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Od Redakcji 
 
 

Przedstawiany zeszyt wyróżnia się różnorodnością tematyczną 
ze wskazaniem na problemy wielokulturowości: Europa – Azja.  
W obrębie „europejskiej” części dominują zagadnienia literaturoznaw-
cze i historyczne, jak też problemy nauki i filozofii barokowej oraz 
współczesnej. W części „azjatyckiej” ukazano Chiny w szerokiej per-
spektywie kulturowej oraz aktualnych problemów bezpieczeństwa.  
 Zeszyt domykają recenzje wartościowych książek naukowych  
i literackich, edycje i przekłady cennych, choć mniej znanych zabyt-
ków kultury dawnej, oraz prezentacje twórczości najnowszej.    
 
 

Siedlce, listopad 2016 
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Manfred Richter  
(Berlin) 
 

Comenius und Europa – seine Erfahrung  
und seine Vision von Europa 

 
 
Abstract:  
 
 The article discusses Comenius’s experience in Europe in the context of 
religious animosity, expulsion of people adhering to different Christian churches and 
religious support for wars as in the so called “30-years war” in Central Europe or the 
Swedish-Polish wars. This experience, along with various trends in contemporary 
scholarship, is seen to have given a powerful impulse to Comenius, who proposed 
‘Pansophia’ as a means to rectifying corruptions in science, politics and religion in  
a universal way. His concepts were systematized in his opus magnum, inviting the 
‘Lumina Europae’ to a ‘Universal Consultation on the Amendment of Human Af-
fairs’. The article concludes with a reflection on how the potential uses of Comenius’s 
legacies in modern thought.  
 
Key words: Comenius, Religion, Europa, Counter-Reformation  

 
 
Vorbemerkung 
 
 – bewegend ist es für mich, jetzt in dieser Ihrer Stadt Leszno zu sein, 
über die wir so viel gelesen haben und zu sehen, wie trotz aller histori-
schen Zerstörungen Ihre Stadt lebt – dass sie also nicht nur eine histo-
rische Bedeutung hat, sondern heute lebendig ist. Und dass Sie nun die 
ersten Leszscyński-Tage für den großen Sohn dieser Stadt, Jan Amos 
Komeński, als Wissenschaftler genannt Comenius, begehen1. 
 – Erlauben Sie mir, Grüsse aus St. Petersburg zu überbringen, von wo 
ich gerade komme, von einer Tagung der dortigen Comeniusgesell-
schaft, die ihr zwanzig-jähriges Bestehen feierte. Einer der Vorträge 
hatte zum Thema: „Comenius – Lehrer Europas“, wie auch Thomas 
Masaryk sagte, der erste Präsident der 1918 neu gegründeten tsche-
choslowakische Republik, die damals – genau wie Ihr Land, Polen - 
ihre Unabhängigkeit erlangte. Er wollte die ganze Politik seines Lan-
des auf die Ideen von Comenius gründen – eine ganz ausserordentli-
che Würdigung dieses Gelehrten und Bischofs einer kleineren Kirche, 

                                                
1 Artykuł jest poprawioną i zmienioną wersją referatu wygłoszonego na Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej Jan Amos Komeński – nauczyciel Europy (Leszno  
18-19. 11. 2010).  
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der Böhmischen Brüder – Unität, die sich selber auf den tschechi-
schen Reformer Jan Hus zurückführte.  
 

Es ist genau das Thema dieser Tagung hier. Wenn Comenius 
genannt wird „Lehrer Europas“, so möchte ich dabei unterstreichen, 
dass in der Pampaedia, dem mittleren Teil seines grossen Haupt-
werks, das er in Amsterdam niederschrieb, nicht nur die Schule bis 
zum Alter von 24 Jahren, sondern das ganze Leben als Schule ge-
meint ist. Das Leben insgesamt ist eine Schule, in der wir immer neu 
lernen sollen. Comenius hat also die moderne Forderung nach einem 
lebenslangen Lernen – LifeLongLearning oder „LLL“ – als allererster 
Pädagoge systematisch begründet. Wir wissen, dass heute keine Ge-
sellschaft ohne dieses lebenslange Lernen auskommt. Und er hat es 
nicht nur als private und berufliche Angelegenheit (was Sie in Ihrer 
Hochschule in besonderer Weise fördern: „zawodowa“) aufgefasst. Es 
war für ihn zugleich eine Teil und Beitrag zu der „Allgemeinen Bera-
tung über die Verbesserung der menschlichen Angelegenheiten“, an 
der Alle je auf ihre Weise mitwirken sollten, wie er es bereits im 17. 
Jahrhundert forderte, als man noch längst nicht allgemein demokra-
tische Ideale hegte. 
 

Ich möchte daher mein Referat auffassen als eine Schilderung 
seines lebenslangen Lernens in der Erfahrung Europas zu seiner 
Zeit. Er selber musste sich ja in den steten Veränderungen der euro-
päischen Politik, aber auch Kultur und Wissenschaft gleichsam im-
mer neu mit sich und anderen beraten, wie die Verbesserung der An-
gelegenheiten Europas am besten gefördert werden könnte. Unser 
Thema sei also: die Erfahrung Europas als Panscholia für Comenius 
selber.  
 
(A) Im ersten Teil sollen wichtige Elemente der Lage Europas zu sei-
ner Zeit und in einigen der von Comenius besuchten Länder hervor-
gehoben werden, die er selbst erlebte; 
(B) dann wird gefragt: welches Bild Europas sich ihm aus seiner Er-
fahrung ergeben hat. Sodann:  
(C) welche Vision Europas er als die Aufgabe Europas gesehen hat. 
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A Wie Comenius Europa erfuhr 
 
I Die Welt des Dreissigjährigen Krieges 
 
I.1 Politische Gewalttätigkeit 
  
 Es kann hier nur ein Schlaglicht auf jene Zeit des 17.Jahr-
hunderts geworfen werden, da Europa, gerade in seinem mittleren 
Bereich, dem „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“ – das ja 
ein Vielvölkerreich war, nicht nur ein „deutsches“ – von entsetzlichen 
Kriegen heimgesucht wurde. In Teilen verminderte sie die Bevölke-
rung bis auf ein Drittel. Ganze Landstriche wurden verwüstet und die 
Lebenskultur sank dramatisch ab. In dieser Hinsicht ist ein Vergleich 
mit unserem erst vor kurzen vergangenen 20. Jahrhundert nahe lie-
gend. Und in diesem Fall, im 20. Jahrhundert, ich kann es hier nur 
mit Trauer und Schmerz bekennen, wurde dies von Deutschland, 
meinem Land, in verbrecherischer Weise aus nationalistischen und 
rassistischen Ideologien heraus herbeigeführt und rücksichtslos ge-
gen die Bevölkerungen Europas durchgeführt. Dabei hätten wir ei-
gentlich die Erfahrungen im Dreissigjährigen Krieg und dann die im 
1. Weltkrieg in warnender Erinnerung haben können.  
 

Um den „Dreissigjährigen Krieg“, also das Europa zu des Co-
menius Zeiten, politisch anschaulich zu machen, erinnern wir uns der 
wechselnden Schauplätze:  
 a) der bekannte böhmisch-pfälzische Krieg 1618-1623 hatte 
wie für Böhmen so auch für die Pfalz (es verlor die Kurwürde) und 
Bayern (das sie erbte) Folgen; für Böhmen die bekannte schlimme 
Vertreibung des Adels und der Oberschichten zu Zehntausenden. Die 
zum Bleiben gezwungene Bevölkerung wurde nun gewaltsam katholi-
siert. Zugleich wurde der Adel mithilfe der Habsburgischen Macht 
germanisiert, so dass die tschechische Kultur Jahrhunderte brauchte, 
bis sie im 19. Jh. sich wieder voll beleben konnte. Dann folgte  
 b) der niedersächsisch-dänische Krieg. Er dauerte bis 1629, 
bei dem auch England im Hintergrund mit im Spiel war; dann 
 c) der schwedische Krieg, der ermöglicht war durch die Ver-
mittlung eines polnisch-schwedischen Friedens durch Richelieu 1629, 
so dass Schweden freie Hand hatte, im Deutschen Reich einzugreifen; 
und 
 d) schließlich der schwedisch-französische Krieg 1635-1648. 
Dass danach im sog. Westfälischen Frieden von und Osnabrück  
1648 die Schweiz und die Niederlande aus dem römisch-deutschen 
Reichsverband ausschieden ist ebenso ein Ergebnis davon wie die 
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Festsetzung Schwedens in Norddeutschland und seine Position als 
nördliche Grossmacht in Rivalität mit Polen. 
 Und war Polen im 17. Jahrhundert zunächst noch frei von 
Kriegen wie im übrigen Europa, so musste es bald den Krieg mit 
Schweden erleben, mit ähnlich schrecklichen Verheerungen wie zuvor 
weiter westlich.  
 Diesen hat auch Comenius hier, in dieser Stadt, mit der Ver-
nichtung seines Hauses und Besitzes 1656 erfahren: Er schrieb da-
mals: Lesnae exidium! Dabei war Lezno eine blühende Stadt, was 
Forscher wie Aloysi Konior schon in kommunistischer Zeit durch 
Symposien hier in Erinnerung gerufen haben. Heute haben wir die 
Studien von Jolanta Dworzaczkowa, Bogusław Dybaś, Werner Kor-
thaase und anderen darüber. Comenius war ja noch vom Stadtpräsi-
denten gebeten worden, einen Appell an den herannahenden schwe-
dischen König zu richten, worin er ihn mahnte, die traditionelle pol-
nische Toleranz und Relgionsfreiheit zu achten – ein Appell, der 
nachher völlig missverstanden wurde, wie Jolanta Dworzaczkowa und 
andere längst nachgewiesen haben. Diese Zerstörung der blühenden 
Stadt zwang Comenius mit seiner Familie anderswo Asyl zu suchen Es 
wurde ihm aus Holland von der Familie de Geer in Amsterdam ange-
boten – was ja seine europaweite Anerkennung dokumentiert.  

Danach ging es in Polen noch einmal los mit Krieg in dem lan-
gen, fast zwei Jahrzehnte andauernden Nordischen Krieg, nun unter 
Beteiligung auch der erstehenden russischen Grossmacht, wodurch 
Leszno erneut schwere Zerstörungen erleben musste.  
 
I.2 Religiöse Unterstützung der Gewalt 
  
 Wir wissen, dass die Mächte im Dreissigjährigen Krieg alle 
auch in kirchlicher Verbundenheit standen – und leider haben die 
Kirchen nicht gegen den Krieg gewirkt, sondern sogar zu ihm ange-
stachelt. Statt mit dem Wort und der Botschaft des Evangeliums woll-
te man mit Waffen die Macht gewinnen oder behaupten. Und schwer 
war zu unterscheiden, was die Interessen der Kirchen und was die 
der Staaten waren: Habsburg und eine Mehrzahl süddeutscher Staa-
ten waren mit dem Papsttum verbunden, also „katholisch“, die meis-
ten norddeutschen Staaten „lutherisch“ oder „reformiert“, also evan-
gelisch. Von den auswärtigen Mächten waren Dänemark und Schwe-
den lutherisch, Frankreich, obwohl selbst katholisch, stand dennoch 
gegen das katholische Habsburg auf der Seite des lutherischen 
Schweden – usw. Nur mühsam kam man 1648 endlich zum Westfäli-
schen Frieden von Münster und Osnabrück – der Comenius und die 
tschechischen Exulanten enttäuschte. Denn die Evangelischen wur-



Inskrypcje. Półrocznik 

 

15 

den von der Rückkehr nach Böhmen-Mähren, wo sie einst die große 
Mehrheit gebildet hatten, durch das Beharren Habsburgs rigoros aus-
geschlossen. 
 Was die kirchliche Seite angeht, so hat der Papst diesen Frie-
den noch Jahrzehnte lang nicht anerkannt, weshalb Konfessionsver-
folgungen in katholischen Ländern weitergingen. Aber auch die luthe-
rischen Länder machten Schwierigkeiten, denn sie wollten nicht, dass 
mit den reformierten Staaten auch die reformierte Konfession in den 
Religionsfrieden einbezogen werde. Alles andere als friedlich und für 
den Frieden hilfreich waren also gerade die religiösen Autoritäten. 
 Comenius selber wollte, dass Schweden für seine Kirche der 
Böhmischen Brüder die Rückkehr-Erlaubnis nach Böhmen erreiche. 
Tief enttäuscht äusserte er sich gegenüber dem schwedischen Kanzler 
Oxenstierna – man habe die Goldzahlungen Habsburgs der Rettung 
der Seelen vorgezogen. Eine Rückkehr hätte freilich, wie die Mentali-
täten der Zeit waren, wohl erneut zum Bürgerkrieg geführt, obgleich 
die Brüder selbst immer Gewaltanwendung abgelehnt haben.  
 
