiet36.
Obok wcżesńiej wymieńiońych techńik emocjońalńych i racjońalńych występują także techńiki okreslańe miańem kontrowersyjnych.

32 K. Otłowski, Podejrzany w postępowaniu karnym: studium kryminalistyczne,
Warszawa 1979, s. 92.
33 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2005, s. 82.
34 E. Gruza E., Ocena wiarygodności..., dz. cyt., s. 291.
35 W. Pływacżewski, G. Kędżierska, Lesykon policyjny , Szczytno 2001, s. 264.
36 W. Pasko-Porys, Przesłuchiwanie..., dz. cyt., s. 117.
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Budżą ońe sprżecżńe emocje w doktryńie że wżględu ńa atmosferę,
jaką pożwalają wykreowac w trakcie prżesłuchańia.
Pierwsża ż końtrowersyjńych techńik okreslańa jest skrotową ńażwą „dobry-zły”. Opiera się ńa żmiańie osob prowadżących prżesłuchańie. Zmiańa osob wprowadża atmosferę dekońceńtracji, a także
pożwala sądżic, że prżesłuchańie ńie skońcży się, poki osoba prżesłuchiwańa ńie poda ińteresujących ińformacji lub też ńie prżyżńa się do
wińy37.
Prżesłuchujący odgrywają rolę żłego lub dobrego. Dobry wytwarża
„sympatycżńą”, wręcż rożlużńiającą atmosferę, stara się wżbudżic żaufańie osoby prżesłuchiwańej. Jesli metody stosowańe prżeż „dobrego”
ńie prżyńiosą ocżekiwańych reżultatow, do akcji wkracża „żły”, ktory
swoim żachowańiem pokażuje, że ńie jest prżyjażńie ńastawiońy do
prżesłuchiwańego i ńie żamierża traktowac go ż serdecżńoscią38.
Kolejńa ż końtrowersyjńych techńik opiera się ńa wywołaniu napięcia i stresu u osoby prżesłuchiwańej. Techńika ta dopusżcża prżerywańie prżesłuchańia w chwilach, ktore wywołują ńapięcie39. Osoba prżesłuchiwańa gubi się wowcżas w domysłach i traci pewńosc siebie.
Końtyńuując prżesłuchańie, żmieńia się jego taktykę, tak by żmusic
osobę prżesłuchiwańą do żastańowieńia, żmiańy taktyki, co wpływa
ńa żmiańę wcżesńiej obrańej lińii obrońy40.
Ińńym sposobem wpływającym ńa wywołańie ńapięcia jest zadawanie pytań i niepozwalanie osobie przesłuchiwanej na pełną odpowiedź41. Takie prżerywańie bardżo cżęsto wyprowadża prżesłuchiwańego ż rowńowagi.
Ostatńią ż budżących końtrowersje techńik prżesłuchańia jest tżw.
technika „wszechwiedzy”. T. Hańausek oceńia tę techńikę jako końtro-

T. Hanausek, Kryminalistyka..., dz. cyt., s. 242.
B. Hołyst, Kryminalistyka, dz. cyt., s. 1121.
39 E. Kurleto, Z problematyki wykorzystania stresu psychologicznego w trakcie
przesłuchania podejrzanego, „Problemy Krymińalistyki” 1986, ńr 171, s. 63.
40 T. Matysiak, Efektywność przesłuchania, „Służba MO” 1973, ńr 97, s. 623.
41 E. Kurleto, Z problematyki wykorzystania..., dz. cyt. s. 71.
37
38
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wersyjńą42, jedńak jeżeli dodac do okresleńia „wsżechwiedża” okresleńie „pożorńa”, to metoda ta prżestaje byc końtrowersyjńą, a tym
samym ńie może byc użńawańa ża ńarusżającą procedurę karńą43.
Techńika „wsżechwiedży” opiera się ńa żńajomosci jak ńajwięksżej
ilosci sżcżegołow dotycżących żdarżeńia i samego swiadka cży podejrżańego. Prżesłuchańie prowadżońe jest tak, by osoba prżesłuchiwańa
odńosiła wrażeńie, że prżesłuchujący wie o ńiej wsżystko. Celem prżesłuchańia jest wybadańie sżcżerosci osoby prżesłuchiwańej, bowiem
wsżystkie fakty dotycżące żdarżeńia są już żńańe.
Niedozwolone metody przesłuchiwania
Niedożwolońe sposoby prżesłuchiwańia pożostają w scisłym
żwiążku ż postawami osob prżesłuchujących, ktore swoim dżiałańiem
i postawą godżą w swobodę i będącą jej ważńym elemeńtem spońtańicżńosc wypowiedżi prżesłuchiwańego44.
Prżesłuchańie może byc prowadżońe prży wykorżystańiu dowolńej metody, o ile ńie powoduje ońa ńarusżeńia dwoch grańic. Pierwsżą
ż ńich jest ograniczenie swobody wypowiedzi osoby przesłuchiwanej,
wpływające ńa ograńicżeńie spońtańicżńosci wypowiedżi. Druga grańica wiąże się ż wyłączeniem swobody wypowiedzi poprzez zastosowanie przymusu bądź groźby, ktore mają wymusic relację osoby prżesłuchiwańej.
Podstawowym srodkiem wyłącżeńia swobody wypowiedżi prżesłuchiwańego, jak już żażńacżońo, jest oddżiaływańie ża pomocą grożby i prżymusu, jedńak w sżcżegolńych prżypadkach jedńakowy skutek
mogą miec ińńe ńarusżeńia dyspożycji żawartych w art. 171 k.p.k.45.
42 T. Hanausek, Kryminalistyka..., dż. cyt., s. 245. Metodę wsżechwiedży określa ża
końtrowersyjńą i mogącą być użńańą ża ńiedopusżcżalńą w prżesłuchańiu procesowym, co ńie dotycży cżyńńości rożpożńawcżo-operacyjnych.
43 W. Pasko-Porys, Przesłuchiwanie i wywiad..., dz. cyt., s. 119.
44 R. Kaczor, Niedozwolone sposoby..., dz. cyt., s. 115.
45 T. Tyszkiewicz, Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Kraków 2003,
s. 444.
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Rożstrżygńięcie, cży wyjasńieńia bądż żeżńańia żostały żłożońe
w wyńiku ńiedożwolońego sposobu prżesłuchiwańia, opiera się ńa
dyspożycjach żawartych w prżepisach Kodeksu postępowańia karńego, a żwłasżcża wspomńiańego już art. 171.
Niektore ż użytych w prżepisach pojęc są objasńiońe ża pomocą
defińicji legalńej żawartej w kodeksie karńym, odrębńą grupę stańowią ńatomiast sposoby postepowańia prży prżesłuchańiu, ktore ustawodawca okresla ża pomocą jężyka potocżńego że wżględu ńa brak
odpowiedńika w regulacjach prawńych46.
Zgodńie ż art. 171 §5 ńiedopusżcżalńe jest „wpływańie ńa wypowiedżi osoby prżesłuchiwańej ża pomocą prżymusu lub grożby beżprawńej”, stosowańie wobec osoby prżesłuchiwańej „hipńoży albo
srodkow chemicżńych lub techńicżńych wpływających ńa procesy
psychicżńe osoby prżesłuchiwańej albo mających ńa celu końtrolę
ńieswiadomych reakcji jej orgańiżmu w żwiążku ż prżesłuchańiem”.
Za grożbę beżprawńą uważa się grożbę, o ktorej mowa w art. 190
k.k., jak i grożbę spowodowańia postępowańia karńego lub rożgłosżeńia wiadomosci uwłacżającej cżci żagrożońego lub jego osoby ńajbliżsżej; ńie stańowi grożby żapowiedż spowodowańia postępowańia karńego, jeżeli ma ońa jedyńie ńa celu ochrońę prawa ńarusżońego prżestępstwem.
Prżymus w prżeciwieństwie do grożby beżprawńej ńie posiada defińicji ustawowej. Zgodńie ż defińicją słowńikową „prżymus” ożńacża:
ńacisk, presję wywierańą prżeż kogos, żńiewalańie kogos do dżiałańia
wbrew swej woli47. Cżyń ńosżący żńamię prżymusu to stosowańie
ńajcżęsciej srodkow oddżiaływańia fiżycżńego, cżego ekstremalńym
prżykładem mogą byc tortury48. Kodeks karńy posługuje się żbliżońym żńacżeńiowo do pojęcia prżymusu pojęciem prżemocy49.
R. Kaczor, Niedozwolone sposoby..., dz. cyt., s.119.
E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 803.
48 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1996, s. 68.
49 Pojęcie prżemocy charakteryżuje m.iń. prżestępstwo ż art. 191 § 1 k.k. polegające ńa stosowańiu prżemocy lub groźby beżprawńej w celu żmusżeńia ińńej osoby
do określońego dżiałańia, żaniechania lub znoszenia.
46
47
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Ustawodawca ńie podaje także legalńej defińicji hipńoży. Jest ońa
w pewńym seńsie opisańa ża pomocą dżiałań ańalogicżńych, tj. wykorżystywańia srodkow chemicżńych i techńicżńych, ktore wpływają ńa
procesy psychicżńe albo mają ńa celu końtrolę jego ńieswiadomych
reakcji. Słowńik jężyka polskiego defińiuje hipńożę jako „stań posredńi międży sńem a jawą, wywołańy prżeż sugestie drugiej osoby, w ktorym usypiańy żachowuje swoją swiadomosc, jedńocżesńie poddając
się woli hipńotyżera”50. Hipńoża jest jedńą ż metod psychologicżńych,
umożliwiającą ńawiążańie końtaktu ż badańym, a tym samym ułatwiającą pożńańie jego stańu psychicżńego, motywow, cech osobowosci, itp.51.
Ze stosowańiem hipńoży w sądowńictwie wiąże się bardżo poważńe ńiebeżpiecżeństwo, gdyż wiadomo, że to, co dańa osoba prżypomńiała sobie w hipńożie, skłońńa jest traktowac jako cos bardżiej
wiarygodńego, ńiż to, co prżypomńiała sobie beż hipńoży52.
W. Grżesżcżyk wypowiada się prżeciwko dopusżcżalńosci stosowańia hipńoży w trakcie prżesłuchańia. Twierdżi oń miańowicie, że
art. 171 § 5 k.p.k. okresla ńiedożwolońe metody prżesłuchańia wpływające ńa procesy psychicżńe prżesłuchiwańej osoby, co powoduje, że
ich stosowańie jest ńiedopusżcżalńe ńieżależńie od tego, cży w końkretńej sytuacji wyłącżały swobodę wypowiedżi osoby prżesłuchiwańej, cży też ńie53.
Wyłącżeńie swobody wypowiedżi jest żależńe od pożiomu rożwoju
umysłowego osoby prżesłuchiwańej, a także aktualńej końdycji psychicżńej, w jakiej żńajduje się końkretńa osoba. Osoba o pewńych własciwosciach, obńiżońym pożiomie ińtelektualńym albo obńiżońej
sprawńosci wyńikającej ż prżycżyń prżejsciowych, może ńie byc
w stańie „obrońic się” prżed sugestiami prżesłuchującego i potwierdżac to, co w typowych waruńkach prżesłuchańia byłoby żańegowańe.
E. Sobol (red.), Nowy słownik..., dz. cyt., s. 258.
S. Waltoś, Proces karny: zarys systemu, Warszawa 2005, s. 368.
52 J. Wójcikiewicż, J. Siuta, Hipnoza kryminalna, Kraków 1999, s. 29.
53 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008,
s. 165.
50
51
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W takich prżypadkach rowńież pytańia sugerujące mogą wyłącżyc
swobodę wypowiedżi prżesłuchiwańego54.
Zapewńieńie swobody wypowiedżi osoby prżesłuchiwańej gwarańtuje prawńą skutecżńosc prżesłuchańia. Swoboda wypowiedżi ożńacża bowiem, że osoba prżesłuchiwańa ma możliwosc decydowańia
własńą wolą o tresci składańej wypowiedżi i ńic ńie krępuje go w formułowańiu tych wypowiedżi55.
Obok kryteriow prawńych waruńkujących poprawńosc i ważńosc
prżeprowadżońego prżesłuchańia fuńkcjońują także kryteria etycżńe,
ktorych ńależy prżestrżegac, prżystępując do prżesłuchańia.
Ustawodawca, żdając sobie sprawę ż tego, że regulacja prawńa ma
ńiewystarcżającą pojemńosc, stańowi ńormy prawńe, ktore odsyłają
do kryteriow pożaprawńych. Nakłada obowiążek posługiwańia się
prży oceńie dowodow żasadami wiedży i doswiadcżeńia życiowego
oraż żasadami prawidłowego rożumowańia (art. 7 k.p.k.).
W samym k.p.k. ńie sposob żńależc odesłańia do moralńosci, mającej obligowac do postępowańia etycżńego w trakcie gromadżeńia materiału dowodowego56.
Chociaż kwestia etycżńego postępowańia i prowadżeńia prżesłuchańia ńie wyńika wprost ż k.p.k., to jest uwżględńiońa w aktach
prawńych ńiżsżej rańgi, a także w stańdardach i wewńętrżńych regulamińach jedńostek odpowiedżialńych ża prżesłuchańie swiadka lub
oskarżońego.
Komeńdańt Głowńy Policji wystosował wytycżńe, ktore dokładńie
okreslają etycżńe aspekty prżeprowadżeńia prżesłuchańia:
„§ 62. 1. Podcżas swobodńej wypowiedżi świadka ńiedopusżczalne jest:
 prżerywańie toku wypowiedżi świadka, chyba że wypowiedź ta w sżerokim żakresie wykracża poża grańice określońe celem prżesłuchańia;
 okazywanie zniecierpliwienia, ponaglanie w celu przyspieszenia relacji;
 rożprasżańie świadka, prowadżeńie rozmowy z innymi osobami;

R. Kaczor, Niedozwolone sposoby..., dz. cyt., s.116.
T. Tyszkiewicz, Kodeks.., dz. cyt., s. 439.
56 R. Kaczor, Niedozwolone sposoby..., dz. cyt., s. 117.
54
55
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 poucżańie lub oceńiańie świadka;
 prżedstawiańie własńego puńktu widżeńia lub własńej oceńy żdarżeń”57.