II. Seine Erfahrung des Religionskriegs in Habs-
burg/Österreich/Böhmen, das Exil in Polen und die Kontak-
te zu verschiedenen europäischen Ländern  
 
II.1 Erfahrung der religiös-politischen Gewalt Habsburgs  
 
 Habsburg war die Macht, die in des Comenius Heimatland 
Böhmen-Mähren in die Erbfolge eingetreten war und bald die mehr-
heitlich hussitische und evangelische Bevölkerung immer mehr 
drangsalierte. Sie wollte zugleich mit der evangelischen Form der Re-
ligion den Adel und die Stände, die ihr mehrheitlich anhingen, unter-
drücken zugunsten der absolutistischen Macht der Wiener Zentrale - 
bis sogar der Adel zu Hunderten und Glaubensflüchtlinge zu Zehn-
tausenden das Land verliessen und so das Land ausblutete. Die ver-
bleibende Bevölkerung aber, die nicht auswandern dufte, wurde in 
einem langen, schmählich gewaltsamen Rekatholisierungsprozess 
zurückgeholt in die Kirche Roms. Die Forschung spricht von zwei 
dunklen Jahrhunderten, bis die europäische Aufklärung und die all-
gemeine Toleranzforderung langsam zu greifen begannen, so dass das 
Land, das allerdings in der Gegenreformation auch eine grossartige 
jesuitisch geprägte Barockarchitektur und kirchliche Barockkultur 
erlebt hatte, bis heute sichtbar, auch allgemein geistig wieder aufblü-
hen konnte. Eine Rückkehr hatte Comenius zu seinem großen Kum-
mer nicht erleben dürfen, weil am Ende des Dreissigjährigen Krieges 
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die Friedensverhandlungen den Evangelischen auf Druck Habsburgs 
die Rückkehr in ihre Heimatländer weiterhin verwehrten.  
 
II.2 Die Erfahrung des Exils und der Unfriede unter den 
Kirchen 
 
 Habsburg hatte 1627/28 die „Verneuerte Landesordnung“ 
eingeführt, die allen evangelischen Geistlichen entweder Rückkehr in 
die römische Kirche oder Landesverweis auferlegte. So zog er mit 
mehr als Tausend seiner Glaubensgenossen aus der Brüderkirche 
nach Polen, dem damals tolerantesten und offensten Land Europas, 
nach Lissa/Leszno. Bald wuchs die Stadt, die sich unter ihrer Stadt-
herrschaft, der Familie Leszczyński – damals Graf Rafał V., der selber 
der Brüderkirche beigetreten war – für Glaubensflüchtlinge geöffnet 
hatte. Bald wurde er für seine persönliche tolerante Haltung auch von 
Bürgern anderer Konfession anerkannt, so daß sie bereit waren, ihre 
Kinder in die von Comenius geleite höhere Schule, das unter ihm be-
rühmt gewordene Gymnasium der Brüderkirche, zu schicken. Die 
Stadt wurde durch die Brüder, die ihre Druckerei mitgebracht hatten, 
bald zu einem Zentrum des Buchdrucks in Polen, was Ryszard 
Biberstajn einmal bei einem Symposion in Siedlce dargelegt hat. Und 
Comenius schrieb hier seine ersten Sprachlehrbücher und bald darü-
ber hinaus Schriften zur Erneuerung der Bildung und der Gesellschaft 
überhaupt. Sie machten ihn schnell europaweit berühmt. Dies sogar 
bis in die arabisch- und türkisch-sprechenden Länder hinein, also 
auch über den christlichen Bereich hinaus.  

Wenn wir also hauptsächlich von seinem eigenen, zunehmend 
ökumenischen Denk-Weg in Europa zu sprechen haben, so hat er 
immer zugleich auch schon die gesamte, ausser-christliche Religi-
onswelt mit im Blick gehabt. Aber zunächst ging es um die Frage: 
Christentum quo vadis ? nachdem die Kirchen so rücksichtslos ge-
meinsam mit den Staaten Kriege geführt hatten. Kann es überhaupt 
Frieden in Europa geben, solange nicht die Christen miteinander ver-
söhnt sind? Und ist nicht das erste Gebot unseres Herrn: „Friede sei 
mit Euch!“ Und: „Friede auf Erden!“. Europa, und besonders das 
christliche Europa, muss ein Kontinent des Friedens werden, war 
seine Folgerung. 
 
II.3 Die verschiedenen Länder Europas als Herausforde-
rung für Comenius 
 
 Schon hatte er die Länder seiner Herkunft, Böhmen/Mähren 
erlebt. Dann in seinen Studien Deutschland: Herborn, der aufstre-
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benden reformierten Hochschule der nassauischen Grafen, und das 
glänzende Heidelberg, mit dem damals noch nicht zerstörten be-
rühmten Schloss, dem Sitz Friedrichs V. (des nachmaligen „Winter-
königs“) und der berühmten Universität am Neckar. Ein Erlebnis be-
sonderer Art waren ohne Zweifel auch die Feirlichkeiten um die 
Hochzeit des Pfalzgrafen mit de schottischen Königstochter Elizabeth 
von Stuart, die sich gerade in seiner dortigen Studienzeit Rhein- und 
Neckar-aufwärts ereignet hatte.  

Nun kommt er nach Polen, in das damals so vorbildlich tole-
rante Land Europas: zwar katholisch wie das österreichische Habs-
burg, aber noch vom katholischen Humanismus wie bei dem Staats-
mann und Religionsphilosophen Frycz … und humanistisch gebilde-
ten protestantischen Gelehrten und Kirchenmännern wie Johannes a 
Lasco geprägt. Comenius schreibt hier in Leszno seine Sprachlehrbü-
cher in Lateinisch und bald in Polnisch und in zwölf Sprachen über-
setzt, die ihn in ganz Europa bekanntmachen, dazu in Arabisch, Tür-
kisch, Persisch.  
 Da wurde er, nachdem er schon weitergehende Ideen zu einer 
„Pansophie“ entwickelt hatte, von hier nach England eingeladen 
durch den Lesznoer Arzt Jonston schottischer Abstammung vermit-
telt. Mit den dortigen Reformern um Samuel Hartlib fasste er Pläne 
zur Wissenschafts- und Gesellschaftsreform. Nun lud man ihn zu-
gleich nach drei Richtungen hin ein: nach Frankreich, Kardinal Ri-
chelieu wollte ihn in Paris haben; nach der „neuen Welt“, nach Har-
vard, die erste Universität dort aufzubauen helfen; und nach Schwe-
den, zur Arbeit an der Schulreform. Er wählte dieses, weil es heimat-
näher war, und weil er auf politische Hilfe für seine versprengten 
Brüder zur Rückkehr in die erste Heimat hoffte. 
 Auch der Rückweg auf den Kontinent über Holland brachte 
bedeutsame Begegnungen mit sich – so die ausserordentliche Gele-
genheit, sich mit Descartes zu treffen. Es war auf dessen Wunsch hin 
erfolgt. Auch mit Naturwissenschaftlern traf er sich – hatte er doch 
auch ein Interesse an dem Forschungsgegenstand eines „perpetuum 
mobile“, einer die Gemüter damals beflügelnden utopischen Idee, 
worüber er sich dort austauschte. 
 Inzwischen engagierte er sich in Polen für ökumenische Ge-
spräche unter der Schirmherrschaft des Königs (Toruń, Colloquium 
Charitativum 1645). Es war ein bedeutsames Engagement, in das er sich 
einbeziehen liess und das ihn viel Kräfte kostete - zum Teil auch Kritik 
eintrug! - nachdem man ihn aus dem Umfeld des Königs dazu gebeten 
hatte. Hierbei kam es zu bemerkenswerten Schriften im Dialog mit ei-
nem Pater, Valeriano Magni, die bereits eine gesamtökumenische 
Perspektive ausarbeiten – eine einzigartige Leistung zu jener Zeit. 
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Dann wurde er nach Siebenbürgen/Ungarn gerufen, wo er 
durch die nahe Nachbarschaft auch mehr über die ukrainische und 
die orthodoxe Welt erfuhr, Verbindungen aufbaute und auch Hoff-
nungen auf politisches Zusammengehen gegen Habsburg hegte. Auch 
erfuhr er mehr über das türkisch-osmanische Reich, dem Siebenbür-
gen tributpflichtig war. 
 
II.4 Untergang und Neuanfang 
 
 Im polnisch-schwedischen Krieg ging dann wie bekannt 1656 
durch polnische Freischärler seine zweite Heimat, wie er sagte, 
Leszno/Lissa, in Flammen und Raub unter, er verlor seine wichtigs-
ten Manuskripte, an denen er z. T. seit Jugendjahren gearbeitet hatte 
(wie ein Thesaurus der tschechischen Sprache). So auch die Nieder-
schriften für sein Hauptwerk, die „Consultatio Catholica“, „Allgemei-
ne Beratung über die Verbesserung der menschlichen Angelegenhei-
ten“, an dem er seit den irenischen Religionsgeprächen in Polen gear-
beitet hatte. 
 Leib und Leben und die Familie ohne Hab und Gut rettend, 
musste er erneut Asyl suchen. Das benachbarte Schlesien und das 
deutsche Kurfürstentum Brandenburg mit der Universitätsstadt 
Frankfurt an der Oder – mit beiden hatte er schon zuvor Kontakte - 
kamen in Frage. Aber aus den Niederlanden, die er auch früher schon 
zweimal kürzer besucht gehabt hatte, aus der grossen Handelsstadt 
Amsterdam, kam eine Einladung zum Asyl, wobei ihm auch der Le-
bensunterhalt der Familie und Forschungsmöglichkeiten eröffnet 
waren. Der Rat der Stadt Amsterdam selbst bot ihm Hilfe für den 
Druck seiner pädagogischen Schriften (Opera Didactica Omnia - 
ODO, 1657 – das internationale Jubiläum dieses Erscheinens wurde 
350 Jahre danach in Prag gefeiert), dazu vieler anderer. Darunter 
nahm es sich sogleich vor auch seine „irenischen“ Schriften, die er in 
Elbląg im ökumenischen Interesse des Religions-Friedens vor dem 
„Colloquium Charitativum“ in Toruń 1645 niedergeschrieben hatte.  

Über Hamburg, wo er alte Freunde getroffen hatte, und Gro-
ningen, wo ihn Professoren der dortigen Universität begrüßten, hatte 
er dieses Ziel erreicht. Amsterdam war eine quicklebendige Stadt vol-
ler Anregungen und allerdings auch manchen Konflikt für ihn. Das 
letzte Lebensjahrzehnt dort sah die weitgehende erneute Fertigstel-
lung des Hauptwerks und wichtiger weiterer Werke, sowie von Noti-
zen für ein weiteres, die Weltökumene betreffendes Buch, „Mahnrufe 
des Elias“, aber auch Schriften aus verschiedenen z. T. heftigen Kont-
roversen mit neuen Strömungen der Philosophie, sei es des Cartesia-
nismus oder des Sozinianismus.  
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II.5 Zwei Heimaten: Polen die zweite Heimat, dazu noch 
weitere Exile  
 
 Natürlich hat Comenius zu den verschiedenen Ländern, in 
denen er lebte oder zu leben hatte, unterschiedliche emotionale Be-
ziehungen. Bekannt ist, wie er Zeit seines Lebens seiner ersten Hei-
mat Mähren anhing („Moravus Natione, Bohemus Lingua“) und zu-
gleich auch Böhmen eng verbunden blieb. Marta Beckova hat dieses 
wie auch sein positives Verhältnis zu Polen als seiner zweien Heimat 
und zu seiner Sprache beschrieben. Gewiss ist, daß er Polen und hier 
besonders Leszno als solche zweite Heimat betrachtete, in der er sich 
wohlfühlte und in deren Nähe er wieder sein wollte, auch als er etwa 
für Schweden arbeiten musste, weshalb er 1642-1648 in Elbing/Elb-
ląg Wohnsitz nahm. Von hier aus, nahe zu Schweden wie zu seinem 
geliebten Leszno, begann er ja für Polen mit katholischen Partnern 
auf die Einladung des Königs Władysław IV Wasa hin zu wirken. 
Denn: denn er sah im damaligen Polen ein Muster für Europa. So 
preist er es auch in der Pannuthesia als das Land, das seine Minder-
heiten tolerierte und warnte Schweden, als es gerade in Polen einge-
fallen war, das zu verkennen.  
 Das Missverständnis einer anti-polnischen Einstellung, das 
aus dem Panegyrikon auf Carolus Gustavus X entstand (eigentlich ist 
es viel mehr ein Mahnschreiben an einen Fürsten) und das Giertych 
in seinem Buch in London noch verschlimmerte, hat nun Jolanta 
Dworzaczkowa bei einem Symposion hier in Leszno dankenswerter 
Weise aufgeklärt. Zu recht sagt sie: es war nicht gegen Polen, sondern 
gegen Habsburg gerichtet. Dass er Schweden nicht blind unterstütz-
te, sondern ermahnen wollte, zeigt seine Kritik an Schweden: es tole-
riere nur im Ausland andere Religionen, dulde innenpolitisch aber 
keine Abweichung. Dagegen lobte er Polen wegen eben dieser Religi-
onstoleranz im Inneren und wegen der grossen Freiheitsliebe der Po-
len, die er dem Schwedenkönig als Mahnung vor Augen stellte. Eben-
so kritisierte er England wegen interner Machtausübung der anglika-
nischen Staatskirche gegen die Dissenters, die er ebenfalls ermahnt 
hat, eine kirchliche Ordnung anzuerkennen. Das kirchliche Leben 
dort bewunderte er.  
 Auch in Siebenbürgen unterlag er mancherlei Pflichten und 
wechselnden Konstellationen, wobei er ja neben der schulischen Ar-
beit auch politische Hoffnungen etwa im Blick auf die Ukraine und 
die orthodoxen Kosaken hegte. Holland gegenüber, dem er viel zu 
verdanken hatte, blieb er gleichwohl innerlich fremd, wie Polisenski 
und holländische Autoren feststellen. Er lebte dort eher isoliert von 
den zumeist calvinistischen oder mennonitischen Ortsgemeinden und 



R. IV 2016, z. 2 (7) 

 

 
20 

auch den Universitäten, an die er sich etwa in Utrecht gegen die 
Sozinianer wandte. Zu seinem Unglück konnte er sich nicht nur den 
Schriften widmen, die er im Sinn hatte, sondern musste sich in Pole-
miken von Arnold, seinem ehemaligen Schüler, der ebenfalls aus 
Leszno stammte über den Prof. Maresius, seinem ehemaligen Vereh-
rer, bis zu Daniel Zwicker, dem sozinianisch gesonnenen Arzt, erge-
hen: er bekämpfte so alle allzu selbstsicheren theologischen Richtun-
gen: gleichermassen. Das galt den jesuitischen Lehren wie die calvi-
nistische Orthodoxie und dem neuen sozinianischen Rationalismus. 
Auch beschäftigte ihn immer das Ergehen seiner zersprengten Glau-
bensbrüder in Polen, mit denen er dadurch in stetem Kontakt blieb.  

Er führte eine europaweite Korrespondenz mit Gelehrten, wie 
es neuerdings Vladímir Urbánek als europaweites Netzwerk darstell-
te. Der Kontakt blieb auch nach Deutschland bestehen, das ihm seit 
Studienzeiten und dann durch diverse Druckorte wie Leipzig und 
Nürnberg, neben Amsterdam, immer wichtig blieb 
 
B Ein widersprüchliches Bild Europas und seine Kritik Eu-
ropas 
 
 Er hatte also eine umfassende Einsicht in die europäischen 
und auch die Weltverhältnisse seiner Zeit, als er seine wissenschaftli-
chen und seine ökumenischen Gedanken niederlegte, aus denen auch 
seine Zukunftsvision von Europa hervorging. Zu welchem Bild von 
Europa fügten sich seiner Erfahrungen zusammen?  
 
I Das Bild Europas, das sich ihm bot 
 
I.1 Politisch-gesellschaftlich 
 
 - Die Pracht des Lebens an den Fürstenhöfen und in den besit-
zenden Ständen, er hatte dies zumal in Heidelberg bei der prunkvol-
len und ausladenden Hochzeitsfeier des Kurfürsten Friedrich V. mit 
der schottischen Stuart-Prinzessin und gewiss auch im rudolfinischen 
Prag erlebt. 
 Dagegen nun die entsetzliche Kriegsgewalt, vom Machtstreben 
der Fürsten ausgelöst, auf Kosten der Bevölkerungen, wie schon in 
seiner Kindheit von den ungarischen Aufständlern in Strasznice, dann 
in Fulnek von spanischen Söldnern, wodurch er seine erste Frau und 
seine ersten zwei Kinder verlor, und dann immer wieder von neuem 
in den europäischen Kriegen. Dann selbst in Leszno 1656 und schliess-
lich bei den See- und Handelskriegen zwischen Holland und England. 
Hiergegen anzugehen war er eigens als „Angelus Pacis“, als Friedens-
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bote, 1667 von Amsterdam aus nach Breda geeilt, um die Verhand-
lungspartner zum Frieden zu mahnen.  

Dieses alles aber war nicht zuletzt ausgelöst, zumindest aber 
verschärft und in die Länge gezogen, durch die hartnäckigen Religi-
onsstreitigkeiten und die Unversöhnlichkeit auch der Kirchenleute 
und der streitsüchtigen Theologen. 

Dann sah er neben dem Elend von Flüchtlingen und Kriegsop-
fern den aufstrebenden Reichtum der Bürger vor allem in den Hafen-
Städten wie Danzig, London und Amsterdam.  

Aber er bemerkte und begrüßte auch die Entwicklung neuer 
Techniken, die den Lebensstandard hoben und die Welt immer weiter 
erschlossen, wie der Buchdruck und die Schifffahrt. 
 
I.2 Geistig-wissenschaftlich 
 
 Im Bildungswesen aber sah er große Mängel allenthalben, 
Unwirksamkeit der Schulen und mangelnde Klarheit in Methoden 
und Zielen der Erziehung, trotz Erneuerungsansätzen wie bei dem 
deutschen Pädagogen Rathke, der an Fürsten seine „Neue Lehrart“ 
verkaufte. 

Zugleich aber war auch ein ungeheurer Aufbruch in den Wis-
senschaften unter führenden Gelehrten, in den Naturwissenschaften 
wie bei Kopernikus, auch wenn er ihm, wie Andreas Fritsch hier dar-
legte, nicht folgen mochte, oder bei Tycho Brahe, und schon bei Gali-
lei und dem von ihm bewunderten Bacon von Verulam.  

Nicht weniger aber gab es das in der Philosophie, wie bei Des-
cartes, dessen Konzeption von einer Philosophie, die alle etischen und 
politischen Fragen ausschliessen wollte, er ja ebenfalls nicht folgen 
konnte. Mit dem französischen Pater und Wissenschaftler Mersenne 
stand er im Kontakt und über ihn gingen seine Ideen an andere wei-
ter. Auch hatte er philosophische Korrespondenzpartner etwa in 
Leyden an der Universität. Vielleicht wusste er auch von den Positio-
nen Pascals und von Spinoza?  

Und: Es malte ihn Rembrandt, der bedeutendste Maler seiner 
Zeit. Sie waren sich womöglich auf der Strasse in Amsterdam begeg-
net, oder im Hause seines Gönners, Laurentius de Geer. Rembrandt 
malte ihn als zutiefst nachdenklichen „Alten Mann“. 
 
I.3 In Hinsicht auf Religion und Theologie 
  
  - Auch in der Religion gab es ja Aufbrüche neben den einer-
seits massiv retardierenden Tendenzen der Gegenreformation, die 
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jedoch andererseits mit großer Kraft auch pädagogisch zu einem auf 
solche Weise erneuerten Katholizismus führten.  

Er selber hatte in Herborn und Heidelberg bei hervorragen-
den, zukunftsweisenden Theologen studiert. Ferner wusste er von den 
Außenseitern unter Laien und Theologen: den Spekulationen von Ja-
kob Böhme im schlesischen Görlitz und von Johann Valentin Andreae 
im Herzogtum Württemberg. Und er setzte sich aufmerksam, ja 
freundschaftlich auseinander mit einzelnen katholischen Theologen 
wie Valerianus Magni, der seinerseits eine moderne Variante katholi-
scher Theologie vertrat. 
 - Schließlich erlebte er die Ansätze einer Gesellschaftserneuerung, die 
die Religion in die Erneuerung einbeziehen wollten, wie sie schon 
früher von Utopisten wie Campanella vorgetragen worden waren, 
jetzt aber von Wissenschaftlern wie im Londoner Hartlib-Zirkel und 
von Politikern und anglikanischen Kirchenleuten im englischen Par-
lament unterstützt wurden. 
 
I.4 Wie reagiert Comenius hierauf?  
 
 Da er sich mit allen Erfahrungen intensiv auseinandersetzte, 
entsteht die Frage: wie übt er Kritik an Europa? Und welche Vision 
von der Zukunft Europas wird er entwickeln? Welche Rolle hat er 
dabei für sich selbst gesehen?  
 
II Seine Kritik Europas in exemplarischen Schriften 
 
II.1 Kritik der Gesellschaft: Das Labyrinth der Welt 

Diese grossartige Dichtung spiegelt in manieristischer Über-
zeichnung die Schwächen und Laster aller Stände, einschliesslich der 
religiösen. Gewisse Zuspitzungen sinbd neben dem poetischen Aspekt 
sicher auch der reservierten Sicht der zumeist in Bescheidenheit le-
benden Brüder-Unität geschuldet. Ihr lag das üppige grossstädtische 
Leben vom Ursprung her fern und es war ihr eher verdächtig. Aber 
auch die Brüderkirche war seit Lukas von Prag um 1500 in die Städte 
eingezogen und teilte diese Erfahrung. Aus dem Bild der Kritik lässt 
sich erkennen, wie er sich das wünschenswerte, richtige Leben aller 
Stände vorstellt. 
 
II.2 Kritik der Politik: Angelus Pacis 
 Vielmals übt er Kritik an der Politik, bis zum Ende seines Le-
bens. Diese Friedensschrift ist eine niederschmetternde und bewe-
gende Kritik an den Kriegen, die christliche Staaten gegeneinander 
führen. Das allein ist ihm ein Horror. Hier zeigt er es am Beispiel der 
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Seemächte England und Holland, beide sind ja sogar evangelisch, 
seine Schrift hast er übergeben bei einer Friedenskonferenz in Breda. 
Hiermit geht dann auch gleich zusammen seine frühe Kritik an der 
kolonialen Selbstbereicherung und an der Ausbeutung der fremden 
Kontinente durch die christliche Welt. Er hat die heraufziehenden 
Probleme hellsichtig wahrgenommen. 
 
II.3 Kritik der Wissenschaft: Prodromus Pansophiae 
 Hier beklagt er, dass bei all der Fülle des Wissens, das sich 
auch stets weiter vermehrt, doch das Ziel des Wissens unbekannt ist 
und verfehlt wird. Das Wissen zerstreut, statt zu vereinen. Das Wissen 
schafft ständig Diskrepanzen, statt die Harmonie der Erkenntnisse zu 
erzielen. Das Wissen beruft sich noch viel zu viel auf bloße Autoritä-
ten, die man zitiert, statt dass man nur nach der Sache fragt und sie in 
ihrem Charakter in der Einheit des Ganzen in Gott erkennt.  

Bloss Autoritäten zu zitieren reicht, wie er betont, auch in der 
Theologie nicht mehr aus. Sie muss nicht nur mit der Hl. Schrift son-
dern mit allen „drei Büchern Gottes“ zusammenstimmen. 
 
II.4 Kritik der Religion: Testament der Sterbenden Mutter, der 
Brüderkirche 
 Es ist ein ergreifendes Dokument sowohl der Kritik an den real 
existierenden Kirchen, wie an der Bereitschaft, die eigene Tradition in 
eine neue einzubringen – wenn Gott es so will und fügt. Rom wird 
vorgeworfen, mit Gewalt und ohne Rücksicht auf Blutvergiessen ge-
gen die Christen vorzugehen, die anderen Kirchen angehören. Den 
Lutheranern wird vorgeworfen, nur die Lehre, nicht die Lebensweise 
erneuert zu haben. Den Calvinisten, sich in dogmatische Streitigkei-
ten zu vertiefen, die den ewigen Gotteswillen zerpflücken, gemeint ist 
besonders ihre Spekulation in der Prädestinationslehre.  
 