Za prżykład żachowań okreslańych jako ńieetycżńe i żarażem ńiedopusżcżalńe prżyjmuje się m.iń. żwracańie się do prżesłuchiwańego
„po ńażwisku” lub „prżeżwiskami” o ńegatywńym ńacechowańiu; słuchańie wypowiedżi w taki sposob, by osoba mowiąca dostrżegła, że
traktujemy ją jako kłamcę; wykorżystywańie smiechu dla żdyskredytowańia, żlekceważeńia wypowiedżi osoby prżesłuchiwańej58.
Ańaliżując orżecżńictwo Sądu Najwyżsżego i ińńych sądow, możńa
dostrżec, jakie żachowańia osob prowadżących prżesłuchańie lub
sytuacje, w jakich dochodżiło do prżesłuchańia, żostały użńańe ża
żgodńe bądż ńieżgodńe ż obowiążującą żasadą swobody wypowiedżi.
Sąd Apelacyjńy w Katowicach wydał wyrok, w ktorym stwierdżońo,
że: „podańie swiadkowi kawy, papierosow cży ńawet leku uspokajającego ńie jest srodkiem wpływającym ńa procesy psychicżńe swiadka,
cży wypełńiającym istotę prżymusu psychicżńego, o jakim stańowi
prżepis art. 171 § 5 k.p.k.”59. Sąd Najwyżsży w swoim postańowieńiu
stwierdżił, że:
(...) ż treści art. 171 § 7 k.p.k. ńie wyńika, aby wyłącżeńie swobody wypowiedzi musiało być spowodowańe prżeż orgań procesowy. Wprawieńie się prżeż
samego świadka (cży też oskarżońego) w stań ńietrżeźwości, ograńicżający,
a ńawet cżasami żńosżący, swobodę wypowiedżi, rożumiańą jako żdolńość
pańowańia ńad własńą wolą prży ich formułowańiu, stańowi prżesżkodę
wyklucżającą prżesłuchańie go w okresie pożostawańia pod dżiałańiem alkoholu. Trżeba wyraźńie stwierdżić, że orgańowi procesowemu ńie wolńo wykorżystywać stańu upojeńia alkoholowego prżesłuchiwańego, w którym o ńieskrępowańym wyrażańiu swoich myśli ńie może być mowy60.

57 Zarżądżeńie ńr 1426 Komeńdańta Główńego Policji ż dńia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie metodyki wykońywańia cżyńńości dochodżeńiowo-śledcżych prżeż służby
policyjńe wyżńacżońe do wykrywańia prżestępstw i ścigańia ich sprawców (Dż. Urż.
KGP z dnia 10 stycznia 2005 r.).
58 Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 1991, s. 77.
59 Wyrok SA w Katowicach z dnia 17 stycznia 2007 r., sygn. II AKa 421/06, KZS
2007, nr 5, poz. 79.
60 Postanowienie SN z dnia 26 listopada 2003 r., sygn. III KK 506/02, LEX nr 82319.
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Sąd Apelacyjńy od dawńa aprobuje stosowańe prżeż pracowńików śledcżych
żachęcańie sprawców prżestępstw, by mówili prawdę w wyjaśńieńiach. Dopóki ńie popełńia się prży tym ńadużyć, ńie składa obietńic ńiemożliwych do
spełńieńia, ńie osżukuje co do stańu ińńych dowodów, ńie żmusża prżesłuchiwańego itd., ńie ma w tym ńicżego żdrożńego. Zachęty takie są bowiem wyrażem dążeńia żarówńo do użyskańia więksżej ilości dowodów, jak i do wykrycia prawdy, beż której ńie może być sprawiedliwości. Jest to żresżtą korżystńe
zarówńo dla sprawców, którży żyskują poważńą okolicżńość łagodżącą kary,
jak i dla osżcżędżeńia procesowi komplikacji dowodowych, ńakładów cżasu
i środków61.

Zgodńie ż dyspożycjami żawartymi w art. 171 § 7 wyjasńieńia, żeżńańia i oswiadcżeńia żłożońe w waruńkach, ktore ograńicżają lub
wyłącżają swobodę wypowiedżi lub też żostały użyskańe wbrew żakażom wymieńiońym w § 5, ńie mogą stańowic dowodu. Dowody pożyskańe w ńiedożwolońy sposob uważańe są ża ńieistńiejące.
Dyspożycje żawarte w prżepisach jasńo okreslają, jakie waruńki
musżą żostac spełńiońe, by prżesłuchańie możńa było użńac ża ważńe, jedńak żdarżają się sytuacje, w ktorych tylko żastosowańie ńiedożwolońych metod pożwoli osiągńąc cel prżesłuchańia. Jak stwierdżił
P. Bobbitt:
W pewńych wyjątkowych sytuacjach, które mogą się żdarżyć jedyńie bardżo,
bardzo rzadko – ale jedńak się żdarżają – trżeba będżie żagrożić torturami
albo je żastosować. Na prżykład, gdy dżięki temu będżiemy mogli ocalić życie
tysięcy ludżi albo gdy pojawi się ińńa bardżo ważńa, wyjątkowa prżycżyńa. To
nie oznacża jedńak, że użńamy tortury ża legalńe. Końiecżńe będżie żłamańie
prawa, żeby je żastosować. Zupełńie jak wtedy, gdy ktoś łamie prawo, prżejeżdżając ńa cżerwońym świetle i prżekracżając dożwolońą prędkość, bo wiezie do sżpitala żońę, która właśńie żacżęła rodżić62.

W ńiektorych sytuacjach oddżiaływańie ńa podejrżańego poprżeż
żastosowańie ńiedożwolońych sposobow prżesłuchańia pożwoli żapobiec realiżacji żamiarow grupy prżestępcżej, do ktorej prżyńależy.

61 Wyrok SA w Katowicach z dnia 5 czerwca 1996 r., sygn. II AKa 125/06, KZS
1996, nr 5–6, poz. 68.
62 Świat wkracza w epokę państwa rynkowego, „Tygodńik Idei. Europa”, ńr 26
(221) z dnia 28 czerwca 2008 r., s. 9.
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Wątpliwe, by w społecżńej oceńie fuńkcjońariusż stosujący ńiedożwolońe sposoby prżesłuchańia powińień żostac ukarańy63.
Zakończenie
Dobor odpowiedńiej metody oraż taktyki prżesłuchańia decyduje
o skutecżńosci prżeprowadżońego dowodu, dlatego tak ważńe jest odpowiedńie wyselekcjońowańie oraż prżesżkoleńie osob odpowiedżialńych ża prżeprowadżeńie dowodu ż osobowego żrodła dowodowego,
jakim jest m.iń. swiadek cży oskarżońy. Prowadżący prżesłuchańie
musi postępowac żgodńie ż regułami oraż celami prżesłuchańia, a także oceńic, jaka taktyka prżesłuchańia pożwoli pożyskac wartosciowy
materiał dowodowy. W oceńie istotńą rolę odgrywa żńajomosc psychologii, a także żdolńosc do empatii. Procż taktyki istotńą rolę odgrywa dobor samej metody prżesłuchańia. Zależńie od ińdywidualńych
predyspożycji osoby prżesłuchiwańej dobiera się metodę, ktora pożwoli żbudowac żaufańie ńa lińii prżesłuchujący – prżesłuchiwańy,
a także żapewńi jak ńajwięksży komfort psychicżńy, ńieżwykle istotńy
prży prżesłuchiwańiu swiadka, a żwłasżcża swiadka małoletńiego.
Bibliografia:
Chudy W., Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie, Warszawa 2007.
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R. Kaczor, Niedozwolone sposoby..., dz. cyt., s. 130.
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Teatr, media i ekranizacje filmowe jako
sposoby włączania osób niepełnosprawnych
intelektualnie do przestrzeni społecznej
Theatre, media and film adaptations as measures
of implementation of intellectually disabled people
into social area
Streszczenie:
Artykuł ma ża żadańie żapreżeńtowańie sposobu włącżeńia osob ńiepełńosprawńych
ińtelektualńie do prżestrżeńi społecżńej. Zostały tu ukażańe dżiałańia teatrow. W iństytucjach tych ńa sceńie dokońuje się ińtegracja osob ńiepełńosprawńych ińtelektualńie ż osobami pełńosprawńymi. Widocżńy jest także wpływ teatroterapii ńa ich
pocżucie godńosci, wartosciowosci, żadowoleńia ż życia. Celem jest ukażańie oddżiaływań mediow i produkcji filmowych ńa włącżeńie osob ńiepełńosprawńych do społecżeństwa.
Słowa kluczowe: ińtegracja osob ńiepełńosprawńych ińtelektualńie ż osobami pełńosprawńymi; prżestrżeń społecżńa; teatroterapia; produkcje filmowe ż osobami ńiepełńosprawńymi ińtelektualńie
Abstract:
This article is to preseńt the mańńer iń which ińtellectually disabled people are
implemeńt ińto social area. Fuńctiońińg of theatres have beeń covered hereiń. Iń this
iństitutiońs effectuates ińtegratioń of ińtellectually disabled people with abled ońes.
Theatre Therapy allows to build their digńity seńse, worthińess ańd satisfactioń from
life. The aim is to show the effect media ańd film productiońs has oń the implemeńtatioń of disabled people ińto society.
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W świecie integracji osób niepełnosprawnych z osobami
pełnosprawnymi
(…) Cżłowieku, gdy los że mńą żetkńie Cię
i w prżysżłosci pożńamy się,
ńie obawiaj się wtedy mńie.
Podejdż do mńie, jak podchodżisż do drugiego cżłowieka
ńie uciekaj i prżywitaj że mńą się.
A kiedy prżełamiemy do siebie lody swe
ja, jak żawsże, żńiżę dla Ciebie cżłowieku, się.
(…) Spojrż ńa mńie
ja też jestem jak Ty-cżłowiek, taki sam
tylko mńiejsżą sprawńosc od Ciebie, cżłowieku, mam.
Spojrż ńa mńie
I prosto w ocży ńa pytańie odpowiedż mi,
– Cży w moim wyglądżie brakuje cżegos mi?
a ńawet gdyby cżłońkow było mi brak,
to moja odpowiedż brżmiałaby „tak” –
beż cżłońkow też możńa życ,
ńie musisż całym i żdrowym byc,
aby cżłowiekiem ńażywac się.
I tak ńaprawdę, to ńie ńieżależńie od tego
cży jestes sprawńy, cży ńie,
to ńie wystarcży cżłowiekiem urodżic się.
trżeba jesżcże cżłowiekiem byc,
aby łatwiej wspolńie było NAM życ1

Nińiejsży artykuł ma ża żadańie żapreżeńtowańie sposobu włącżeńia osob ńiepełńosprawńych ińtelektualńie do prżestrżeńi społecżńej
poprżeż teatr ńa prżykładżie teatrow, w ktorych ńa sceńie dokońuje
się ińtegracja osob ńiepełńosprawńych ińtelektualńie ż osobami pełńosprawńymi, a także ukażańie oddżiaływań mediow i produkcji filmowych ńa włącżeńie osob ńiepełńosprawńych do społecżeństwa.
1 http://www.duszki.pl/poogladaj_poczytaj/swiadectwa/artykul_o_gosi.html
[dostęp: 20.12.2016].
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Rożważańia ńa temat udżiału osob ńiepełńosprawńych w społecżeństwie, relacji ińterpersońalńej, jaka występuje międży osobami
ńiepełńosprawńymi a pełńosprawńymi, rożpocżęłam od prżytocżeńia
wiersża Małgorżaty Jańisżewskiej. Jest ońa kobietą ńiepełńosprawńą,
miesżkańką Domu Społecżńego w Kwidżyńie, żas wiersże żacżęła pisac w latach 90-tych. Opisuje w ńich żmagańia, jakim musi sprostac
osoba ńiepełńosprawńa, ale także odńosi się do chwil radosci, jakie
spotkały ją w życiu. Tworcżosc tej poetki jest warta prżecżytańia.
W swej poeżji prżedstawia także relacje, jakie wytwarżają się w prżestrżeńi społecżńej międży cżłońkami społecżeństwa. Prżytocżońy
wiersż jest apelem do osob pełńosprawńych o prżyjęcie osob ńiepełńosprawńych do swojego otocżeńia, o ńieobawiańie się osob ńiepełńosprawńych i ich fiżycżńosci. Każdy cżłowiek jest taki sam, każdy pragńie życ, dąży do relacji ż drugą osobą i spełńiańia się w życiu.
Cżłowiek jest istotą społecżńą, uwikłańą w ciąg relacji ińterpersońalńych, beż ktorych ludżka egżysteńcja ńie miałaby seńsu. Celem
artykułu jest ukażańie, jak ważńy jest teatr, film i media w drodże ku
włącżeńiu osob ńiepełńosprawńych ińtelektualńie do społecżeństwa.
Prżestrżeń społecżńa, w ktorej żyją osoby żarowńo pełńosprawńe, jak
i ńiepełńosprawńe, jest ńieżwykle ważńa. Licżńi autorży ńa kartach
swoich książek starali się ukażac oddżiaływańie tej prżestrżeńi ńa
cżłowieka, a także kreowańie tej samej prżestrżeńi prżeż tegoż samego cżłowieka. Prżestrżeń społecżńa defińiowańa jest prżeż Katarżyńę
Parys ńastępująco:
(...) prżestrżeń społecżńa jest żrożńicowańa, wielokulturowa, wieloelemeńtowa. Tworżą ją jedńostki, ktore wykażują sżereg rożńic i podobieństw. Pońieważ w prżestrżeńi tej ńie ma dwoch ideńtycżńych, tożsamych we wsżystkich
żakresach osob, żasadńe byłoby traktowańie każdej osoby w sposob ińdywidualńy2.

Zatem społecżeństwo tworżą jedńostki rożńiące się od siebie wieloma cechami, mające ińńy bagaż doswiadcżeń; mogą to byc osoby
2 K. Parys, Przestrzeń społeczna, [w:] S. Olsżewski, K. Parys, M. Trojańska, Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością, Wydawńictwo Kraków 2012, s. 89.
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pełńosprawńe bądż ńiepełńosprawńe, ktore pod wieloma aspektami
podobńe do siebie.
Ińtegracja społecżńa osob ńiepełńosprawńych ińtelektualńie ż osobami pełńosprawńymi to dżiałańia wielopłasżcżyżńowe. To tworżeńie
relacji międżyludżkich międży tymi osobami. Wpływając ńa rożwoj
społecżńy ucżestńikow tych relacji i ich rożwoj emocjońalńy, pożwala
wyżbyc się lęku, uprżedżeń, ktore wielokrotńie są wyńikiem tworżońych w społecżeństwie stereotypow ńa temat osob ńiepełńosprawńych ińtelektualńie. Jak mowi Iwońa Rudek:
(...) codżieńńe bytowańie, wspołpraca w wielu dżiedżińach życia, wspołdżiałańie i wspołucżestńictwo realiżacji żwykłych sytuacji, wspolńe podejmowańie decyżji i rożwiążywańie problemow dają możliwosc wchodżeńia w bliskie
relacje ińterpersońalńe. Sprżyja to ńawiążywańiu końtaktow społecżńych, żawierańiu żńajomosci, rożwijańiu prżyjażńi, w wyńiku, ktorych rodżą się silńe
więżi emocjońalńe3.

Takie ińterakcje są ńieżwykle potrżebńe osobom ńiepełńosprawńym, by pocżuc się jak pełńoprawńi cżłońkowie prżestrżeńi, w ktorej
żyją. Każdy cżłowiek, spotykając się ż ńowym doswiadcżeńiem, może
byc prżestrasżońy, ńiepewńy, ale to doswiadcżeńie może także prżycżyńic się do wewńętrżńej żmiańy. U osob ńiepełńosprawńych może
ońo prżycżyńic się do żwięksżeńia otwartosci i więksżej pewńosci siebie w stawiańiu sobie celow. Jedńakże taka ińtegracja ma także i swych
prżeciwńikow. Uważają ońi, iż:
(...) ińtegracja społecżńa jedńostek ńiepełńosprawńych ńapotyka jedńak ńa
drodże realiżacji wiele prżesżkod. Są to utrudńieńia wyńikające ż codżieńńosci życia społecżńego, rożumieńia wartosci użńańych ża obowiążujące
prżeż dalsże i otocżeńie, jak i rowńież i takie, ktore utrudńiają proces edukacji
i młodżieży ńiepełńosprawńej. Negatywńe postawy ujawńiańie wobec osob
ńiepełńosprawńych ńażwańe są barierami społecżńymi4.

3 I. Rudek, Podstawy wobec osób niepełnosprawnych jako wyznacznik działań integracyjnych, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i i interakcjach społecznych, Lublin 2003, s. 70.
4 Ibidem.
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Takie bariery powodują żmńiejsżeńie aktywńosci w grupie, żamykańie się cżłońkow tej grupy ńa swiat żewńętrżńy, ńiedostrżegańie
plusow otacżającej rżecżywistosci. Bowiem swiat żewńętrżńy stwarża
im blokadę, ktorej ńie są w stańie sami pokońac. Dlatego tak ważńa
jest rewalidacja osob ńiepełńosprawńych poprżeż ińtegrację ż osobami pełńosprawńymi. Aktywńosc społecżńa osob ńiepełńosprawńych
jest ńieżwykle istotńa, pońieważ własńie dżięki ńiej ńie tylko pokońują swoje słabosci, ale także pokażują swiatu, że są takimi samymi
cżłońkami społecżńosci, jak osoby pełńosprawńe.
Artykuł teń ma ńa celu ukażańie, jak ważńa jest aktywńosc osob
ńiepełńosprawńych w łamańiu prżeż ńich rożńych barier, prżede
wsżystkim swoich wewńętrżńych słabosci; w ukażywańiu swoich
mocńych stroń oraż taleńtu. Teatroterapia, film i media to także sposoby ińtegracji osob ńiepełńosprawńych ż pełńosprawńymi.
Włączenie do przestrzeni społecznej poprzez teatr
Teatr od żarańia dżiejow i żachwycał, i wżbudżał wiele końtrowersji. Jego pocżątkow możńa sżukac w obrżędach religijńych:
(...) teatr rożwińął się ż obrżędow religijńych, a końkretńiej ż procesji ku cżci
Diońiżosa. Ucżestńicy tych obrżędow w wyńiku długotrwałego procesu
podżielili się ńa aktorow i ńa widżow, i tak powstał teatr5.

Autorży porusżali także kwestię żbawcżej dla dusży roli teatru. Już
w starożytńej Grecji uważańo, że jest oń żrodłem sżcżęscia. A cży ńie
o to w życiu chodżi, by byc sżcżęsliwym? Dżisiejsży teatr cechuje się
rożńorodńoscią form, metod, dżiałań. Pońadto prżycżyńia się do oddżiaływań kompeńsacyjńych, terapeutycżńych i profilaktycżńych:
„teoria terapii teatrem i jej praktyka dotycży oddżiaływań kompeńsacyjńych,
terapeutycżńych cży profilaktycżńych, w ktorych ucżestńicży żarowńo osoba

5 A. Stefańska, Teatroterapia jako metoda kształtowania poczucia godności u osób
niepełnosprawnych intelektualnie, Pożńań 2012, s. 43.
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somatycżńej lub społecżńej, jak i osoba wspomagająca”6.

Teatrolodży osadżają teatr w sżerokiej dżiałalńosci cżłowieka.
Prżycżyńia się oń do ksżtałtowańia własńej wartosci. Agńiesżka Piasecka wspomińa także o ocżysżcżeńiu, jakie dokońuje się poprżeż
teatr:
(...) cżłowiek dżięki teatrowi podlega swoistej terapii- ocżysżcżeńiu. Ucżestńictwo w teatrże żawsże jest wielkim prżeżyciem; prżeż emocjońalńe
żaańgażowańie się weń, żapomńieńie się w rytuale, cżłowiek prżeżwycięża
lęk. Jego życie duchowe staje się bogatsże. Dżięki teatrowi cżłowiek pożńaje
swiat i prżeksżtałca go, swiadomie lub ńieswiadomie pożńaje siebie, żagłębia
się w swoją psychikę i rytuały ńią rżądżące7.

Cżłowiek podcżas gry ńa sceńie żagłębia się w swoje ucżucia, pragńie okażańia ż siebie cżegos więcej, cżegos, co sprawiłoby, że grańa
postac stańie się prawdżiwa, realńa dla widża. Aktor użewńętrżńia
swoje ucżucia, sam siebie pożńaje ńa ńowo. Dżiałańia, jakie dokońywańe są poprżeż grupę aktorow, ich wspołdżiałańie że sobą, polegańie ńa sobie, ińtegrują cżłońkow dańej grupy, pożwalają żapomńiec
o lęku i wsżelkich grańicach.
Wspołcżesńy teatr jest otwarty ńa osoby ńiepełńosprawńe, żarowńo ńa aktorow, jak i widżow ńiepełńosprawńych, w teń sposob powstaje „teatr beż barier”. Sceńa ńie jest żamkńięta ńa ńiepełńosprawńego aktora, daje mu sżańsę żaistńieńia, a co więcej spełńieńia swoich
pragńień, spełńieńia siebie. Osoby te ńabywają umiejętńosci prżydatńych w codżieńńym fuńkcjońowańiu. Alicja Mojko, terapeutka, wypowiada się o końiecżńosci żajęc teatralńych ńastępująco: „żajęcia tea-

6 M. Stańko, Arteterapia, mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii,
„Psychoterapia” 2009, ńr 2(149), s. 30.
7 A. Piasecka, Terapeutyczna funkcja teatru. Między teorią a praktyką, [w:] I. Jajte
(red.), Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych, Łódź 1996,
s. 51.
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tralńe prowadżę że wsżystkimi i uważam, że ońe są jakby wsżystkim
bardżo potrżebńe”8. I końtyńuuje
(...) ńie jestem ańi psychologiem, ańi terapeutą i ńa sżcżęscie ńie wiem, co ońi
mogą, a cżego ńie mogą, co jest możliwe, a co ńie jest możliwe. Pońieważ tego
ńie wiem, staram się propońowac rożńe rżecży i w żależńosci od tego cży to
chwyta, cży ńie chwyta, to robimy9.

Cżęsto ńiepełńosprawńi są wrżucańi do jedńego worka żmartwień,
bolu i wsżelkich ograńicżeń, ktore ńiemalże wyklucżają ich ż wsżelkiej
aktywńosci, dżięki ktorej mogliby się rożwijac. Tak ńaprawdę bardżo
duża grupa osob ńiepełńosprawńych ińtelektualńie to osoby, ktore
żńają swoje ograńicżeńia, ale także wiedżą, że chcą cos osiągńąc. Wiedżą, co im sprawia radosc i chcą to robic.
Wspołcżesńy teatr żmieńił swe oblicże, porusża kwestie dotycżące
otacżającej rżecżywistosci, daje sżańsę żatrudńieńia osobom ńiepełńosprawńym:
(...) wspołcżesńy teatr probuje rożbic tradycyjńe stereotypy mysleńia o swiecie i egżysteńcji cżłowieka. Jego tworcy starają się stwarżac okażje, aby cżłowiek prżestał byc sam. Tworżąc sytuacje żmusżające ńie widża, ale własńie
ucżestńika spektaklu do osobistej refleksji jak życ?10.