C Die Vision Europas  
 
I. Die Aufgabe Europas 
 
 Wir haben seine Vision Europas in seinem Hauptwerk vor 
uns: der „Allgemeinen Beratung über die Verbesserung der mensch-
lichen Dinge“. Es ist ein Werk, an dem er seit der Elbinger Zeit arbei-
tete, an dem er hier in Ihrer Stadt, auch hier in Leszno also, weiterge-
arbeitet hat, und dessen schon erarbeitete Teilstücke (erste Teile hatte 
er auch gerade gedruckt) er durch den großen Brand Ihrer Stadt 1656 
verlor, so dass er daran im Exil in Amsterdam von neuem zu schrei-
ben beginnen musste. Sie ist seine große „Summa“. Sie gliedert sich in 
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sieben Hauptteile. Von ihnen dienen der erste und der letzte Teil der 
Darlegung seines Anliegens (Panegersia – „Allerweckung“) und der 
Ermahnung, dieses umzusetzen (Pannuthesia – „Allermahnung“).  
 Und dieses sieht er als Aufgabe insbesondere von Europa an. 
Das geht klar hervor aus seiner eingangs erfolgenden dringenden An-
sprache an die Verantwortlichen Europas: die Lumina Europae. An 
sie wendet er sich eigens und vor allem anderen – auf sie setzt er in 
besonderer Weise seine Hoffnung. Das Gesamtwerk ist gleichwohl an 
das gesamte Menschengeschlecht gerichtet – an das „genus humanum“. 
Doch in der Vorrede richtet er es insbesondere an die „Eruditi, Poten-
tes, Ecclesiatici“ Europas, „an die Gelehrten, Gottesmänner und 
Machthaber EUROPAS“ (dieses gesperrt gedruckt). Diese spricht er 
eigens an: „Europas Leuchten, gelehrte, gottesfürchtige und erlauchte 
Männer, seid gegrüßt!“ Und er versucht sie zur Zusammenarbeit und 
Mitwirkung zu gewinnen, auch wenn sie diese oder jene Bedenken 
gegen seinen Aufruf und seine Vision Europas haben sollten. Erst 
danach folgt die allgemeine Ansprache zur „Erweckung“, die Panegersia 
„ad genus humanum“. 
 
II Der Aufweis der Wege der Erneuerung Europas 
 
II.1 Die Erneuerung des Denkens und der Wissenschaft: Panaugia, 
Pansophia 
 Dies ist für ihn, wie wir schon aus dem Prodromus wissen, 
und dann noch weiter begründet durch seine Erfahrungen in London, 
Holland und aus dem Gespräch mit Descartes, die grundlegende Auf-
gabe. So folgen dem „Weckruf“ (Panegersia) am Anfang, dem Teil I, 
die Grundlagen der Erkenntnistheorie (Panaugia, dem Teil II), näm-
lich die Begründung der Möglichkeit, dass der menschliche Sinn und 
Geist fähig sei, mit den Büchern der Natur und der Offenbarung 
übereinzukommen und zu wahrer Erkenntnis fortzuschreiten. So 
kann er und soll er den „Weg des Lichts“ (Via lucis) nachvollziehen, 
was er im weiteren erläutert in der Pantaxia (oder Pansophia, dem 
besonders ausführlichen Teil III). 
 
II.2 Die Erneuerung der Pädagogik: Pampaedia 
 Sie ist der mittlere, vierte, und so durchaus auch zentrale Teil 
des großen Werks. Erst durch sie kann die Aufgabe angegangen wer-
den, ein Menschengeschlecht heranzubilden, das aus den Wirrnissen 
(Labyrinthen) der fehlgeleiteten Erziehungsmethoden befreit ist, und 
das den Weg hin zu geordnetem und zielgerichtetem Lernen als Le-
bensaufgabe ergreift. Die Umsetzung dessen geschieht in der Teil-
nahme aller an der „Allgemeinen Beratung“ ! Diese geht dann hinüber 
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in die Bereitung zum Sterben, die alte „ars moriendi“, und die Vorbe-
reitung auf die Ewigkeit, die er die „himmlische Akademie“ nennt. 
Doch lebenslang ist es wesentlich, den „Gebrauch“ zu machen des 
Wissens – „chresis“ – mit dem Ziel der Weltgestaltung, verstanden als 
Vorbereitung des Reiches Gottes hin auf die Ankunft Christi in der zu 
Ende gehenden Weltzeit. 
 
II.3 Die Erneuerung der Sprache als Aufgabe der Kommunikation: 
Panglottia 
 Es ist ein Merkmal des comenianischen Denkens, dass er den 
Aspekt der Sprache seit je zentral bedenkt: Sprache ist das Medium 
zwischen Denken und Tun – wie die Formel SAL ausweist, die er im 
Triertium catholicum erläutert: sapere, agere, loqui (wissen, han-
deln, sprechen). So arbeitete er ja jahrzehntelang an der Verbesse-
rung des Sprachenunterrichts. Dies aber nicht nur im Blick auf die 
Dinge, die res, denen die Worte entsprechen sollen. Sondern gerade 
auch für die zwischenmenschliche Kommunikation. Und das bedenkt 
er bereits auch im Weltmassstab.  

So finden wir in der Vorrede zum diesbezüglichen, fünften Teil 
der Consultatio Catholica, der Panglottia, folgenden Abschnitt: „Die 
europäische Weltgegend wünscht allen unter dem ganzen Himmel 
verstreuten Völkern, Stämmen, Sprachgemeinschaften Frieden und 
Heil!“ Und er fährt fort: „Was wir Europäer mit unseren Ratschlüssen 
begonnen haben, sollte niemandem unbekannt bleiben, weil es alle 
gleichermassen betrifft. Es geht um die Wege zum gemeinsamen Heil. 
Darauf zu achten haben wir vernachlässigt …“. Der Abschnitt schließt 
mit: „Überaus um Euer Heil bemüht, Eure Mitbürger auf der Erdku-
gel. Die Europäer“. Hier macht er sich zum Sprecher ganz Europas. 
 
II.4. Die Erneuerung der Politik und der Religion: Panorthosia 
Beide Bereiche sieht er als–auf der Basis des Wissens - eng miteinan-
der verknüpft an. Denn die Politik bedarf der religiösen Fundierung 
einer Gesellschaft und die Religion kann nur mithilfe der Verantwort-
lichen aus Wissenschaft und Politik erneuert werden – so sieht er es, 
und seine Lebenserfahrung bestätigt es: von den Leitern der Kirchen 
allein ist keine tiefgreifende Hilfe zu erwarten, sie haben zumeist nur 
ihre eigene, enge Perspektive der Rechthabenwollens im Sinn. Es 
müssen schon die Politiker diese Dinge voranbringen, die erklärter-
massen eine Verantwortung für alle ihre Untertanen haben, nicht nur 
für die einer einzigen Konfession. Darin war er sich jedenfalls mit 
allen Klügeren und Weitblickenderen unter den Politkern seiner Zeit 
einig. Und das war jedenfalls seine gute Erfahrung mit dem Hause 
Leszczyński in Leszno und mit dem polnischen König Władysław IV. S



R. IV 2016, z. 2 (7) 

 

 
26 

 So widmet sich das sechste Buch der umfassenden Erneue-
rung der „menschlichen Angelegenheiten“ der Praxis, nachdem die 
Reform der Wissenschaft selber schon zuvor behandelt ist: es geht 
nun um die Schule, um die, um den Staat. Einzelheiten seiner Vor-
schläge können hier nicht aufgeführt werden. Doch ist ihm wichtig, 
eine Inititialzündung zu einem solchen Aufbruch zu geben. 

Die Erneuerung soll von drei Gremien geleitet werden: dem 
Collegium Lucis (bestehend aus Wissenschaftlern), dem Dikasterion 
Pacis (ein politischer-Friedensrat, eine Art Regierung) und dem 
Consistorium Fidei (ein ökumenischer Religionsrat). Es sind weit-
sichtig angedachte Strukturen, die immerhin heute für einige Berei-
che (UNO, UNESCO), wenn auch noch höchst ungenügend, existie-
ren. Sie sind so ungenügend in Struktur und Handlungsvollmacht, 
dass man umso mehr empfindet, wie dringlich sie unsere Welt 
bräuchte. Dies gerade auch im Bereich der Religionen, um auf die 
heute so überhandnehmenden Gewaltexzesse, die sich religiös be-
gründen, in gemeinsamer Bemühung der Religionsvertreter selber zu 
unterbinden. 

 
II.5 Die Erneuerung der Religion: Thorn/Toruń; Panorthosia 
 Eigens weise ich noch einmal hin auf sein Interesse an der 
„Verbesserung“ der Religion. Schon angedeutet wurde, dass Come-
nius nicht nur unter den Protestanten immer wieder Verständigung 
erstrebte und zuweilen erreichte, sondern auch mit den Katholiken. 
Sein Beitrag zu dem vom polnischen König Władysław IV. einberufe-
nen „Colloquium Charitativum“ (1645) ist beträchtlich, besonders im 
Vorfeld. Höchst bedeutsam sind die dabei entstandenen Schriften. 
Auch war er für Gespräche mit den Orthodoxen offen, wie er auch die 
Kirchengeschichte der slawischen Welt in seiner Geschichte der Böh-
mischen Brüderkirche mit dargestellt hat.  

Sein entscheidender Vorschlag, noch unrealisiert bis heute, 
war jedoch der, dass ein ökumenisches, ein universales Konzil einbe-
rufen werden solle. Das solle den Frieden unter den Christen und Kir-
chen herstellen und der nichtchristlichen Welt, auch Juden und Tür-
ken und den übrigen Kontinenten mit ihren noch unbekannten Reli-
gionen und Kulturen, das Evangelium des Friedens und der Gottes-
furcht überbringen. Das war für Comenius die Aufgabe Europas ! 

 
II. 6 Der Auftakt dazu: Pannuthesia 
 Im letzten, dem siebten Buch, führt er aus, wie es vorangehen 
könnte. Für dieses allgemeine Konzil oder eine „ökumenische Syno-
de“ sollten drei christliche Reiche „des Nordens“ die Einberufung 
übernehmen: Polen – lobend fügt er hinzu, indem er Polen eigens 
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anspricht: „die du deine Dissidenten schonst!“ – Polen also als katho-
lisches Land, Schweden als lutherisches, England als calvinistisches 
Land. Polen allein lobt er hier in der Pannuthesia, die beiden anderen 
Länder bekommen zugleich Tadel wegen mangelnder innerer Tole-
ranz. Diese drei Mächte sollen die anderen zur Mitwirkung bewegen. 
 
III Eine zeitbezogene Zwischenbetrachtung:  
 
III.1 Weiteres Nachdenken über Europa: Erhard Weigel und 
Gottfried Wilhelm Leibniz  
 Astrologie und Mathematik spielten damals eine große Rolle. 
Weigel, von Comenius animiert und sein Verehrer, in Leipzig und 
Jena lehrend, ist begehrt an den Höfen Europas mit Orakeln und 
Vorhersagen. Die Suche nach einer Erneuerung Europas in 
nachmittalterlicher Zeit und nach dem Westfälischen Frieden bringt 
die Suche nach astrologischen Weisungen und Mustern mit sich, wo-
bei sich Mathematik, neue Naturwissenschaft und Astrologie z. T. 
bunt mischen. Aber die alte Reichs-Idee für Europa steht noch immer 
im Raum. Mit souveräner philosophischer Konzeption arbeitet Leib-
niz, der Verehrer von Comenius, in diesem Sinne an der Europaidee.  
 
III.2 Fortgehend gewaltsam: Gegenreformation 
 Seit dem Westfälischen Frieden sollten eigentlich die Konfes-
sionskriege beendet sein. Leider ist es vorerst noch anders und es 
wird z. T. sogar schlimmer. So von nun an in Polen (bis hin zum 
„Thorner Blutgericht“ 1724) sowie in Österreich (Vertreibung lutheri-
scher Bauern aus Salzburg noch 1737) und Frankreich (1685 Aufhe-
bung des zugunsten der französischen Protestanten, der „Hugenot-
ten“, einst erlassenen Toleranz-Edikts von Nantes, „Reunions“-Kriege 
Ludwigs XIV.). Mit diesen anhaltenden oder sich sogar neu verschär-
fenden Verfolgungen von Protestanten hängt das Folgende zusam-
men.  
 