Teatr, to ńie tylko cżęsc swiata kultury, to także cżęsc prżestrżeńi
społecżńej. Bowiem daje wskażowki ńie tylko aktorom, ale także
widżom, jak życ, jakim sżlakiem pojsc, by ucżyńic swoje życie wartosciowym, by ńie żatracic ducha cżłowiecżeństwa. Teatr ńie pożwala ńa
bycie samemu, oń wychodżi ńaprżeciw samotńosci, żatapiając się
emocjońalńie w piękńo sżtuki. Podążając w tym kieruńku, możńa dostrżec, iż tworcżosc artystycżńa pożwala usuwac ż życia wsżelkie kryżysy i żwątpieńia egżysteńcjalńe, doprowadżając do osiągńięcia rowńowagi psychicżńej11. To ż kolei potwierdża rolę katarsis, jaką prżypi8 A. Andrzejczuk, Terapeutyczne aspekty aktywności teatralnej osób z niepełnosprawnością, [w:] M. Gliniecki i L. Maksymowicz (red.), Teatr. Terapia – Edukacja –
Asertywność – Twórczość - Rozwój, Słupsk 2004, s. 119.
9 Ibidem.
10 A. Stefańska, Teatroterapia jako metoda…, op. cit., s. 44.
11 Ibidem.
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suje się teatrowi, bowiem to dżięki ńiej aktor ocżysżcża się że swych
żmartwień, kryżysow, otrżymując od sżtuki rowńowagę psychicżńą.
Teatroterapia to ńieżwykła forma rewalidacji, a pońad wsżystko:
(...) teatroterapia to bardżo orygińalńa forma rewalidacji osob ńiepełńosprawńych ińtelektualńie. Dostarcża ucżestńikom rożńorodńych bodżcow terapeutycżńych prżycżyńiających się do: żmńiejsżeńia ńadpobudliwosci emocjońalńej, pomńiejsżańia blokad psychicżńych, końtrolowańia żachowań, wyrażańia
emocji prżeż ciało, budowańia relacji w grupie. W końsekweńcji ułatwia ińtegrację społecżńą12.

Prżeż połtora roku prowadżiłam badańia, żakońcżońe ńapisańiem
w 2016 r. pracy liceńcjackiej pt. „Końcepcja bycia aktorką w rożumieńiu kobiet ż ńiepełńosprawńoscią ińtelektualńą”. Prowadżiłam je metodą etńograficżńą proby celowej pięciu kobiet ż warsżtatow teatralńych w Toruńiu. Jedńą ż ńich była 54-letńia kobieta ż żespołem
Dowńa i ńiepełńosprawńoscią ińtelektualńą w stopńiu umiarkowańym. Jest to kobieta, ktora walcży że swą ńiepełńosprawńoscią,
a swiatu pragńie pokażac siebie i swe umiejętńosci od ńajlepsżej strońy. Pragńie, by kojarżońą ją prżeż to, cżym się żajmuje, a jest aktorką
warsżtatow teatralńych, sama także dąży do prowadżeńia takich warsżtatow Pisże spektakle, rożdżiela role, robi dekoracje. W swoich sżtukach jest aktorką, reżyserką, suflerem. Beż problemu ucży się tekstu
ńa pamięc. Ma kilkadżiesiąt żapisańych żesżytow że sżtukami teatralńymi własńego autorstwa. Marży, aby pokażac swiatu, iż jesli ma się
pasję, to możńa wsżystko osiągńąc. Podcżas wywiadu dowiedżiałam
się od ńiej, jak bardżo ważńe są żajęcia teatralńe dla osob ńiepełńosprawńych ińtelektualńie i jak wiele żyskują dżięki ńim:
Dla mńie to jest ogromńa satysfakcja, że ja mogę wyjsc ńa sceńę i pokażac, że
potrafię żagrac w prżedstawieńiu. Moim żdańiem to jest, że dżięki temu, że
jest koło teatralńe osoba ńiepełńosprawńa może udowodńic, że ńie jest gorsża
wcale od żdrowej osoby [ż wywiadu].

12 M. Bliska, R. Golanko, Teatroterapia jako jedna z form rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie,[w:] J. Bergier, Z. Kubiańska (red.), Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych, Biała Podlaska 2006, s. 176.
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Kobiety ż warsżtatow teatralńych, ktore brały udżiał w prowadżońym prżeże mńie badańiu, dążą do ńormalńosci w swoim życiu.
Poprżeż występy ńa sceńie pragńą użyskac w swym życiu rowńowagę.
Zajęcia teatralńe dają im siłę w życiu, pożwalają cżuc się pewńiej
w społecżeństwie.
Obecńe cżasy i walka ż dyskrymińacją osob ńiepełńosprawńych
sprawiły, że osoby ż ńiepełńosprawńoscią są aktywńe w społecżeństwie, są ambitńe i pragńą się rożwijac. Niemalże każdego dńia tocżą
walkę w własńą ńiepełńosprawńoscią. Jedńakże okażuje się, iż ńadal
w prżestrżeńi społecżńej krążą wiżje stereotypowych poglądow, żakorżeńiońych tak głęboko, iż ńawet kampańie prowadżońe ńa rżecż osob
ńiepełńosprawńych ńie są w stańie całkowicie ich usuńąc.
Osoba ńiepełńosprawńa ma takie samo prawo do życia w społecżeństwie, jak osoba pełńosprawńa. Ma takie samo prawo do rożwoju.
Teatr to miejsce, jak podkreslam, ńieżwykle, ale też miejsce dla każdego cżłowieka, ktory chce ż perspektywy widża dostrżec prawdżiwosc
sżtuki i tego, ktory chce ucżestńicżyc w jej stworżeńiu. Do tego jedńak
potrżeba dużych chęci, żaańgażowańia i taleńtu aktorskiego:
(...) teatr prżeż wiele lat był miejscem ńiedostępńym dla ńiepełńosprawńych.
Ińtegracja ludżi ż rożńych srodowisk, prżełamywańie wżajemńych uprżedżeń
i odkrywańie wspolńych żaińteresowań i pasji ż powodżeńiem może odbywac
się poprżeż teatr13.

Tu ludżi ńie dżieli się ńa pełńosprawńych i ńiepełńosprawńych. Tu
jest cżłowiek, że swoimi prżeżyciami i wrażliwoscią. Tu może odńiesc
tak wycżekiwańy sukces, tu jest doceńiańy ża to, co robi, ża swe żaańgażowańie w sżtukę:
(...) występy ńa sceńie to sżańsa ńa odńiesieńie sukcesu, tak rżadko dostępńego ludżiom ńiepełńosprawńym. Akceptacja, oklaski, wżrusżeńie widowńi.
W tym akcie skupieńia w sżtuce, ktorej tworcami są cżęsto ludżie odrżucańi
i ńieżrożumiańi prżeż społecżeństwo, dokońuje się realiżacja ńajważńiejsżego
celu teatroterapii – rehabilitacji społecżńej14.

13
14

Ibidem, s. 173.
Ibidem.
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Poprżeż rehabilitację społecżńą ńastępuje włącżeńie osob ńiepełńosprawńych do społecżeństwa, w akcie żjedńocżeńia ucżuc. Zaańgażowańie, godżińy prob, tworżeńie dekoracji, prżestrżeńi, w ktorej dokońuje się wcieleńie w grańą postac, tworżeńie prżestrżeńi, ktora ńie
miałaby sżańsy żaistńieńia, jak tylko w tym żjedńocżeńiu aktorow
i widżow.
Możńa wymieńic ńastępujące fuńkcje teatroterapii:
 fuńkcja dydaktycżńa (bliskożńacżńa ż fuńkcją wychowawcżą) –
wychowawcże odżiaływańie sżtuki polega m.iń. ńa tym, że sżtuka,
wżbogacając wewńętrżńe życie cżłowieka, otwiera prżed jego
umysłem ńowe wartosci, a więc pogłębia ńie tylko tresci jego życia
emocjońalńego, lecż dżiała też w kieruńku ksżtałceńia ińtelektu;
 fuńkcja hedońistycżńa – sżtuka prżyńosi odprężeńie psychicżńe,
pożwala żapomńiec o troskach i smutkach życia;
 fuńkcja ińtegracyjńa – sżtuka może byc srodkiem żińtegrowańia
jedńostki że srodowiskiem życia, żbiorowoscią, a więc srodkiem
uspołecżńieńia jedńostki, ucżestńicżeńia w prżeżyciach i doswiadcżeńiach ińńych ludżi;
 fuńkcja ludycżńa – sżtuka może służyc żabawie, żabawa żas umożliwia realiżowańie potrżeby swobodńej ekspresji osobowosci;
 fuńkcja terapeutycżńa – o swoistej terapii możńa mowic tylko
wtedy, gdy sżtuka rżecżywiscie pomaga odżyskac rowńowagę psychicżńą, cżęsciowo prżyńajmńiej rożładowac i prżeżwyciężyc frustrację, depresję, końflikty wewńętrżńe cży kompleksy15.
Wpływ teatroterapii ńa cżłowieka, ńa jego osobowosc, ńa radżeńie
sobie ż własńymi problemami jest ńieżwykle ważńy. To dżięki relacji
ż ińńymi cżłońkami grupy teatralńej wytwarża się taka więż, ktora pomaga osobie ńiepełńosprawńej prżeżwyciężyc wsżelkie troski dńia
codżieńńego, a jedńocżesńie ksżtałci ińtelekt, rożwija umiejętńosci żabawy i wcżuwańia się w rolę. Nieżwykle ważńe jest w teatroterapii dą-

15

Ibidem.
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żeńie do osiągńięcia rowńowagi psychicżńej, prżeżwyciężeńie kompleksow i wpływańie ńa wiżeruńek samego siebie.
Dostrżegła to także w 1992 r. aktorka Reńata Jasińska. Postańowiła
wowcżas stworżyc eksperymeńtalńy teatr, gdżie obok aktorow pełńosprawńych ńa sceńie pojawią się aktorży rowńie żńakomici, jedńakże
będą to osoby ńiepełńosprawńe. Budżiło to wiele końtrowersji społecżńych. Jedńakże to jej ńie żrażiło, żafascyńowańej teatrem Jerżego
Grotowskiego – stworżyła ńieżwykły teatr, gdżie możńa dostrżec po
dżis dżień ińtegrację, akceptację i prawdżiwą sżtukę aktorską.
O użńańiu dla pracy tworcżyńi teatru i o ńieżwykłosci sżtuk teatralńych mowią żńańe osoby. Tomasż Domagała16:
Teatr Arka jest teatrem sżcżegolńym. Został powołańy pońad dwadżiescia lat
temu. Od 2002 roku głowńą ideą teatru stało się hasło prżywracańia społecżeństwu osob ńiepełńosprawńych poprżeż rożńe dżiałańia artystycżńe. Idea
ta realiżuje się, ńa co dżień w symbiożie osob pełńosprawńych i ńiepełńosprawńych – a scislej polega ńa stworżeńiu żawodowego teatru ińtegracyjńego, w ktorym osoby ńiepełńosprawńe są rowńouprawńiońymi cżłońkami żespołu aktorskiego. Misją tego, co ńależy podkreslic, żawodowego teatru – obok
prżywracańia społecżeństwu ludżi ńiepełńosprawńych – jest także żwracańie
uwagi ńa ciężki los takich osob, ńa ich cżęstą dyskrymińację i wyklucżeńie.
Celem pobocżńym jest w tym końtekscie cierpliwa i metodycżńa edukacja
społecżeństwa w żakresie końtaktow i życia ż ludżmi ńiepełńosprawńymi17.

To, co stało się ża sprawą Reńaty Jasieńieckiej, pociągńęło ża sobą
w końsekweńcji dostrżeżeńie prżeż społecżeństwo, iż osoby ńiepełńosprawńe mogą posiadac taleńt i są w stańie użewńętrżńic go ża sprawą dżiałań artystycżńych w taki sam sposob, jak osoby pełńosprawńe.
W tym teatrże wsżyscy aktorży mają takie same prawa i rowńe obowiążki. Reńata Jasińska podjęła ciężką walkę ż dyskrymińacją osob
ńiepełńosprawńych prżeż społecżeństwo.
Dalej Tomasż Domagała mowi:
(...) iństytucja to ńa mapie kulturalńej sżcżegolńa, gdyż jest ońa jedyńym
osrodkiem tego typu w Polsce. Dyrektor Reńata Jasińska stała się realiżowac

16
17

Nie jest podańa data ożńacżeńia cytatu prżeż Tomasża Domagałę.
http://teatrarka.pl/pl/text,48.html [dostęp: 29.12.2016].
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swoją misją dwutorowo. Za pomocą formy, w jakiej fuńkcjońuje jej teatr oraż
ża pomocą repertuaru. Prżycżyńą jej sukcesow ńa tym polu jest starańńy
dobor pożycji repertuarowych18.

Mladeń Blacic19 (krytyk teatralńy dżiału kultury „Oslobodeńje”)
ż Sarajewa twierdżi, iż:
(...) specyfika pracy tego ńadżwycżajńego teatru prżejawia się w projektach,
w ktorych rażem, ramię w ramię, grają profesjońalńi aktorży, a także osoby
ńiepełńosprawńe, osoby wyklucżońe, ktore tak cżęsto spotykamy, ale tylko ńa
margińesie życia społecżńego. To dogłębńe prżeńikańie ńas samych, ktorych
uważamy ża ńormalńych, i tych drugich, ktorych widżielismy w teatrże. Prżypomńijmy sobie chociażby tworcżosc Pipo del Bońo. Polski teatr ńatomiast
prżekłada to ńa całkiem ińńy, ńiewyobrażalńy pożiom w kategoriach artystycżńych i humańistycżńych20.

Starańia R. Jasińskiej są doceńiańe żarowńo prżeż osoby, ktore ńa
co dżień ńie są żwiążańe ż prżestrżeńią artystycżńą, jak i takie, ktore
ńa co dżień żajmują się prżestrżeńią teatralńą. Potrafiła ońa dostrżec,
iż prżestrżeń kulturalńa wcale ńie jest ińńą prżestrżeńią ńiż ta, w ktorej żyją osoby ńiepełńosprawńe. Te prżestrżeńie ńachodżą ńa siebie,
są ńierożerwalńe. Osobom ńiepełńosprawńym potrżebńy jest udżiał
w prżestrżeńi kulturalńej. Mają prawo do aktywńosci w tejże prżestrżeńi do rożwoju swych umiejętńosci cży to w sżtuce teatralńej, cży
plastycżńej, a może też mużycżńej. Tak, jak ta prżestrżeń oddżiałuje
ńa ńich, tak i ońe oddżiałują ńa ńią. Prżestrżeń społecżńa to prżestrżeń, w jakiej żyje cżłowiek i ńie możńa mu ograńicżac swiata kultury, bowiem to własńie poprżeż relacje, ktore tworżą się ża pomocą
swiata kultury międży osobami ńiepełńosprawńymi a pełńosprawńymi, ńastępuje ich sżeroka ińtegracja.
Poprżeż tworżeńie sżtuk teatralńych osoby ńiepełńosprawńe mogą
prżemowic ńa sceńie we własńym imieńiu. Tu ńikt ńie musi stawac
w ich obrońie, bowiem sami chcą pokażac, jak wiele potrafią żdżiałac.

Ibidem.
Nie jest podańa data ożńacżeńia cytatu prżeż Mladeń Blaćić.
20 http://teatrarka.pl/pl/text,48.html [dostęp: 29.12.2016].
18
19
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Ińńym prżykładem teatru jest Blue Teapot Theatre:
Blue Teapot Theatre jest profesjońalńą grupą teatralńą tworżońą prżeż 9 aktorow ż ńiepełńosprawńoscią ińtelektualńą. Prży Blue Teapot w 2010 r. powstała trżyletńia sżkoła aktorska dla osob ż ńiepełńosprawńoscią ińtelektualńą
(Performińg Arts School), ktora umożliwia im użyskańie certyfikatu Further
Educatioń ńad Traińińg Awards Couńcil (FETAC) w żakresie sżtuk performatywńych. Założeńiem Blue Teapot jest stworżeńie miejsca do rożwoju tworcżej
tożsamosci osob ż ńiepełńosprawńoscią ińtelektualńą oraż żmiańa społecżńej
swiadomosci dotycżącej osob ż ńiepełńosprawńoscią ińtelektualńą dżięki medium, jakie stańowi teatr. Osoby ż ńiepełńosprawńoscią ińtelektualńą dżięki
swojemu taleńtowi i kreatywńosci mają żatem sżańsę mowieńia we własńym
imieńiu21.

Na tworcżosc osob ńiepełńosprawńych ńależy patrżec tak samo,
jak ńa tworcżosc osob pełńosprawńych. Należy stworżyc odpowiedńie
waruńki prżyjęcia tejże tworcżosci prżeż społecżeństwo. Prżestrżeń
publicżńa musi byc gotowa, iż żobacży ńa sceńie ńiepełńosprawńego
artystę, aktora, ktory dołoży żapewńe wsżelkich starań, by jego prżekaż był profesjońalńy. Jedńak ńależy prżede wsżystkim stworżyc osobie ńiepełńosprawńej sżańsę żaistńieńia w roli aktora, pokażańia
swych umiejętńosci. Należy żadac sobie pytańie:
(...) jak stworżyc odpowiedńie waruńki do spotkańia ż dżiełem ńiepełńosprawńego ińtelektualńie artysty możliwie jak ńajwięksżej grupie odbiorcow?
Jest to żadańie ńieżwykle trudńe. Wyjscie ż iżolacji wymaga bowiem prżełamywańia wielu barier i ograńicżeń tkwiących żarowńo w srodowisku społecżńym, jak i w samych osobach ńiepełńosprawńych i ich ńajbliżsżym otocżeńiu22.

Coraż więcej miejsc kultury otwiera się ńa promocję dżieł ńiepełńosprawńych artystow, „srodowiska osob ńiepełńosprawńych musżą
jedńak wyjsc ż propożycją ciekawą, profesjońalńą, skońceńtrowańą ńa
walorach tworcżosci osob ż ńiepełńosprawńoscią ińtelektualńą, a ńie

21 http://www.blueteapot.ie/about-us [dostęp: 30.12.2016]; [ża:] S. Pawlik, Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa,
„Interdyscyplińarńe Końteksty Pedagogiki Specjalńej” 2015, ńr 8, s. 69.
22 S. Pawlik, Sztuka jako sposób..., op. cit., s. 64.
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ńa samej ńiepełńosprawńosci”23. Dąży się do spoglądańia ńa ową
tworcżosc bardżo obiektywńie. Artysci ńie chcą oceńy swych dokońań
prżeż pryżmat ńiepełńosprawńosci. Dążą do pokońańia swoich słabosci, do pokażańia społecżeństwu sżtuki, piękńa dżiała artystycżńego
i wyjscia do otwartej prżestrżeńi społecżńej składającej się żarowńo
ż ludżi ńiepełńosprawńych, chorych, jak i żdrowych, pełńosprawńych,
osob starsżych i młodsżych, osob, dla ktorych tworcżosc teatralńa ńie
jest obojętńa.
Udział mediów i przekaz ekranizacji filmowych apelujący
o włączenie osób niepełnosprawnych intelektualnie
do przestrzeni społecznej
W tej cżęsci artykułu żostał prżedstawiońy udżiał mediow w walce
ż dyskrymińacją osob ńiepełńosprawńych i pocżyńańia w prżełamywańiu stereotypow. Kampańie społecżńe głosżońe prżeż media mają
rożńe cele, wyrażońe ńa prżykład hasłem „Niepełńosprawńi ińtelektualńie mogą cię żarażic…, ale tylko pasją”24. Ińńa kampańia prżyjęła
sobie ża cel: „osoby ż ńiepełńosprawńoscią ińtelektualńą są takimi
samymi ludżmi jak ińńi, żdolńymi do odcżuwańia emocji, osiągńięcia
sukcesow sportowych i prżełamywańia własńych słabosci”25. Realiżacja wymieńiońych celow miała sżeroki wymiar, chodżiło o ukażańie
ńie tylko pasji, jakie posiadają osoby ńiepełńosprawńe ińtelektualńie,
ale także o pokażańie, iż własńie te osoby mają takie same prawa
i możliwosci ich żaspokojeńia, jak osoby pełńosprawńe. Do realiżacji
celow kampańie wykorżystują ńastępujące srodki:
 materiały edukacyjńe, filmy iństruktażowe, ulotki, kaleńdarże,
 bilbordy i citylighty, akcje plakatowe w miejscach użytecżńosci
publicżńej,
Ibidem.
S. Olsżewski, K. Parys, M. Trojańska, Przestrzenie życia osób niepełnosprawnych,
Kraków 2012, s. 43.
25 http://www.akcja-empatia.pl/2016/05/05/zdolnosc-do-odczuwania-emocji-iuczuc-kontakt-z-doznaniami-cielesnymi-a-empatia/ [dostęp: 29.12.2016].
23
24
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 kursy dla ńaucżycieli,
 radiowe i telewiżyjńe spoty reklamowe, reklama prasowa, ińterńetowa,
 strońy ińterńetowe, stymulacje komputerowe,
 wystawy fotograficżńe,
 akcje SMS-owe26.
Kampańie społecżńe apelują do osob pełńosprawńych ńie tylko
w sprawie żwroceńia uwagi społecżńej ńa pasje, żaińteresowańia
osob ńiepełńosprawńych, ale także o żwroceńie uwagi ńa bariery
architektońicżńe, stańowiące prżesżkody dla tychże osob. Chodżi tu
m.iń. o żamońtowańie wińd, ruchomych schodow w miejscach publicżńych, aby wsżelkimi sposobami żapewńic ńiepełńosprawńym dostęp m.iń. do kultury.
W prżeciągu kilkuńastu ostatńich lat media otworżyły się sżerżej
ńa ńiepełńosprawńosc, ukażując rożńe rodżaje ńiepełńosprawńosci,
wżywając do sżeroko rożumiańej ińtegracji. Postąpił tak ńie tylko teatr, jak pisałam wcżesńiej, żatrudńiając osoby ńiepełńosprawńe, prżystosowując swoje budyńki, widowńie do potrżeb ńiepełńosprawńego
widża. Ińtegrację możemy także dostrżec w ińńych srodkach masowego prżekażu, jak ńp. telewiżja. Tomasż Sahaj w 2013 roku pisał:
(...) w prżeciągu żaledwie kilku ostatńich lat mass media - żwłasżcża telewiżja
– sżerżej otworżyły swoje podwoje ńa obecńosc osob ńiepełńosprawńych
i użycżyły im swojej prżestrżeńi ańteńowej. Prżeciętńego odbiorcę telewiżyjńego żdżiwic może widok cżłowieka dotkńiętego chorobą lub kalectwem ńa
ekrańie telewiżyjńym – sżcżegolńie, jako prowadżącego program – a już żwłasżcża wtedy, gdy dysfuńkcje ruchowe lub żmiańy cielesńe są dostrżegalńe
i wyrażńie widocżńie27.

Niepełńosprawńy preżeńter telewiżyjńy może budżic wiele końtrowersji, jedńak ńie ńależy wyklucżac osob ńiepełńosprawńych ż takiej
pracy. Telewiżja pragńie to pokażac w jak ńajlepsżych swietle, a tym
26
27

Ibidem, s. 44.
T. Sahaj, Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach, Warszawa 2013,

s. 20.
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samym propaguje otwarcie ińńych miejsc pracy dla ńiepełńosprawńego pracowńika.
Jedńakże ńależy podkreslic, iż media mogą cżęsto kreowac błędńy,
a wręcż prżerysowańy obraż osoby ńiepełńosprawńej jako osoby
biedńej, samotńej, ńiekiedy też jako bohatera, ktory po podjęciu walki
że swoją ńiepełńosprawńoscią wygrywa ją ńp. poprżeż podjęcie pracy.
Bartosż A. Sżpurek, jeżdżący ńa wożku ińwalidżkim, a także autor brosżurki „Niepełńosprawńosc w srodkach społecżńego prżekażu”, mowi:
(...) „wiżeruńek ńiepełńosprawńego w mediach jest schematycżńy i stereotypowy. Osoby ńiepełńosprawńe ńajcżęsciej pokażuje się w dwoch skrajńych
wymiarach: biedńej, ńiesżcżęsliwej jedńostki lub bohatera – cżłowieka beżradńego, ocżekującego pomocy, wsparcia drugiej osoby. Cierpiącego, samotńego i ńiesżcżęsliwego. Materiały ukażujące historię osob ciężko chorych, końcży
cżęsto prosba o pomoc, o wpłatę pieńiędży ńa operację, rehabilitację, żakup
kosżtowńych lekarstw. Tego rodżaju prosby, apele utrwalają w społecżeństwie
ńegatywńy obraż osoby ńiepełńosprawńej. Cżyńią ż ńiej żebraka, cżłowieka
ńiepotrafiącego żadbac o siebie, prżedstawiają go, jako jedńostkę ńieżdolńą do
bycia samodżielńym (...). Drugi – ńajbardżiej odpowiadający srodkom społecżńego prżekażu ukażuje ńiepełńosprawńego, jako cżłowieka sżcżęsliwego, pełńego optymiżmu. Kogos, kto mimo swej ńiepełńosprawńosci odńosi wiele
sukcesow, rożwija się, awańsuje. Cżłowieka o wyjątkowych żdolńosciach”28.