III.3 Comenius und die Prophetien 
 In solchem Umfeld erneuert Comenius in Amsterdam die 
Herausgabe von Prophezeiungen mit stark politischer und konfessi-
onspolitischer Färbung: jetzt durch einen selbst ernannten „Prophe-
ten“ Drabík bedrängt. Er war Schulfreund von Comenius in gemein-
samer Jungendzeit in Strasznice, sie trafen sich dann in Ungarn, und 
er sagt das Ende Habsburgs vorher. Comenius hört auf ihn und veröf-
fentlicht seine und anderer neueren wie auch älteren Prophezeiungen 
(Lux in tenebris – Lux ex tenebris) in Amsterdam. Es b ringt ihm viele 
Feinde ein. Die unglückliche Auswirkung davon für seine Rezeption 
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schildert J. Ungareanu am Beispiel von Frankreich. Man schüttelte 
den Kopf über manche Ideen und Vorhersagen, die z.T. bereits wider-
legt waren, doch immer großes Interesse fanden. Sie sind letztlich als 
verzweifelte Hoffnungsaussagen der Unterdrückten und Hoffnungs-
losen zu verstehen. 
 
III.4 Ein PM und ein dritter Elia vor dem Ende der Zeiten? 
 Es ist ein altes Thema für Comenius. Das „Maschinchen“ des 
Perpetuum Mobile wäre ein Schlussstein der Vergewisserung für Co-
menius, ob er richtig liegt mit seiner Naherwartung des Endes (das er 
seit Alsteds Berechnungen in Herborn für die 1680er Jahre erwartet 
hat). Es wäre für ihn auch das Zeichen, dass „Alles“, „Panta“ zusam-
menwirkt – Geist und Materie mit dem Licht, das er als die alles 
durchdringende Kraft der Welt begreift (wie schon in seiner „Mosai-
schen“ Physik, an der er ebenfalls seit seinen frühen Jahren in Leszno 
arbeitet). – Es kommt noch dazu, das er sich fragt, ob nicht er selber 
eine prophetische Rolle wahrzunehmen hat: die eines dritten Elia 
(Matth. 17). Elia ist biblisch der Vorbote der Erneuerung: im Blick auf 
das Kommen Jesu, aber auch auf den Anbruch der neuen Weltzeit. 
Auch in der böhmischen Tradition gab es dafür Vorstellungen.  
 
Schlussbetrachtung: Comenius’ Sicht der Rolle Europas für 
die Welt 
 
 Seine Auffassung der Aufgabe Europas  
Europas hat eine besondere Rolle wahrzunehmen bei der Erneuerung 
der menschlichen Verhältnisse überhaupt. Dies ist in seiner Sicht Eu-
ropas Auftrag, den es im Blick auf das von Comenius, wie auch von 
andern seiner Zeitgenossen, erwartete, von Christus eingeleitete End-
zeitgeschehen zu erfüllen suchen muss.  
 Europa hat nämlich, das ist uns heute nicht mehr präsent, für 
Comenius die gemeinsame Verantwortung, von hier aus in alle Erd-
teile an die Heidenvölker und letztlich auch an die Juden die 
Evangeliumsbotschaft auszurichten. Dem muss vorausgehen – und 
zur Seite gehen die „Emendatio“, die Verbesserung der irdischen 
Verhältnisse in Wissenschaft, Politik und Religion, um den Boden zu 
bereiten zur Restitution aller Verhältnisse unter Christus, dem All-
Versöhner und All-Erneuerer. Hierfür hat er in seinem Konsultati-
onswerk umfassende Vorschläge vorgelegt.  
 Unser Aufgabe, so scheint mir, ist – sofern wir uns von Come-
nius zu unserer eigenen Aufgabe anregen lassen wollen – dieses unter 
den geschichtlichen Bedingungen des 21. Jahrhunderts (also nach 
dem „Zweiten Dreißigjährigen Krieg“ Europas: 1914 – 1945 ) neu zu  
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formulieren: als eine Verpflichtung für die Menschheit aus der Tradi-
tion unserer europäischen Kultur heraus. Und das bedeutet, in der 
Verbindung des historisch so gewachsenen Christentums mit selbst-
kritischer Aufklärungsbereitschaft, offen für alle Menschen guten 
Willens aus dem genus humanum.  

Hierbei müsste der bereits weltweit angetretenen Ökumeni-
schen Bewegung eine besondere Bedeutung zukommen als Impulsge-
ber nach den Kriterien der Evangeliumsbotschaft. Hierzu ist sie, nach 
des Comenius Ansicht, freilich nur in der Lage, wenn die  Christenheit 
ihre „Schande vor Gott und den Engeln“ überwindet, die innerchrist-
licher Feindschaften. So schreibt er wörtlich in Elbląg 1643 in De 
Dissidentium in rebus fidei Christianorum Reconciliatione, „Über die 
Versöhnung der in Glaubensfragen voneinander abweichenden Chris-
ten“.  
 Comenianische Nachwirkungen für die nachfolgende Zeit 
Gehen wir zurück in die Zeit nach dem Tode des Comenius: da gab es 
eine grosse, wenig bekannte Weiterwirkung des Comenius unter den 
„Frommen“, in der schon zu seinen Lebzeiten entstehenden, bereits 
überkonfessionell denkenden Frömmigkeitsbewegung des „Pietis-
mus“. Sie hält sich ferne von der Politik, nimmt aber den Wink und 
Auftrag des Comenius zur christlichen Mission in allen Erdteilen an. 
So kann auch das Ausbleiben der akuten Naherwartung legitimiert 
wrden – zuerst müssen die Völker und Kulturen der Welt, wie Come-
nius es wollte, mit dem Evangelium bekanntgemacht werden. Dann 
kann auch Israel diese Botschaft annehmen, und so das Weltende 
eintreten. 
 Philosophisch-politisch aber werden von Leibniz bis Kant sei-
ne Ansichten und Vorschläge zurück-buchstabiert für ein Europa in 
der geschichtlichen Zeit des 18. Jh. Der Gedanke bei Leibniz ist: es 
soll geben eine Allianz christlicher Fürstentümer im Nachgang zur 
alten Reichsidee – wir könnten es sehen als Vorbereitung der heuti-
gen „Wertegemeinschaft“ Europas. Kant sprach von der Möglichkeit 
des „ewigen Friedens“, wie vor ihm Abbé Pierre, der katholische Kri-
tiker Ludwigs XIV., der daraufhin seine Position als sein Beichtvater 
verlor. Es ist also eine durchaus realpolitische Aufgabe, die uns aus 
der Tradition Europas in irdisch-politischen Verhältnissen zur Ver-
pflichtung überkommen ist. Nach den schlimmen Erfahrungen Euro-
pas in Nationalismen, Imperialismus, Rassismus, Faschismus, Kom-
munismus, Kolonialismus muss Europa heute seine Aufgabe neu fin-
den als eine Aufgabe innerhalb der Weltgemeinschaft, die – abgese-
hen vom Kapital – zumeist von Autokraten, Diktatoren oder pseudo-
religiösen Ideologien und deren Vollstrecker beherrscht wird. 
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Erneut ist hier die Verständigung der Christenheit gefordert, 
die sich in Europa feindlich zerspalten hatte und die nun hier zuerst 
wieder zusammenfinden müsste, um ein glaubwürdiges Wort aus 
Europa heraus auch im Blick auf den Rest der Welt zu sprechen. Da-
für, dass Europa dafür unfähig war, hat Comenius in der Panglottia 
eben diese Spaltung verantwortlich gemacht, die Unfähigkeit zu ge-
meinsamer Sprache.  
 Comenius selber: Mähre – Europäer - Weltbürger 
Comenius selber aber zeigt, wie die herzliche und lebenslang andau-
ernde Verbundenheit mit der eigenen unmittelbaren Heimat und mit 
der Frömmigkeitsform seiner eigenen Kirche sich weiten kann zur 
europäischen Offenheit und zur ökumenischen Weite. Und so auch 
frei wird zur Begegnung mit fremden und noch unbekannten Formen 
der Kultur und der Religion weit über den europäischen Radius hin-
aus. Er tat das in einer Verbundenheit mit und in Verpflichtung für 
die gesamte Menschheit. In der Tagung in Herrnhut 1992 „Türen 
nach Europa“ erinnerte der tschechische Comeniusforscher aus 
kommunistischer Zeit Brambora an die Feststellung von Pierre Bovet, 
Comenius sei „un patriote cosmopolite“, und von Michelet, der von 
einem „cosmopolitisme nationaliste“ gesprochen hat. 
 Heimat- und Kulturverbundenheit mit der eigenen Herkunft 
und Bestimmung für die Menschheit sind also keineswegs Gegensät-
ze. Jedenfalls gibt uns Comenius kein Recht, eine „Festung Europa“ 
zu errichten – was im übrigen, wie sich täglich neu feststellen lässt, 
nicht möglich ist. Auch hat es, angesichts seiner permanenten Verstö-
ße gegen seine eigenen Prinzipien, kein moralisches Recht, einen her-
ablassenden „eurozentristischen“ Stolz gegenüber anderen Kulturen 
zu entwickeln – allerdings die Pflicht, gegen Unmenschlichkeit aufzu-
stehen und den Opfern beizustehen.  

Und: Europa hat die großartige Gnade empfangen, und mit ihr 
eine grosse Verpflichtung: das Evangelium zu leben und es mit der 
Welt zu teilen, in verständnisvoller Mitmenschlichkeit.  
 
Um daran zu arbeiten, können wir die Gedanken und das Werk des 
Comenius gerne als eine „Werkstatt“ – „Warsztat“ gebrauchen. So hat 
es einmal Heliodor Muschyński be einem Symposion in Siedlce emp-
fohlen. Nehmen wir diesen Rat an! 
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The article investigates animal imagery in Baroque writing, drawing on old 
compendia and encyclopedias (Kircher, Masen, Chmielowski), as well as poetry. Real 
and mythological animals constitute an important symbolic element in Baroque cul-
ture. Animals fulfil various functions: religious, moral and aesthetic. Knowledge about 
animals was largely determined by a Baroque cognitive paradigm, which links the me-
dieval and the renaissance traditions. Real and mythological animals are the subject 
matter of detailed and erudite studies for baroque scholars. Animals inspire not only 
Baroque poets but also painters and priests, and they function as symbols of extra-
sensory reality. 
 
Keywords: Baroque, Animals, Symbols 

 
 Celem prezentowanych badań jest próba szerszego rozpozna-
nia symboliki zwierząt w kulturze barokowej w kontekście zagadnień 
wyobraźni, wiedzy oraz duchowości. Spojrzenie na przedstawienia 
fauny przez tego rodzaju siatkę pojęciową daje szansę na ukazanie 
głębi refleksji myślicieli i twórców XVII w. na temat istot żywych in-
nych niż człowiek oraz umożliwia pełniejsze zrozumienie upodobań 
estetycznych ludzi epoki baroku.  
 Zdaniem tej miary badaczy, jak chociażby Dymitr Lichaczow, 
Zdeněk Kalista, Josef Minárik, Janusz Pelc, Czesław Hernas barok to 
wyrazisty kierunek w kulturze europejskiej, którego obecność ujawnia 
się w architekturze, malarstwie, ale też literaturze (ramy czasowe epo-
ki sięgają schyłku XVI wieku i kończą się w niektórych regionach Eu-
ropy w XVIII stuleciu). Niezwykle trafnie – w opinii znakomitej ba-
daczki baroku europejskiego Jadwigi Sokołowskiej – rozpoznał swo-
istość kultury tego czasu Dmytro Czyżewski. Stwierdził on, że barok to 
synteza średniowiecza oraz renesansu2. Zgadzając się z opinią znako-
mitego ukraińskiego slawisty należy mocno podkreślić, że fuzja tych 
odległych przecież od siebie epok ciekawie owocowała intelektualnie 
oraz artystycznie, czego przejawem były między innymi relacje po-

                                                
2 J. Sokołowska, Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki, Warszawa 1971,  
s. 63. Prezentowany artykuł jest zmienioną i poprawioną wersją wykładu wygłoszo-
nego w Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (28 IV 2016 r.).  
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znawcze artystów, poetów, jak również uczonych akademików ze 
światem zwierząt.   
 Ten stosunek twórców i myślicieli do świata fauny wpisywał 
się w barokowy paradygmat poznawczy. Ujawniał on wyraziste nakła-
danie się perspektyw – wertykalnej i horyzontalnej, duchowej i mate-
rialnej. Był to efekt usposobienia umysłu człowieka baroku przez tra-
dycję egzegetyczną3. Świat, zwłaszcza w wiekach średnich, traktowano 
jako wielką i tajemniczą księgę napisaną przez samego Boga4. Odczy-
tywanie tego boskiego szyfru stanowiło więc najwyższe wyzwanie inte-
lektualne oraz miało prowadzić do nieocenionych pożytków ducho-
wych, poznania najwyższej tajemnicy, zdobycia jakiejś pełni wiedzy. 
Te z założenia komplementarne poszukiwania umożliwiała teologicz-
na nadbudowa nauki. W związku z tym najwyżej cenioną umiejętno-
ścią, która umożliwiała właściwe rozumienie oraz objaśnianie spraw 
boskich i ludzkich było poznanie symboliczne. Jan Amos Komeński 
(1592-1670) pisał w tym czasie o swoistej logice symboli, praktycznej 
sztuce odnoszenia tego, co poznawane zmysłowo do spraw wiecz-
nych5. O symbolu wypowiadał się także platonizujący jezuita Chri-
stophoro Giarda (1595-1649). Przekonywał, że umiejętność tworzenia 
obrazów symbolicznych jest w istocie najcenniejsza, gdyż umożliwia 
duchowi ludzkiemu obcowanie z pięknem cnót i nauk. Poza tym rze-
czywistość stworzona dzięki słowu Bożemu jest symbolicznym obra-
zem ukazującym Bożą potęgę6. Dlatego też odkrycia i obserwacje – 
także w obszarze świata zwierzęcego – starano się uzgadniać z wizją 
świata, w której dominantą był element chrześcijański. Zmierzał on 
do uniwersalności, wchłaniając wiedzę i pisma autorów antycznych, 
średniowiecznych i renesansowych, których racje przekuwano w sym-
bole wiedzy pewnej. Z czasem jednak okazywało się – w kontekście 
chociażby odkryć kosmologicznych (Kopernik, Galileusz) – że uniwer-
salna synteza jest już niemożliwa. Myśliciel tego pokroju jak na przy-
kład Blaise Pascal pozostawał rozdarty pomiędzy wiarą i nową już 
nauką7. Filozof zapisał:  
 

                                                
3 J. Sokolski, Słownik barokowej symboliki natury. Tom wstępny: Barokowa księga 
natury, Wrocław 2000, s. 133.  
4 E. R. Curtius Ernst R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum.  
A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997, s. 326. 
5 J. A. Komeński, Pampaedia. Tłum. K. Remerowa. Wstęp. B. Suchodolski, Warszawa 
1973, s. 223.  
6 J. T. Maciuszko,  Symbole w religijności polskiej doby baroku i kontrreformacji, 
Warszawa 1986, s. 54-55.  
7 A. O. Lavejoy Arthur, Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei. Tłum. A. Przy-
bysławski, Warszawa 1999, s. 144.  
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 Oto, co widzę i co mnie przeraża. Patrzę na wsze strony i wszędy widzę jedynie 
ciemności. Natura nie nastręcza mi nic, co by nie było przedmiotem wątpienia i niepo-
koju. Gdybym nie widział nic w niej, co by wskazywało na Bóstwo, skłoniłbym się do 
przeczenia; gdybym widział wszędzie oznaki Stwórcy, odpoczywałbym spokojnie  
w wierze. Ale widząc za wiele, aby przeczyć, a za mało, aby zyskać pewność, znajduję się 
w stanie godnym pożałowania8. 

 
 Francuski filozof nie negował całkowicie kopernikańskich po-
glądów, ale też sądził, że dla jednostki ludzkiej ważniejsza jest kwestia 
nieśmiertelności duszy aniżeli tajniki heliocentryzmu9. W tym sensie 
barok jest wielką epoką kryzysu i duchowego przesilenia, przedpro-
żem kolejnej epoki – oświecenia. Ten kryzys i niepokój widać wyraź-
nie w metafizycznej poezji barokowej, gdzie pojawia się podmiot roz-
dwojony10, rozdarty między światem zmysłów (tym, co zwierzęce, 
grzeszne, skończone) i sferą pozazmysłową (tym, co doskonałe, bo-
skie, nieśmiertelne). I właśnie dlatego barok to okres niebywałego 
rozkwitu i bogactwa kultury symbolicznej11.  
 Świat fauny był niewątpliwie dla twórców i myślicieli baroko-
wych jednym z tych obszarów bytu, które szczególnie ciekawiły i wy-
zwalały energię symbolotwórczą. Zdawano sobie oczywiście sprawę  
z tego, że zwierzę od wieków stanowiło wyzwanie dla szeroko rozu-
mianej myśli humanistycznej, która zmierzała do ostrego odróżnienia 
człowieka od innych stworzeń. Rozróżnianie dobra i zła, działania 
rozumne, tworzenie państwowości, instynkt społeczny to są według 
myślicieli antycznych, jak chociażby Arystoteles, Cyceron, Seneka, 
cechy w najwyższym stopniu ludzkie. Według Biblii i myślicieli śre-
dniowiecznych człowiek panuje nad zwierzętami (Księga Rodzaju 
1,26), ale też – co podkreślali św. Bernard z Clairvaux czy św. Bona-
wentura – ujawnia cechy zwierzęce: Homo est animal rationale, mor-
tale12.  
 Ciekawość i pasję w wynajdywaniu różnic i podobieństw mię-
dzy ludźmi a innymi stworzeniami oraz pragnienie tropienia wszel-
kich osobliwości i anomalii w tym zakresie barok niewątpliwie odzie-
dziczył po epoce średniowiecza. Porządkowanie wiedzy o świecie 

                                                
8 B. Pascal,  Myśli. Tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 2000, s. 178-179. 
9 N. M. Wildiers, Obraz świata a teologia. Od średniowiecza do dzisiaj. Tłum.  
J. Doktór, Warszawa 1985, s. 118-119. 
10 Por. M. Sęp-Szarzyński,  Sonet IIII. W: Poezje. Oprac. Janusz S. Gruchała, Kraków 
1997, s. 72.  
11 J. Sokołowska, Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy., 
Warszawa 1978, s. 25-29. 
12 K. Obremski,  Zwierzę jako problem myśli antropologicznej (Od Protagorasa do 
Kochanowskiego). W: Literacka symbolika zwierząt. Red. Anna Martuszewska, 
Gdańsk 1993, s. 20-21, 29. 
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zwierzęcym oraz narastająca krytyka źródeł, zwłaszcza jeśli dotyczyło 
to istot legendarnych, było już istotnym novum epoki. Zwierzęta  
i stworzenia fantastyczne, znane chociażby ze słynnego bestiariusza 
aleksandryjskiego Fizjolog [Physiologus] (II w.), chętnie tłumaczone-
go potem na łacinę i języki narodowe, a także osobliwe istoty z kręgu 
antycznej mitologii (Charybda, Harpie, Sfinks, gryf, Cerber…),coraz 
częściej przepędzano z przestrzeni realizmu w stronę wyobraźni po-
etyckiej i sfery symbolizmu13. Można ten proces obserwować na przy-
kładzie dzieł uczonych jezuitów tego czasu: Athanasiusa Kirchera, Ja-
koba Masena, Benedykta Chmielowskiego, a także poezji barokowej. 
 Nawarstwiające się pokłady tradycji, także w obszarze świata 
fauny, stały się dla barokowych encyklopedystów i polihistorów cen-
nym materiałem źródłowym służącym reinterpretacji utrwalonych  
w kulturze przedstawień zwierzęcych. Pośród uczonych tego czasu wy-
różniali się Niemcy: Athanasius Kircher (1602-1680) oraz Jakob Masen 
(1606-1681). Ten drugi opublikował kompendium Speculum imaginum 
veritatis occultae (Kolonia 1650), gdzie w księdze VII przedstawił eru-
dycyjny wykład na temat symboliki zwierzęcej. W dziele tym odnaleźć 
można chociażby opis wołu (bos). Według Masena jest to zwierzę, 
które obrosło w kulturze wyjątkową wieloznacznością. Przysłowia oraz 
Biblia kojarzą go zwłaszcza z siłą, pracą i bogactwem14. Speculum Ma-
sena prezentuje także wielbłąda (camelus), skupiając się nie tylko na 
jego wyglądzie, ale też sensach symbolicznych, które odsyłają do 
grzeszności ludzkiej15.  
 Wielbłąd pojawia się na rycinie zdobiącej jedną z kart dzieła 
Arca Noë (Amsterdam 1675) Athanasiusa Kirchera, który skrupulat-
nie gromadzoną wiedzę przyrodniczą wykorzystywał do obrony prawd 
biblijnych i autorytetu Ojców Kościoła. Uznając opinię św. Augustyna, 
katolicki duchowny twierdził, że nie mógł Noe zabrać ze sobą do łodzi 
mułów, gdyż są krzyżówką różnych gatunków i nie mogą mieć potom-
stwa. Biblijny patriarcha nie ratował przed potopem również owadów, 
żab czy myszy, gdyż miały one rodzić się niejako same ze zgnilizny czy 
brudu16.  
 

                                                
13 J. Kotarska, „Ze dwojej złożony natury”. Z recepcji antycznych motywów zwierzę-
cych w poezji staropolskiej. W: Literacka symbolika zwierząt, op. cit., s. 37-38, 40.  
14 Słownik symboliki biblijnej. Tłum. Z. Kościuk, Warszawa 1998, s. 1116-1117.  
15 J. Masen, Speculum imaginum veritatis occultae, Kolonia 1650, s. 799.  
16 J. Sokolski, op. cit., s. 103-104. 



Inskrypcje. Półrocznik 

 

37 

 
 

1/ Arca Noë (Amsterdam 1675) 
 

 Jak wielu barokowych uczonych Kircher interesował się zwie-
rzętami mitycznymi, legendarnymi. Podważał istnienie bazyliszka  
i pozostał sceptyczny, co do bytowania w świecie jednorożców. Te 
ostatnie mogły przecież przypominać nosorożce. Raczej nie wierzył  
w istnienie gryfów, będących krzyżówką lwa i orła. Nie powątpiewał 
natomiast Kircher w istnienie syren, gdyż – jak sądził – był w posia-
daniu ogona i kości jednej z tychże17.  
 
 

 
 

2/ Arca Noë (Amsterdam 1675) 

 

                                                
17 Ibidem, s. 104-105.  
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3/ Arca Noë (Amsterdam 1675) 

 
 W dziele Mundus subterraneus Kircher wskazał na fakt istnie-
nia smoków różnego rodzaju (dwunożnych i czworonożnych), prezen-
tując ryciny na potwierdzenie tej tezy. Obrazy te opatrzył duchowny 
uczonym komentarzem18. 
 

 

 
   

4/ Mundus subterraneus (Amsterdam 1665) 

 
 

                                                
18 A. Kircher,  Mundus subterraneus,  Amsterdam 1665, s. 91, 94.  



Inskrypcje. Półrocznik 

 

39 

 
   

5/ Mundus subterraneus (Amsterdam 1665) 

 
 Monstrualność i osobliwość tych potworów odsyła do estetyki 
gotycyzmu. Była ona znamienna – według badacza kultury tego czasu 
Endre Angyala – dla wielu ówczesnych dzieł sztuki i literatury19.  
W kręgu późnobarokowej poezji utrzymanej w takiej estetyce można 
wskazać wiersze wykładowcy retoryki w Akademii Wileńskiej, księdza 
Józefa Baki (ok. 1706-1780). Jego teksty utrzymane są w klimacie 
grozy. Bohaterem jest śmierć upostaciowana często na kształt zwierząt 
realnych (kot, jeż) i mitycznych (Chimera):  
 
 Śliczny Jasiu, mowny szpasiu, 
 Mój słowiku, będzie zyku. 
  Szpaczkujesz. Nie czujesz? 
  Śmierć jak kot wpadnie w lot! 
  
 A za nie wiesz, że śmierć jak jeż? 
 Ma swe głogi, w szpilkach rogi, 
  Ukoli do woli, 
  Aż jękniesz i pękniesz. 
  (Młodym uwaga, w. 25-32) 
 
 Śmierć robaczek jest w jedwabiu […]  
  (Młodym uwaga, w. 62) 
 
 A śmierć ślepa jak szkulepa 
 Nic nie zważa, nie poważa. 
  Chimera, odziera: 
  Co złoto, jej błoto, 
  (Uwaga damom, w. 5-8)20 
 

                                                
19 A. Angyal, Świat słowiańskiego baroku. Tłum. J. Prokopiuk. Wstęp. J. Sokołowska, 
Warszawa 1972, s. 36-119. 
20 J. Baka, Poezje. Oprac. R. Grześkowiak, Gdańsk 2001 (z tego wydania pochodzą 
dalsze cytaty).  
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W te ziółka jak pszczółka  
 Śmierć wleci, kark zleci. 