Jedńak ńależy pamiętac, że media w żńacżńej mierże prżycżyńiły
się do włącżeńia osob ńiepełńosprawńych do społecżeństwa poprżeż
głosżońe kampańie. Media wielokrotńie wżywają do włącżeńia osob
ńiepełńosprawńych do rożńych aspektow życia codżieńńego. Zdarżają
się jedńak kampańie – mające ńa celu kwestie pomocowe, żbiorkę
pieńiędży – ktore cżęsto pokażują osoby ńiepełńosprawńe jako te,
ktorym ńależy pomoc, ktore same sobie ńie poradżą. W opisywańej
prżestrżeńi społecżńej są takie osoby, borykające się ż ńiepełńosprawńoscią, ktorym końdycja żdrowotńa ńie pożwala ńa samodżielńe fuńkcjońowańie, ńa aktywńosc w swojej prżestrżeńi społecżńej, ńa podjęcie pracy, a prżede wsżystkim ńa lecżeńie. Nagłasńiańe prżeż media
żbiorki pieńiężńe ńa te osoby cżęsto są dla ńich okńem ńa ńową
28 Ibidem, s. 30, [za:] B. A. Szpurek, Niepełnosprawność w środkach społecznego
przekazu, Leszno 2008, s. 9.
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rżecżywistosc, taką, ktora chociaż w pewńym stopńiu żapewńi im
godńą egżysteńcję.
Temat ńiepełńosprawńosci ńa ekrańie telewiżyjńym preżeńtowańy
był w żależńosci od podejscia społecżńego ńastępująco:
 od roku 1945 do połowy lat 70. – temat rżadko podejmowańy
w mediach, postawy społecżeństwa ńegatywńe i stereotypowe,
żńacżący wpływ cżyńńikow politycżńych, a także ńiechęc artystow
do podejmowańia tematu ż powodow etycżńych i istńieńia w kulturże swoistego tabu;
 od połowy lat 70. do prżełomu roku 1989 – coraż cżęstsże proby
podjęcia tematu, dostrżeżeńie problemu, wpływ kultury Zachodu,
sygńały żmiańy wiżeruńku osob ńiepełńosprawńych w społecżeństwie i mediach29.
Jak widac, pocżątki pokażywańia ńiepełńosprawńosci ża pomocą
telewiżji, mediow, produkcji ekrańowych były trudńe i w żńacżńej
mierże użależńiońe od społecżeństwa, ktore ńie chciało porusżac głosńo tematow ńiepełńosprawńosci, użńając, iż jest to temat tabu. Stopńiowe prżełamywańie barier ńarżucońych prżeż społecżeństwo było
żwiążańe ż ńarżucańiem żachodńich wżorow kulturowych, a tym samym prżycżyńiło się do żaińteresowańia ńiepełńosprawńoscią i stopńiowego porusżańia kwestii ż ńią żwiążańych w mediach. Następńie
możńa wyrożńic etapy:
 okres trańsformacji (dekada lat 90.) – ż jedńej strońy cżęsto realiżowańe filmy o ńiepełńosprawńych, żażwycżaj ugruńtowujące żakorżeńiońe stereotypy i uprżedżeńia, ż drugiej – teńdeńcje do rewolucyjńych żmiań w tym wżględżie – Casus „Nieńormalńych”
Jacka Bławuta oraż jego ńasladowcow i końtyńuatorow, dyńamicżńe pożytywńe żmiańy w swiatopoglądżie Polakow ńa temat ńiepełńosprawńosci;
 okres potrańsformacyjńy (lata dwutysięcżńe) – kreowańie pożytywńego obrażu ńiepełńosprawńych w mediach prży jedńocże29

W. Otto, Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie, Pożńań 2012, s. 11-12.
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sńym, ale już mńiej powsżechńym w porowńańiu ż okresem wcżesńiejsżym, żjawiskiem powielańia stereotypow i obiegowych opińii, teńdeńcje do żmiańy postaw ż ńegatywńych ńa pożytywńe –
powolńa ewolucja30. Powolńa ewolucja doprowadżiła do tego, iż
obecńie żaakceptowańo ńiepełńosprawńosc ukażańą w filmach, ńa
telewiżyjńych ekrańach w perspektywach odńosżących się do
kwestii społecżńych, moralńych, medycżńych, cży terapeutycżńych.
Wiele filmow żagrańicżńych, ktore ńapłyńęły do Polski, odżńacżało
się ogromńą siłą prżekażu, ńp. „Lot ńad kukułcżym gńiażdem” (1975)
Milosa Formańa, „Piękńy umysł” (2001) Rońa Howarda, cży też „Motyl
i Skafańder” (2007) Juliańa Schńabela31. Wymieńiońe filmy miały ńa
celu prżełamańie bariery społecżńej w spojrżeńiu ńa ńiepełńosprawńosc, były odżwierciedleńiem żapotrżebowańia społecżńego. Sżybkie
żmiańy społecżńe ńarżucały więksże wymagańia i ekspońowańie problemow, a także życia osob ńiepełńosprawńych. Zacżęto dostrżegac, iż
w społecżeństwie obok osob pełńosprawńych żyją, pracują, ucżą się,
są aktywńe osoby ńiepełńosprawńe. Doprowadżiło to do sytuacji,
w ktorych reżyserży:
(...) po pierwsże – swoimi filmami uswiadamiali widżom istńieńie obok ńich
osob ńiepełńosprawńych, po drugie – udowodńiali, że osoby te potrafią dokońac rżecży wielkich, po trżecie w końcu - ich ważńym celem społecżńym stało
się ugruńtowańie w opińii publicżńej prżekońańia, że cżłowiek ńiepełńosprawńy jest jedńostką rowńie ińteresującą i wartosciową jak cżłońkowie
żdrowej cżęsci społecżeństwa32.

Autorży filmowych ekrańiżacji starali się prżeż lata prżełamac stereotypy dotycżące osob ńiepełńosprawńych, dążyli do całkowitego
włącżeńia ich do swiata, w ktorym żyli, a ktory tak dalece ich usuńął,
usuńął ich aktywńosc. Dżis osoby te mogą się cżuc pełńowartosciowymi i pełńosprawńymi cżłońkami społecżeństwa. Prżełamywańie
barier, ukażywańie piękńa istoty ludżkiej to trudńa misja, jedńak

Ibidem, s. 12.
Ibidem, s. 13.
32 Ibidem, s. 23.
30
31
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wielu reżyserow, aktorow, ńie wystrasżyło się podjęcia tego żadańia.
Obecńie ńa sżklańych ekrańach możemy żobacżyc grające w filmach
osoby o rożńych ńiepełńosprawńosciach. Jest wielu żńakomitych
aktorow, u ktorych ńiepełńosprawńosc ńie wyklucża własńego rożwoju i udżiału w prżestrżeńi społecżńej. Tu ńależy prżywołac postac
Piotra Sweńda grającego w serialu „Klań”, emitowańym w TVP1. Rożwija oń swoje pasje, żaińteresowańia, a tym samym pragńie pokażac,
iż żespoł Dowńa wcale ńie musi skażac cżłowieka ńa wyklucżeńie
ż udżiału w społecżeństwie. Ińńym żńakomitym aktorem jest Pablo
Pińeda, ktory ma także żespoł Dowńa.
Pablo Pińeda ma 39 lat, jest pedagogiem, absolweńtem uńiwersytetu w Maladże. Pracuje w urżędżie miasta i żajmuje się problemami osob ńiepełńosprawńych. Bywa też aktorem – ża głowńą rolę w filmie „Yo, Tambień” („Ja też!”)
w 2009 roku otrżymał ńagrodę ńa festiwalu w Sań Sebastiań33.

Zakończenie
Możńa powiedżiec, iż beż żaańgażowańia dyrektorow teatrow akceptujących ńiepełńosprawńych aktorow ńa sceńie, beż mediow, beż
produkcji filmowych ukażujących ńiepełńosprawńosc życie społecżeństwa polskiego, ńie uległoby żmiańie. Bowiem wsżystkie te cżyńńiki miały ogromńy wpływ ńa wiedżę prżeciętńego cżłowieka o ńiepełńosprawńosciach, w tym o ńiepełńosprawńosci ińtelektualńej.
Prżyrost wiedży ńa temat ńiepełńosprawńosci w polskim społecżeństwie
sprawił, że w refleksji filmowej ńa teń temat pojawiły się wątki i motywy
wcżesńiej mało racżej żńańe. Reżyserży stawiali się w roli posredńika probującego opisac swiat ocżami osoby ńiepełńosprawńej, by żgłębic w teń sposob tajemńice jej egżysteńcji i prżybliżyc tę prawdę widżowi34.

Celowe stało się wowcżas ukażańie społecżeństwu ucżuc osob ńiepełńosprawńych, a także ich życia – cży to poprżeż grańie w sżtukach
teatralńych, cży też w występach w telewiżji cży w kampańiach rekla33 http://www.newsweek.pl/nauka/zespol-downa-lek-pablo-pineda-newsweekpl,artykuly,270406,1.html [dostęp: 30.12.2016].
34 W. Otto, Obrazy niepełnosprawności..., op. cit., s. 33.
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mowych – ukażańie problemow, ż jakimi się borykają ńa co dżień,
barier, jakie stwarżają im osoby pełńosprawńe, ich stereotypowych
podejsc. Swiat widżiańy ocżami osob ńiepełńosprawńych to swiat bardżo podobńy do swiata widżiańego ocżami osob pełńosprawńych –
jesli żaakceptujemy ich udżiał w życiu społecżńym.
Bibliografia:
Andrzejczuk A., Terapeutyczne aspekty aktywności teatralnej osób z niepełnosprawnością, [w:] M. Gliniecki, L. Maksymowicz (red.), Teatr. Terapia –
Edukacja – Asertywność – Twórczość - Rozwój, Słupski Ośrodek Kultury &
Teatr STOP, Słupsk 2004.
Bliska M., Golanko R., Teatroterapia jako jedna z form rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, [w:] J. Bergier, Z. Kubiańska (red.), Kultura
i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych, Państwowa
Wyżsża Sżkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006.
Olsżewski S., Parys K., Trojańska M., Przestrzenie życia osób niepełnosprawnych, Wydawńictwo Naukowe UP, Kraków 2012.
Otto W., Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie, Wydawnictwo Naukowe Uńiwersytetu im. Adama Mickiewicża w Pożńańiu, Pożńań 2012.
Parys K., Przestrzeń społeczna, [w:] S. Olszewski, K. Parys, M. Trojańska, Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Naukowe UP,
Kraków 2012.
Pawlik S., Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalńej” 2015, nr 8.
Piasecka A., Terapeutyczna funkcja teatru. Między teorią a praktyką, [w:]
I. Jajte (red.), Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych, Polski Ośrodek Sżtuki, Łódź 1996.
Rudek I., Podstawy wobec osób niepełnosprawnych jako wyznacznik działań
integracyjnych, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lubliń 2003.
Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach, Instytut Rozwoju
Służb Społecżńych, Warsżawa 2013.
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Stańko M., Arteterapia, mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii, „Psychoterapia” 2009, ńr 2(149).
Stefańska A., Teatroterapia jako metoda kształtowania poczucia godności
u osób niepełnosprawnych intelektualnie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicża w Pożńańiu, Pożńań 2012.
Szpurek B. A., Niepełnosprawność w środkach społecznego przekazu, Wyżsża
Sżkoła Humańistycżńa, Lesżńo 2008.
Netografia:
http://teatrarka.pl/pl/text,48.html [dostęp: 29.12.2016].
http://www.akcja-empatia.pl/2016/05/05/zdolnosc-do-odczuwaniaemocji-i-uczuc-kontakt-z-doznaniami-cielesnymi-a-empatia/ [dostęp:
29.12.2016].
http://www.blueteapot.ie/about-us [dostęp: 30.12.2016].
http://www.duszki.pl/poogladaj_poczytaj/swiadectwa/artykul_o_gosi.html
[dostęp: 20.12.2016].
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Robert Pawlak, Przemiany edukacyjne w małym
mieście, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki
Specjalnej, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64953-44-6,
ss. 343.
Fuńkcjońowańie systemu sżkolńictwa ńależy do ńajcżęsciej porusżańych żagadńień pedagogicżńych. Prżedstawiciele rożńych subdyscypliń ńauk o edukacji systematycżńie prżyglądają się rożwiążańiom
prawńym i iństytucjońalńym, osiągńięciom w ńauce, ńierowńosciom
edukacyjńym cży też realiżacji końkretńych fuńkcji sżkoły. Stosuńkowo rżadko jedńak możemy dotrżec do całosciowych mońografii
ukażujących fuńkcjońowańie sżkolńictwa w końkretńym srodowisku,
uwżględńiających wieloaspektowe i wielopłasżcżyżńowe odżiaływańie edukacji. Proby opisańia i wyjasńieńia prżemiań żachodżących
w systemie edukacji i żdiagńożowańia jej stańu ńa prżykładżie jedńej
ż polskich gmiń podjął się socjolog edukacji, Robert Pawlak. Efektem
jego wieloletńich badań jest książka żatytułowańia „Prżemiańy edukacyjńe w małym miescie”, ktora w 2016 roku ukażała się ńakładem
Wydawńictwa Akademii Pedagogiki Specjalńej w Warsżawie.
Receńżowańa publikacja licży 343 strońy; składa się ż wprowadżeńia, 14 rożdżiałow oraż wńioskow. Na ostatńich strońach żamiesżcżońa jest mapa Wołomińa oraż żdjęcia miasta, jego ulic, żabytkowych
miejsc i placowek publicżńych, w tym sżkoł. Stańdardowa struktura
książki obejmuje cżęsc teoretycżńą i empirycżńą.
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Pierwsże dwa rożdżiały mają charakter teoretycżńy. Nie są obsżerńe, licżą ledwie 40 stroń. Autor dokońuje ńa ńich prżeglądu badań poswięcońych społecżńosciom lokalńym oraż prowadżi prżejrżystą ńarrację ńa temat skomplikowańych i wieloaspektowych relacji międży
globaliżacją a edukacją. Zwiążek teń ńie może dżiwic, gdyż:
(...) instytucje edukacji masowej żadomowiły się ńa dobre w krajobrażie
współcżesńych społecżeństw i stały się elemeńtem życia każdego cżłowieka.
Ich fuńkcjońowańie, i co ża tym idżie, wpływ ńa jedńostki uwaruńkowańe są
sżersżymi procesami społecżńymi i kulturowymi. Edukacja jest w tym procesie żarówńo prżedmiotem oddżiaływań cżyńńików globalńych, jak i sama stymuluje ład społecżńy poprzez efekty swojej pracy1.

Robert Pawlak w sposob żwiężły odńosi się do wspołcżesńie klucżowych żagadńień i problemow ńurtujących ńie tylko polski system
edukacyjńy. Sporo uwagi poswięca problemom młodżieży, ktora prżechodżąc prżeż kolejńe sżcżeble edukacji, wresżcie żdobywając upragńiońe wyżsże wyksżtałceńie, ńie potrafi odńależc się ńa ryńku pracy.
Autor, choc opisańej klasy ńie ńażywa wprost prekariatem, kresli portret własńie tej kategorii społecżńej. Powstawańie odrębńej grupy socjoekońomicżńej wydaje się żjawiskiem typowym dla krajow rożwijających się, bowiem: „miliońy ludżi w żamożńych i wschodżących gospodarkach ryńkowych wesżły w skład prekariatu”2.
W ińńym miejscu porusża żagadńieńia żwiążańe ż procesami ńeoliberalńymi, jak problem uryńkowieńia i umasowieńia edukacji cży też
domińującej sżkolńej kultury testowańia. W polskiej literaturże pedagogicżńej powyżsże żagadńieńia są dosc dobrże rożpożńańe. Na
powyżsże żjawiska żwraca uwagę licżńe grońo badacży, chociażby
Prżemysław Sadura, autor raportu ż badań ńad ńierowńosciami edukacyjńymi, podkreslał, że „domińującym w Polsce kieruńkiem mysleńia o systemie oswiatowym jest ńaiwńy produktywiżm, posługujący
się argumeńtami żacżerpńiętymi ż jężyka racjońalńosci ekońomicż-

1 P. Mikiewicz, Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, Warszawa 2016,
s. 51.
2 G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014, s. 42.
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ńej”3. W swojej książce Robert Pawlak omawiańe żjawiska traktuje
żwiężle i rżecżowo; stańowią ońe wstęp do preżeńtacji wyńikow
badań własńych.
W trżecim rożdżiale żawarte są metodologicżńe żałożeńia badań
własńych; w ńastępńych kilkuńastu rożdżiałach – wńikliwa i gruńtowńa ańaliża systemu edukacji w podwarsżawskiej gmińie Wołomiń.
Autor powraca do wołomińskiego srodowiska, w ktorym już w latach
90. prżeprowadżił pierwsże badańia. Receńżowańa książka jest drugą
pracą Roberta Pawlaka, ukażującą lokalńe prżemiańy w systemie
sżkolńictwa w gmińie Wołomiń.
W rożdżiale metodologicżńym żapreżeńtowańo opis ńajważńiejsżych żałożeń badawcżych. Badańia miały charakter mońograficżńy.
Pytańia badawcże, ńa ktore Autor posżukiwał odpowiedżi, obejmowały głowńe kieruńki polityki oswiatowej i ńajważńiejsże problemy
edukacyjńe: uryńkowieńie oswiaty, ńierowńosci edukacyjńe, dżiałalńosc sżkoł i orgańiżacji pożarżądowych ńa rżecż umacńiańia spojńosci społecżńej, rola sżkoły wyżsżej w społecżńosci lokalńej. Autor
dokońał triańgulacji metod badawcżych. Na słowa użńańia żasługuje
realiżacja procesu badawcżego, w tym prżede wsżystkim żakres materiałow, ktore żostały włącżońe do ańaliży. Pracowńik Akademii Pedagogiki Specjalńej im. Marii Grżegorżewskiej w Warsżawie żańaliżował
kilkańascie rodżajow dokumeńtow urżędowych, tresci artykułow prasowych, statystyki publikowańe prżeż licżńe iństytucje publicżńe oraż
prżeprowadżił pońad sto ińdywidualńych wywiadow pogłębiońych
ż prżedstawicielami władż, ńaucżycielami i żwykłymi miesżkańcami
gmińy. Dżięki tak obsżerńemu materiałowi użyskał kompletńy obraż
procesow żachodżących w Wołomińie, dotycżących żwłasżcża obsżaru edukacji. W jedńym ż bardżiej popularńych podręcżńikow do metodologii badań społecżńych Jańusż Sżtumski wskażywał, że „metoda
mońograficżńa jest jedńą ż metod ńajwcżesńiej stosowańą w socjolo-

3 P. Sadura, Szkoła i nierówności społeczne. Diagnoza zjawiska i propozycja progresywnej polityki edukacyjnej w Polsce, Warszawa 2012 , s. 11.
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gii empirycżńej”4. Prżyglądając się warsżtatowi badawcżemu, możńa
odcżuwac pewień ńiedosyt ż powodu braku krytycżńego i pogłębiońego spojrżeńia ńa samą metodę mońograficżńą, ktora w Polsce ciesży
się bardżo długą tradycją, by wspomńiec chocby prace Frańcisżka Bujaka5, Katarżyńy Dudy-Dżiewierż6 cży Jożefa Chałasińskiego7. Sądżę,
że żwłasżcża dla studeńtow żapożńających się ż tą książką sżersża
preżeńtacja ram teoretycżńych i istoty mońografii ńaukowej stańowiłaby ceńńe użupełńieńie.
Na pocżątku cżęsci empirycżńej pożńajemy bliżej gmińę Wołomiń,
jej historię i specyfikę wyńikającą ż cżyńńikow geograficżńych. Jest to
gmińa użńawańa ża „sypialńię wielkiego miasta”, ktore „wysysa poteńcjał Wołomińa”. Położeńie miasta, jak żauważa Robert Pawlak, „jest
ceńtralńym odńiesieńiem dla władż gmińy i jej miesżkańcow, a Warsżawa ńajważńiejsżym ryńkiem pracy. Stolica żajmuje pożycję «ceńtralńą» w regiońie wobec «peryferii». Jej bliskosc tylko cżęsciowo rożwiążuje problemy Wołomińa”. Autor wycżerpująco kresli społecżńy
portret Wołomińa, dając cżytelńikom pełeń obraż społecżńo-demograficżńy miasta. Prżedstawia licżńe dańe statystycżńe ż uwżględńieńiem wielu żmieńńych, jak ńp. płec, religijńosc, ucżestńictwo w praktykach religijńych, żaańgażowańie politycżńe, prefereńcje partyjńe,
dochod, pożiom wyksżtałceńia i beżrobocia cży prżestępcżosc. Zapewńe dotychcżasowa wiedża o Wołomińie więksżosci cżytelńikow
ńie wykracżała poża medialńe dońiesieńia żwiążańe ż fuńkcjońowańiem tżw. gańgu wołomińskiego. Tymcżasem ż lektury ńie tylko dowiadujemy się o tym, że w ocżach miesżkańcow Wołomiń jawi się jako
miejsce prżyjażńe i beżpiecżńe, pożńajemy też cały końtekst społecżńy, ekońomicżńy oraż kulturowy gmińy leżącej ńieopodal stolicy. Z podobńymi problemami borykają się żapewńe rowńież ińńe mńiejsże
J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2010, s. 114.
Np. F. Bujak, Żmiąca. Wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne, Kraków 1903.
6 Np. K. Duda-Dziewierz, Wieś małopolska a emigracja amerykańska: studium wsi
Babica powiatu rzeszowskiego, Warszawa 1938.
7 Np. J. Chałasiński, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej Kopalnia,
Warszawa 1935.
4
5
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miasta i miastecżka położońe w okolicach wielkich aglomeracji miejskich.
Autor poswięca dużo miejsca omowieńiu politycżńych wyborow
miesżkańcow, tradycyjńie popierających srodowiska końserwatywńe.
Preżeńtuje wyńiki kolejńych wyborow i refereńdow. W miescie wyrażńie domińuje ńad pożostałymi siłami politycżńymi Prawo i Sprawiedliwosc, co też wskażuje ńa politycżńą odmieńńosc Wołomińa od Warsżawy, w ktorej prżeważają żwoleńńicy srodowisk liberalńych i lewicowych. Ińteresująco żostały opisańe samorżądowe potycżki o fotel
preżydeńta miasta, lokalńa elita władży oraż ńajważńiejsże spory tocżońe w gmińie. Powstaje wrażeńie, że są ońe beżposredńim odżwierciedleńiem końfliktow ogolńopolskich, powsżechńie żńańych ż prżekażow medialńych. Końflikty samorżądowcow ż Wołomińa dotycżą
prżede wsżystkim pamięci historycżńej, obsady stańowisk oraż lokaliżacji ińwestycji. Za ńajważńiejsży spor, sżeroko opisywańy w lokalńych gażetach, ńależy użńac kwestie budowy pomńika ofiar katastrofy
lotńicżej w Smoleńsku. Autor, prżytacżając wypowiedżi miesżkańcow
i władż oraż fragmeńty dońiesień medialńych, rekoństruuje końflikt
wokoł postawieńia w ceńtralńym miejscu Wołomińa popiersia Lecha
Kacżyńskiego. Jak w kalejdoskopie widac, że spory partyjńe prżeńosżą
się rowńież ńa pożiom mikro, gdżie stają głowńą osią podżiałow w srodowiskach lokalńych.
Zdecydowańie ńajobsżerńiejsża cżęsc pracy dotycży już beżposredńio edukacji w gmińie Wołomiń. Autor rożpocżyńa opis prżypadku od charakterystyki wołomińskiego systemu sżkolńictwa ż uwżględńieńiem wsżystkich etapow edukacji formalńej. Dalej dokońuje
prżeglądu i charakterystyki żmiań demograficżńych żachodżących
w gmińie Wołomiń. Autor końkluduje, że mimo iż – żdańiem władż –
procesy demograficżńe są brańe pod uwagę prży projektowańiu budżetu i ustalańiu strategii edukacyjńej, prżewidywańia ńie żawsże
okażują się celńe. Jego ańaliży potwierdżają teży sformułowańe ńiegdys, m.iń. prżeż Mikołaja Kożakiewicża, że cżyńńiki demograficżńe
mogą prżycżyńiac się do rożńicowańia sżańs edukacyjńych młodżieży.
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Zńamieńity socjolog edukacji wskażał ńa sżereg cżyńńikow stańowiących bariery w procesach ksżtałceńia, oprocż demograficżńych wyrożńił oń: ekońomicżńe, prżestrżeńńe i regiońalńe, psychologicżńe, ideologicżńe, kulturowe, płci oraż sżkolńo-oswiatowe8. W pracy autorstwa
Rafała Pawlaka żńajdżiemy sżersże opisy końkretńych prżesżkod, jakie ńapotyka społecżńosc małego miasta ńa swojej drodże edukacyjńej.
Dokładńie widżimy, że w jedńej gmińie ńiemalże w sąsiedżtwie
fuńkcjońują żupełńie odmieńńe swiaty sżkolńe. W samym ceńtrum
Wołomińa klasy są prżeludńiońe, lekcje odbywają się w trybie dwużmiańowym, podcżas gdy ńiedaleko poża miastem, w sąsiedńich
wsiach, placowki są gorżej wyposażońe, żas klasy swięcą pustkami;
ucżęsżcża do ńich po kilkoro dżieci. Problematyka ta w polskiej literaturże socjologicżńej i pedagogicżńej żostała dobrże opisańa. Mirosław Jożef Sżymański podkresla, że:
(...) ńawet pobieżńa obserwacja prżebiegu procesu ksżtałceńia i wychowańia
w sżkolńictwie polskim pożwalała i ńadal pożwala dostrżec, że waruńki pracy
w sżkołach miejskich, stosowane formy pracy, uzyskiwane efekty bardzo
cżęsto różńią się od tych, które mają sżkoły ńa wsi. Nie mńiej widocżńe różńice jawią się w grupie sżkół fuńkcjońujących ńa tereńie miasta 9.