 (Uwaga zabawnym czy zatrudnionym chmielem głowom, w. 86-87) 
 
Śmierć jak małpa, to wyrazi,  
 Co nas zdobi, lubo kazi […]  

 (Uwaga zabawnym czy zatrudnionym chmielem głowom, w. 96-97) 
 
 

Podobną atmosferę grozy spowodowaną bliskością zwierząt po śmierci 
człowieka nakreślono w utworze Píseň o nestálosti, bídě a marnosti živ-
ota lidského a všech věcí na tomto světě:  
 
 Budou v hrobě vůkol tebe 
 žáby, hadi a červi (…)21 

 
Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż śmierć w poezji baro-

kowej upostaciowana jest często na kształt myśliwego, co zresztą ma 
ugruntowanie w wyobrażeniach średniowiecznych, gdzie atrybutami 
spersonifikowanej śmierci są między innymi kosa czy też łuk i strza-
ły22. Obrazy te pokazują wyraziście problem skończoności i marności 
życia ludzkiego oraz zwierzęce ograniczenie jego natury. Dobrym 
przykładem w tym kontekście wydaje się wiersz Smrt Daniela Sina-
piusa:  
 
 Žádný neuhodne,  
 kdy smrt ostnem ubodne […]23  
  

 W sztafaż gotycki przybrana bywała również niechlubna trady-
cja mizoginizmu, czego przykładem może być jeden z wierszy baroko-
wego poety Wacława Potockiego (ok. 1625-1696) Femina tactu, visu 
basiliscus:   
 
 Wróć się nazad, potkawszy, albo mijaj bokiem:  
  Lep dotknieniem niewiasta, bazyliszek okiem, 
 Smok śmiertelny zapachem, syrena w języku, 
  Skosztujesz, już nie trzeba gorzej arszeniku,  
 Ręce srogie harpije; tak na duszy trupem,  
  Na ciele będziesz leda wszetecznice łupem.  
 Tedy się człowiek ścisłą zawięzuje ligą 
  Z harpiją, z bazyliszkiem, z smokiem, z wężem, z strzygą24. 

                                                
21 Píseň o nestálosti, bídě a marnosti života lidského a všech věcí na tomto světě.  
W: České baroko. Studie – texty – poznámky. Oprac. Z. Kalista, Praha 1941, s. 70.  
22 J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Tłum. T. Brzostowski. Wstęp H. Barycz. Posłowie  
S. Herbst. Wyd. 6, Warszawa 1998, s. 175.  
23 Antológia staršej slovenskej literatúry, Oprac. J. Mišianik, Bratislava 1964, s. 399.  
24 W. Potocki, Dzieła. Oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987, t. II, s. 60.   
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Tekst odsłania charakterystyczną dla baroku antytezę: żartu i powagi, 
dając w istocie efekt groteski25. Podobnie w wierszu O Białychgło-
wach: 
 
 Ktoś do jadowitego niewiastę jaszczura  
  Przyrównał; pytam, czemu; bo taka natura 
 Tej bestyjej, że zwykłym nie rodzi się tokiem,  
  Ale na świat wygryza swej macierzy bokiem; 
 Także i białogłowa: kiedy się rozgniewa,  
  Zaż boku nie otworzy Adamowi Ewa? 
 Azaż go potem z wężem nie struła na zmowie? […]26 
 

Poeta komponuje przewrotny koncept sięgając do biblijnej Księgi Ro-
dzaju. Opowieść o stworzeniu kobiety z żebra Adama wywołuje skoja-
rzenia z trudami życia w małżeństwie. Warto też zwrócić uwagę na 
rozliczne żarty podgórskiego poety z nazwisk, które wprost odsyłają 
do świata fauny i flory. Przykładem wiersz Na wesele Jegomości Pana 
Wężyka z Jejmością Panną Jabłonowską: „Nie wierzą, ale szaleją ci 
księża, / Znowu na jabłoń sadzający węża”27.   
 Późnobarokowi autorzy leksykonów i kompendiów wiedzy, 
gromadząc informacje na temat zwierząt, jak też dokonując selekcji 
oraz oceny ich wiarygodności, powoływali się – jak już wspomniano – 
na uznane autorytety. Dobrym przykładem są chociażby Nowe Ateny 
Benedyka Chmielowskiego (1700-1763), wykształconego we Lwowie 
polskiego jezuity, autora słynnej i lapidarnej zarazem definicji konia: 
„koń jaki jest, każdy widzi”28. Nie mógł on oprzeć się oczywiście roz-
ważaniom na temat stworzeń mitycznych, starając się oddzielić to, co 
przynależało bezwzględnie do wyobraźni poetów, od wiedzy rzeczywi-
stej i wiarygodnej. Polski autor powoływał się w tym zakresie również 
na dzieła wspomnianego już Athanasiusa Kirchera. Podobnie jak on 
interesował się chociażby Syrenami, utrzymując jednak, że nie mogą 
być one ludźmi29. 
 Wśród innych stworzeń wyróżnił Chmielowski między innymi 
Feniksa, którego tradycja lokalizowała gdzieś w górach arabskich. 
Duchowny zauważył jednak, że najwięksi uczeni nie natknęli się na 
ślad tego stworzenia przynajmniej od czasu biblijnego potopu. Nie 
przeszkodziło to jednak autorowi odtworzyć historie, według których 
Feniks miał olbrzymią – podobnie jak orzeł – głowę. Powołując się na 

                                                
25 J. Minárik, Baroková literatúra: svetová, česká, slovenská,  Bratislava 1984, s. 13. 
26 W. Potocki, op. cit., t. II, s. 577.  
27 Ibidem, s. 26.  
28 B. Chmielowski, Nowe Ateny,  Lwów 1745, s. 475.  
29 Ibidem, s. 114-121.  
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Pliniusza i Herodota Chmielowski wskazał na długowieczność ptaka 
(miał żyć kilkaset stuleci). Inni twierdzili, że żyje on aż dwanaście ty-
sięcy lat. O ile wiek tego tajemniczego stworzenia budził kontrowersje, 
to jednak w większości dawni uczeni zgodnie twierdzili, że przebywa 
on w arabskich pustkowiach, gdzie wije sobie gniazdo z różnego ro-
dzaju roślin (cynamon, oliwka, balsamowiec…). Następnie siada na to 
gniazdo i wachluje skrzydłami, wywołując tym samym pożar. Oczywi-
ście nie jest mu trudno rozniecić ogień, gdyż promienie słoneczne  
w tamtejszym klimacie są niezwykle silne. Ptak ginie zatem w ogniu 
żałośnie śpiewając. Na tym jednak nie koniec. W popiele lęgnie się 
robaczek, z którego powstaje nowy Feniks. Chmielowski przypomniał 
również, że tradycja chrześcijańska uczyniła z tej mitycznej istoty figu-
rę Maryi oraz symbol zmartwychwstania Chrystusa.  
 Następnie autor Nowych Aten z pasją rozprawił się z bałamut-
ną tradycją Feniksa. Najpierw wskazał na Biblię, gdzie trudno doszu-
kać się przykładów istnienia osławionego stworzenia. Nie było go ra-
czej w arce Noego, gdyż biblijny patriarcha zabierał ze sobą jedynie 
pary zwierząt. Poza tym nie sposób dowieść, że żyje on tak długo, gdyż 
nie można znaleźć człowieka, który mógłby o tym zaświadczyć. W koń-
cu wskazał Chmielowski na Egipt, podkreślając, że to mieszkańcy tego 
kraju dla wyrażenia swych tajemnic malowali tego ptaka, który ozna-
czał tam nieśmiertelność i był synonimem Słońca. Na koniec duchow-
ny objaśnił, że Feniks wszedł do zasobu tradycji wymowy, będąc pięk-
nym przykładem unaoczniającym w chrześcijaństwie nadzieję i zmar-
twychwstanie. Uznając jednak autorytet Kirchera, uczony podkreślił, 
że powinien on być wygnany ze świata, gdyż jest fikcją poetycką. Jego 
miejsce jest zatem u poetów, malarzy i „symbolistów”30.   
 To legendarne stworzenie pojawia się także w wierszach Józefa 
Baki, chociażby w utworze Uwaga śmierci wszystkim stanom służąca 
„Rzadki Feniks, rzadsza w świecie / Dobroć rzeczy: jak w komecie”  
(w. 1-2), symbolizując marność i ułudę rzeczywistości, która podlega 
prawom przemijania i śmierci. W tekście Patriotom Korony Polskiej  
i Wielkiego Księstwa Litewskiego Feniks odsyła do kwestii kondycji 
Rzeczypospolitej oraz kwestii swobody: „Złota wolność za Feniksa / 
Cię dała, witała […] (w. 6-7). 
 Chmielowski w swej encyklopedii rozprawiał również o gryfie, 
stwierdzając, że Aleksander Wielki nie mógł latać na tym stworzeniu, 
gdyż milczą o tym poważne źródła. Więcej uwagi poświęcił natomiast 
jezuita pelikanowi, podkreślając, iż unaocznia on mękę Chrystusa. 
Ten ptak – jak podkreślał Chmielowski – na trwale zadomowił się  
w kaznodziejstwie oraz imaginacji symbolistów. O jednorożcu pisał  

                                                
30 Ibidem, s. 111-114. 
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z humorem: „Ze skrzydeł choć bajecznych Ptaków Fenixa i Gryfa, po-
życzywszy pióra, na Jednorożca rogu zaostrzę […]”31. 
   

*** 
 

 Podsumowując, w dobie baroku zwierzęta realne i mitologicz-
ne były istotnym elementem kultury symbolicznej. Wchodziły one  
w skład ówczesnych kompendiów i leksykonów, pełniąc różnorakie 
funkcje: poznawcze, religijne, moralne, jak też estetyczne. Wiedza  
o nich w znacznym stopniu determinowana była barokowym para-
dygmatem poznawczym, łączącym tradycję średniowieczną i renesan-
sową (Jerozolimę i Ateny).  
 Dla polihistorów i encyklopedystów zwierzęta stanowiły po-
ważne wyzwanie badawcze, gdyż znajomość tematu fauny wymagała 
ogromnej erudycji oraz rozległych studiów zorientowanych na wiele 
dziedzin. Dla poetów i malarzy zwierzęta były żywą inspiracją, nieod-
łącznym elementem ich twórczej wyobraźni, wpływającym na estetykę 
poszczególnych dzieł, natomiast dla osób duchownych okazywały się 
symbolami prawd religijnych.  
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Etos powstania styczniowego jako fundament 

koncepcji odrodzenia państwa i narodu  
w twórczości  Stefana Żeromskiego 

 
 
 
Abstract:  
 

This article analyses the thematic presence of the January Uprising in Stefan 
Żeromski’s prose and journalism, particularly his novel Uroda życia (1912) and two 
short stories. It is thus contended that the writer created a mythology of an eternally 
lasting uprising, demanding its realization in Poles’ varied activities in the years fol-
lowing 1863. Żeromski equally ensured the immortality of the uprising, which would 
result in the nation’s rebirth that had been made possible by the heroism of the fight-
ers and their inheritors. 