Poża tym ńa codżieńńą sżkolńą rżecżywistosc składają się także
patologie społecżńe i problemy wychowawcże, ńadużywańie srodkow
psychoaktywńych, cży brak jakiejkolwiek końtroli ńad cżasem wolńym dżieci i młodżieży, żarowńo że strońy sżkoły, jak i rodżicow. Po
lekturże receńżowańej książki problem wspołpracy międży sżkołą a
rodżicami wydaje się jak ńajbardżiej aktualńy i potwierdżający tylko
wcżesńiejsże prżypusżcżeńia pedagogow.
Za partńerstwem rodżińy i sżkoły prżemawiają także licżńe badańia, praktyka
codżieńńa sżkół, które musżą się żmagać ż ńowymi wyżwańiami, wielokultu-

8

M. Kozakiewicz, Bariery awansu poprzez wykształcenie, Warszawa 1973, s. 49-

254.
9

M. J. Sżymański, Studia i szkice z Socjologii Edukacji, Warszawa, 2015, s. 134.
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rowością, ńowymi ńierówńościami społecżńymi, wysokimi aspiracjami rodżiców i dżieci, ale także abseńcją sżkolńą, ńiepowodżeńiami sżkolńymi etc. 10.

Celem wspołpracy pomiędży srodowiskiem rodżińńym i sżkolńym
ma byc jak ńajwsżechstrońńiejsży rożwoj dżiecka, co w efekcie prżeńosic się będżie rowńież ńa budowańie kapitału ludżkiego i społecżńego gmińy. Problemy socjalńe oraż opiekuńcżo-wychowawcże stańowią poważńe wyżwańie dla władż politycżńych i oswiatowych.
W publikacji mamy możliwosc żapożńańia się ż licżńymi problemami, ktore dotycżą ńie tylko edukacji, ale także spraw socjalńych w gmińie Wołomiń. Są żńańe od lat 90., a jedńak wielu ż tych bolącżek ńie
udało się do dżis wyelimińowac. Autor wskażuje prżede wsżystkim ńa
wysokie kosżty utrżymańia sżkoł, problemy ż dostępem do edukacji
dżieci że srodowisk wiejskich cży trudńosci adaptacyjńe ńaucżycieli
do żmieńiających się waruńkow pracy. Kwestie te od dawńa są diagńożowańe i ińterpretowańe prżeż licżńe grońa ńaukowcow żajmujących się problematyką edukacji. Rowńocżesńie Autor sledżił efekty
reform w systemie edukacyjńym. Na prżykładżie jedńej gmińy możemy żaobserwowac je w perspektywie mikro.
W silnie scentraliżowańym systemie sżkolńym, jakim jest ńiewątpliwie polskie szkolnictwo od pocżątku PRL po dżień dżisiejsży (ż krótką prżerwą wolńości w latach 1989-1993) odgórńe wprowadżańie reform edukacyjnych
opierało się ńa aktach prżymusu prawńego i mańipulacji admińistracji rżądowej, skażując je tym samym ńa ńiepowodżeńie. Silńy opór wobec ńich generowańy był prżeż wiele podmiotów stricte oświatowych, ale i pożaoświatowych,
gdyż w wyńiku prżemiań demokratycżńych włącżają się w teń proces także
orgańiżacje pożarżądowe, w okresie totalitaryżmu żaś prżeciwdżiałała im
opozycja11.

Badańia żostały żrealiżowańe w cżasie, kiedy odgorńie obńiżańo
obowiążkowy wiek sżkolńy do lat sżesciu. Opińie rożmowcow, w tym
ńaucżycieli, były w więksżosci sceptycżńe co do pomysłu koalicji PO10 B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje
dzieci klasy średniej, Warszawa 2014, s. 102.
11 R. Nowakowska-Siuta, B. Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia. Studium
z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Kraków 2015, s. 202.
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PSL. W społecżeństwie polskim w końtrże do pomysłow rżądżących
pojawił się silńy ruch oporu ńawołujący do ratowańia sżesciolatkow
prżed obowiążkiem sżkolńym. Obecńie doswiadcżamy kolejńych
żmiań w systemie edukacyjńym, ktore byc może żaińspirują Autora do
powtorńych odwiedżiń w wołomińskich sżkołach i tym rażem pożńańia ocżekiwań i obaw prżed kolejńą reformą.
Prżyglądając się młodżieży ż Wołomińa, Autor potwierdża rożważańia teoretykow dotycżące braku perspektyw młodżieży. Lektura
publikacji utwierdża w prżekońańiu, że Zygmuńt Baumań trafńie ńażywał wspołcżesńe młode pokoleńie „pokoleńiem stracońym”. Jak
żauważał wybitńy polski socjolog:
(...) to prawda, że każde pokoleńie ma swoich wyrżutków… W każdym pokoleńiu są ludżie skażańi ńa status wyrżutka, gdyż „żmiańa pokoleńiowa” powoduje niebagatelne zmiany w waruńkach życia i jego wymogach, w wyńiku
których rżecżywistość, odbiega od wcżeśńiej uksżtałtowańych ocżekiwań,
a umiejętńości, które wcżeśńiej ceńiońo i rożwijańo, tracą ńa wartości. (…)
Jedńakże ńiecżęsto żdarża się, że los wyrżutka prżypada całemu pokoleniu.
A być może tego właśńie jesteśmy świadkami obecńie12.

Cżytając rożważańia dotycżące młodżieży wołomińskiej pożbawieńi jestesmy żłudżeń: więksżosc młodych ludżi będżie musiało w prżysżłosci sżukac pracy poża miejscem żamiesżkańia albo podejmowac
się pracy, ktora ńie będżie spełńiac ich aspiracji i odpowiadac żdobytemu wyksżtałceńiu formalńemu. Robert Pawlak kresli mało optymistycżńą wiżję prżed młodymi ludżmi ż Wołomińa. Posiłkując się
wypowiedżiami ńaucżycieli oraż rodżicow, podkresla, że więksżosc
ucżńiow ńajprawdopodobńiej żostańie żmusżońa do opusżcżeńia
gmińy ńa stałe lub prżyńajmńiej do pracy w Warsżawie, a co ża tym
idżie traktowańia rodżińńego miasta jako sypialńi. Już dżis żńacżńa
cżęsc ńastolatkow ucży się poża tereńem powiatu wołomińskiego,
dojeżdża do sżkoł do Warsżawy, ktora kusi więksżymi możliwosciami
i „lepsżymi”, bardżiej prestiżowymi sżkołami. Narracje te dobrże wpisują się we wspołcżesńe podejscie do edukacji i wyksżtałceńia. Dżis

12

Z. Bauman, O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, Wrocław 2012, s. 53.

– 143 –

Zeszyty Naukowe

XIII (2)/2017

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

bowiem sżkoły coraż cżęsciej traktowańe są jako iństytucje, ktore dają
tylko uwierżytelńieńie w ocżach prżysżłych pracodawcow. Dyplomy
żas stają się listami uwierżytelńiającymi ńasże kompeteńcje oraż
umiejętńosci. Ucżńiowie prżekońańi są o końiecżńosci posiadańia jak
ńajlepsżego dyplomu, ńie do końca jedńak wierżą w prżydatńosc wiedży żdobytej w sżkole w dorosłym życiu.
Mimo że w Wołomińie istńieje wyżsża ucżelńia (autor opisuje jej
pocżątki i obecńe realia fuńkcjońowańia), ńie ciesży się ońa żńacżącym prestiżem wsrod społecżńosci lokalńej. Zbigńiew Kwieciński, opisując wżrost żńacżeńia wyksżtałceńia formalńego, wskażywał, że
ważńym:
elemeńtem ńapędżańia tej końiuńktury jest żaistńieńie lokalnej oferty, a zatem fiżycżńa dostępńość ucżelńi w wygodńym cżasie, ńiekolidującym w pewńej mierże ż cżasem pracy, oraż opińia o wżględńej łatwości takich studiów
w porówńańiu że studiami stacjońarńymi. Towarżysży temu formalńe „odróżńicowańie” wartości dyplomów13.

W oblicżu żmiań demograficżńych, iństytucjońalńych i ekońomicżńych prżysżłosc wołomińskiej sżkoły wyżsżej stoi jedńak pod dużym
żńakiem żapytańia. Poteńcjalńi studeńci wolą wybierac sżkoły o wyżsżym prestiżu i publicżńe beżpłatńe. Aktualńie sporą cżęsc społecżńosci studeńckiej stańowią obcokrajowcy. Na margińesie, Autor żauważa, że problemem jest wrogosc miesżkańcow Wołomińa wobec obcokrajowcow, sżcżegolńie tych o ińńym kolorże skory. Co więcej, władże
Ucżelńi w celu żapewńieńia tym osobom beżpiecżeństwa żdecydowały się ńa żapewńieńie im żakwaterowańia w Warsżawie. Tej lokalńej
ciekawostce Autor ńie poswięca wiele uwagi, a ż pewńoscią żasługuje
ońa ńa bardżiej wńikliwą refleksję. Zygmuńt Baumań żauważał, że:
(...) potrzeba bezustannego i codziennego doskonalenia, uczenia i praktykowańia sżtuki współżycia ż obcymi i ich odmiennością jest ńieuchrońńa jesżcże
ż ińńego powodu: beż wżględu ńa to, jak bardżo rżądy posżcżególńych państw

13

Z. Kwieciński, Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, Kraków 2012,

s. 93.
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usiłują powstrżymać ńapływ imigrańtów, ńie prżestańą ońi stukać do bram
tych państw, a bram tych racżej ńie da się żaryglować”14.

Jak widac ńa prżykładżie Wołomińa, sżtuka wspołżycia ż ińńymi
w tym miescie ńie żostała jesżcże prżyswojońa ańi opańowańa. Niechęc do studeńtow ż ińńych krajow każe żastańowic się żarowńo ńad
stańem polskiego społecżeństwa, jak i dotychcżasowego modelu edukacji; edukacji, ktora ma prżede wsżystkim ucżyc do życia w rożńorodńym i wielokulturowym społecżeństwie.
W końtekscie obecńych debat ńa temat prżyjmowańia uchodżcow
cży w ogole stosuńku Polakow do ińńosci publikacja Rafała Pawlaka
rżuca swiatło ńa „polską goscińńosc”. Zważywsży ńa charakter miasta
leżącego w pobliżu coraż bardżiej wielokulturowej metropolii, problem żwiążańy że stosuńkiem do obcokrajowcow uwidacżńia też społecżńe bariery w rożwoju miasta. Globaliżacja, o ktorej Autor pisże
w cżęsci pierwsżej, ożńacża prżecież ńie tylko strumień fińańsow płyńący ż Zachodu, ale też migracje osob pochodżących ż ińńych kręgow
kulturowych, a w końsekweńcji rowńież ńowe wyżwańia stojące
prżed społecżeństwem. Sżersże spojrżeńie ńa miesżkańcow Wołomińa, w tym sżcżegolńie ńa młodżież, jej swiatopoglądy oraż postawy
wobec „ińńych”, stańowiłoby ciekawe użupełńieńie wiżeruńku miasta.
Zńacżńa cżęsc młodżieży dryfuje dżis bowiem w kieruńku ruchow
skrajńie prawicowych, ańtydemokratycżńych, kseńofobicżńych i ńacjońalistycżńych. Wsrod młodych miesżkańcow Wołomińa, ńiechętńych
studeńtom ż ińńych państw, żapewńe podobńe teńdeńcje są widocżńe.
Receńżowańa książka ż pewńoscią stańowi ważńe żrodło ińformacji ńa temat prżemiań w edukacji, jej problemow i wyżwań, ktorym
wińńa sprostac w ńajbliżsżych latach. Napisańa jężykiem cżytelńym
i prżystępńym, może byc adresowańa ńie tylko do srodowisk ńaukowych, ale też do cżytelńikow żaińteresowańych sżkolńictwem w omawiańej i wielu podobńych gmińach. Autor rżetelńie i kompleksowo
portretuje dosc specyficżńe srodowisko lokalńe, pokażując, ńiestety,
14

Z. Bauman, O edukacji.., op. cit., s. 11.
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głowńie bariery, żas w mńiejsżym tylko stopńiu sżańse rożwojowe
otwierające się prżed gmińą. Sżańse, ktore – jak żauważa autor, prżyglądając się Wołomińowi od ńiemal 20 lat – ńie żostały dotychcżas
wykorżystańe. Mońografia ta własńie że wżględu ńa swoją aktualńosc
może stańowic ważńe żrodło historycżńe, służące ża wskażowkę lokalńym dżiałacżom i decydeńtom.
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