Key words: January Uprising, Stefan Żeromski, independence, resurrection. 
Messianism 
 

 
 Wiek XIX był dla Polaków okresem zrywów niepodległościo-
wych. Choć tragicznie przegranych, to ujawniających ich olbrzymią 
siłę duchową. Klęski – paradoksalnie – podtrzymywały kulturowe 
trwanie i jedność zniewolonego narodu, fundowane na świeżej pamię-
ci ofiarnych walk i bohaterskich śmierci, także na kulcie miejsc z tym 
związanych. Zdaniem Aliny Witkowskiej, w Polsce porozbiorowej ży-
cie mityczne stało się drugą rzeczywistością. A siła tej drugiej, utajonej 
i przytłumionej przez retorykę serwilistów rzeczywistości wzrastała 
wraz z upływem lat. Im więcej czasu upływało od upadku powstania 
styczniowego, tym owo życie mityczne stawało się silniejsze1.  
 Początkowo w pisarstwie polskim – szczególnie w zaborze  
rosyjskim – powstanie roku 1863 było niemal tematem tabu2. Po 
pierwsze, w wyniku ograniczeń cenzury, po drugie, z powodu skutków 
publicystycznego zdeprecjonowania znaczenia tego tragicznego aktu 
polskiej historii przez lojalistów w rodzaju hrabiego Stanisława  
Tarnowskiego, Stanisława Koźmiana, Włodzimierza Spasowicza i in-

                                                
1 A.Witkowska, Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987, s. 185-186.  
2 Wyjątkami były powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego, drukującego pod pseudo-
nimem Bolesławity (Szpieg, Para czerwona, My i oni), Michała Bałuckiego (Przebu-
dzeni, Młodzi i starzy), Edwarda Lubowskiego (Wierzące dusze i Silni i słabi).  
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nych. Tak jak powszechnym w społeczeństwie polskim było to do-
świadczenie klęski insurekcji z racji egalitarnego składu jej uczestni-
ków i represji, które ich dotknęły, tak nie mniej ogólną zasadą życia 
popowstaniowego stał się swoisty pragmatyzm, znajdujący swoje uj-
ście w pielęgnacji wartości typowych dla pokolenia pozytywistów,  
a więc w kulcie pracy i zapobiegliwości materialnej, ograniczającej się 
niekiedy do sfery interesów prywatnych. Sprawa irredenty pozostawa-
ła w pamięci szanowanej, ale trochę skrywanej, a zarazem wstydliwej 
– wobec kierowanych przez ówczesne autorytety intelektualne pod 
adresem powstańców oskarżeń o szaleństwo i nieodpowiedzialność, 
które miały doprowadzić – głównie stan szlachecki – do majątkowej 
ruiny. Z czasem dopiero – po upływie lat dwudziestu i więcej – poja-
wiły się utwory krytyczne wobec sceptycyzmu niepodległościowego 
lojalistów:  Nad Niemnem (1887) Orzeszkowej, Pożary i zgliszcza 
(1893) Rodziewiczówny oraz Przyborowskiego Upiory (1902).  
 Stefan Żeromski, dla którego klęska roku 1864 i wynikłe z niej 
reperkusje stały się głównym doświadczeniem pokoleniowym – przy-
swojonym już w latach szkolnej młodości3 – i punktem wyjścia do 
refleksji nad przyszłym losem Polaków,  temat powstania styczniowe-
go uczynił jednym z motywów przewodnich swojej twórczości;  znaj-
dujemy jego realizację w dwu opowiadaniach, w powieściach Wierna 
rzeka i Uroda życia, także w wypowiedziach krytycznoliterackich4. 
Poza tym powstaniowe reminiscencje pojawiają się i w innych utwo-
rach (np. w Syzyfowych pracach5, Róży, Puszczy jodłowej ).   
 Opowiadanie „Rozdzióbią nas kruki wrony…” z roku 1894 
opisuje obchodzące nas zagadnienie, zdawać by się mogło, skrótowo  
i alegorycznie, ale jednocześnie w sposób dość wyczerpujący, jeśli pod 
uwagę weźmiemy naświetlenie związanych z nim kontekstów histo-
ryczno-socjologicznych. Co prawda, nie znajdziemy tu obrazów hero-
icznych czynów i bitewnych zmagań, jednak ukazana jest niezłomność 
„ostatniego” powstańca, do końca wiernego idei niepodległości. Po-
nadto w utworze poruszona została sprawa społecznej percepcji walki 

                                                
3 Jak pisze wnikliwy badacz życia i twórczości autora Białej rękawiczki, „dojrzewał 
Żeromski w cieniu prawdy i legendy powstania”, w kręgu rodzinnych opowieści  
o uczestnikach zrywu niepodległościowego i w otoczeniu pamiątek po nich, widocznych 
jeszcze wówczas śladów po bitwach, które rozgrywały się w okolicach majątku 
dzierżawionego przez jego ojca. Topograficzne ukształtowanie tych terenów (Gór 
Świętokrzyskich) sprzyjało walce partyzanckiej. Pisarz wykorzystywał później rozma-
ite wątki zasłyszanych historii powstańczych w swoich dziełach literackich. Zob.  
A. Hutnikiewicz: Żeromski. Warszawa 2000, s. 16-18. 
4 Idem, Wstęp, w: S. Żeromski, Wybór opowiadań, oprac. A. Hutnikiewicz, wyd. 
drugie zmienione, Wrocław 2003, s. XLVII. 
5 Zob. scena odnalezienia przez Marcina Borowicza powstańczego grobu strzelca Nogi.  
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z zaborcą. W refleksjach snutych przez bohatera możemy odnaleźć 
wyraz krytyki kierowanej przez pisarza w stronę oportunistów poli-
tycznych. Pojawiają się także rozważania o przyczynach klęski, wska-
zujące na przewagę militarną wroga, niskie morale społeczeństwa, tj. 
uleganie ugodowym nastrojom pod wpływem niepowodzeń, wygod-
nictwo i serwilizm klas posiadających, wreszcie na obojętność war-
stwy chłopskiej, nie zainteresowanej zmianami. Jednakże Żeromski 
nie oskarża chłopów, ich zachowania usprawiedliwia – winę zrzucając 
na szlachtę, która przez wieki wyzyskiwała i zaniedbywała edukacyjnie 
prosty lud6. 
 Tytuł opowiadania, zaczerpnięty ze starej pieśni żołnierskiej, 
mógłby sugerować, iż pisarz rozliczając przeszłość, diagnozuje rów-
nież rzeczywistość teraźniejszą i przyszłą w perspektywie kasandrycz-
nej. Zakończenie utworu rysuje przecież wizję uobecniającej się zagła-
dy: krajobrazu po „bitwie” – klęski powstania, klęski idei narodowo-
wyzwoleńczej; to jakby hołd oddany temu, co ziścić się nie mogło, bo 
szans na to nie było z powodu rozmaitych przewin i zaniechań pol-
skiego narodu: 
 
 Na tle zorzy liliowej widać było konia, wspartego na przednich nogach. Mio-
tał łbem, wykręcał go w stronę grobu Winrycha i rżał.  
 Trzepały nad tym żywym trupem, wzlatywały, spadały i krążyły wron całe 
gromady. Zorza  szybko gasła. Zza świata szła noc, rozpacz i śmierć…7 

 
Czy faktycznie taka właśnie była intencja autorska? Przemawiać za 
tym mógłby podtytuł zbiorku (opatrzonego tytułem analizowanego 
opowiadania), który opublikował Żeromski w Krakowie w roku 1896 
pod pseudonimem Maurycego Zycha: Obrazki z ziemi mogił i krzy-
żów8. Jednakże warto zwrócić uwagę na inne konteksty tego wydania. 
Tomik utworów nowelistycznych poświęconych zmaganiom ludu pol-
skiego o niepodległość etniczną i kulturową, zawierający tylko jeden 
tekst ściśle związany z wydarzeniami roku 1863 (wówczas odsuwany-
mi na plan dalszy zarówno przez zaborców, jak i samych Polaków – 
głównie z powodu nacisków cenzury), opatrzony został wielce wy-
mownym mottem zaczerpniętym z Irydiona Zygmunta Krasińskiego: 

 
„A po długiem męczeństwie zorzę  
rozwiodę nad wami – udaruję was 

                                                
6 A. Hutnikiewicz, Wstęp, op. cit., s. XLVIII-XLIX.  
7 S.  Żeromski, „Rozdzióbią nas kruku, wrony…”, w: idem, Wybór opowiadań, op. cit.,  
s. 302.  
8 M. Zych [Stefan Żeromski], „Rozdzióbią nas kruki, wrony”. Obrazki z ziemi mogił  
i krzyżów, Kraków 1896. 
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szczęściem i tem, co obiecałem ludziom 
na szczycie Golgoty – wolnością”9.  

 
Trudno nie zgodzić się z komentarzem Zbigniewa Lisowskiego, który 
pisze, że „Winrych jest transpozycją postaci Irydiona”. Zdaniem bada-
cza, rozpatrując problem wolności w dziele Krasińskiego w wymiarze 
uniwersalnym, można pokusić się o metaforyczne odczytanie konflik-
tu Grecji i Rzymu jako wzajemnych relacji Polski i Rosji. To dawałoby 
pretekst do rozważenia wspólności ideowej obydwu tekstów. W świe-
tle takiej interpretacji, zbawiony Irydion już jako Winrych „nie kieruje 
się […] nienawiścią do najeźdźcy, a tylko miłością do ojczyzny, żywiąc 
wobec wrogów co najwyżej pogardę, stanowiącą dlań zresztą formę 
samoobrony przed strachem w tym ostatecznym i ostatnim momencie 
swojego życia”10. Lisowski zwraca szczególną uwagę na to, że bohater 
ponosi klęskę i jest ona usymbolizowaniem klęski narodu. Jedyna nuta 
optymizmu w tym utworze miałaby wynikać z przekonania, iż poko-
nani wciąż będą żywi w pamięci kolejnych pokoleń11. Podobną inter-
pretację przyjmuje Henryk Markiewicz. W jego ocenie końcowe ustę-
py opowiadania zostały skomentowane tytułem w ten sposób, że stają 
się symbolem beznadziejności losu Polaków12.  
 Wydaje się, że przesłania utworu nie można ograniczyć do wy-
żej wzmiankowanych defetystycznych konstatacji. Mamy tu do czy-
nienia z czymś więcej niż liryczno-nastrojowe przypomnienie hero-
izmu bojowników o niepodległość, które zostało opatrzone trochę za-
kamuflowanym politycznym komentarzem, będącym  próbą określe-
nia przyczyn porażki buntowników. W „Rozdzióbią nas kruki, wro-
ny…” znaczeń przenośnych nie brakuje, zarówno alegorycznych, jak  
i symbolicznych. Zawarte są one nie tylko w tekście głównym, tj.  
w wywodach narratora, w których do rangi symbolu świadomości na-
rodowej Polaków podniesiono mózg powstańca („siedlisko wolnej 
myśli”), czaszkę tegoż nazwano „ostatnią fortecą polskiego powsta-
nia”, natomiast scena pozostających na pobojowisku wron ukazana 
została jako alegoria zwycięstwa przeciwników idei walki narodowo-
wyzwoleńczej, a zarazem zwolenników ugody z zaborcą. Warto raz 

                                                
9 W cytacie zachowuję oryginalną pisownię i formę zapisu według wydania książeczki 
Żeromskiego z roku 1896.  
10 Z. Lisowski, Irydion na „ziemi mogił i krzyżów”(„Rozdziobią nas kruki, wrony…”), w: 
idem, Arcydzieła nowelistyczne Stefana Żeromskiego. Studium analityczno-inter-
pretacyjne,  Siedlce1991, s. 205-206.  
11 Ibidem, s. 206.  
12 H. Markiewicz, Rok 1863 w twórczości Żeromskiego, w: idem, Prus i Żeromski. 
Rozprawy i szkice literackie, wyd. drugie poprawione i rozszerzone, Warszawa 1964, 
s. 388.  
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jeszcze dogłębnie przeanalizować również znaczenie wzmiankowane-
go wyżej motta tudzież tytułu i wcześniej istniejącego podtytułu opo-
wiadania. Sugestywna wymowa tragicznego finału nie powinna prze-
słaniać całościowej interpretacji utworu, dla której nie mniej istotne 
są właśnie treści ukryte w tych formalnych elementach struktury tek-
stu, które mogły umknąć uwadze cenzora i niekiedy mniej wnikliwego 
czytelnika.  
 Zacznijmy od pierwszej kwestii – słów wyjętych z dramatu 
Krasińskiego. Przywoływany cytat z Irydiona pozwala na widzenie 
męczeńskiej śmierci Winrycha nie tylko jako zamknięcia historii życia 
jego poprzednika w nowym wcieleniu (jak to czynią badacze), ale też 
jako otwarcie na nową historię: w perspektywie sensów wyższych  
i ponadjednostkowych, mających się dopiero spełnić. Golgota narodu, 
a zarazem męka każdego Polaka z osobna – zgodnie z romantycznym 
paradygmantem historiozoficznym naszych wieszczów – projektuje 
przyszłe zmartwychwstanie13, jest wręcz czymś koniecznym, bez czego 
odrodzenie państwa nie będzie możliwe. Dlatego można też przewi-
dywać, że Irydion-Winrych powróci w kolejnej postaci niezłomnego  
rycerza sprawy. 
 Druga kwestia, dotycząca tytułu, jest nieco bardziej skompli-
kowana. Pojawiające się w nim słowa „Rozdzióbią nas kruki, wro-
ny…”14, w świetle wyżej wyinterpretowanego projektu odrodzeniowe-
go, nie muszą być zatem wyłącznie elegijną pieśnią wajdeloty opiewa-
jącego tragizm dokonanej (dokonującej się) zagłady narodu, można 
traktować je również jako rodzaj przestrogi, umieszczonej na początku 
złej bajki, która źle się kończy. „Zepsucie” tej bajki motywami zła, któ-
re zwycięża, wskazywałoby na konieczność szukania równie zaprze-
czonego czy raczej odwróconego sensu tytułu, a zarazem i przesłania 
całego utworu. Zatem w tego rodzaju odwróconym porządku percepcji 

                                                
13 W pomieszczonej w Irydionie scenie Dokończenia – Bóg obiecuje głównemu 
bohaterowi nie tylko wolność (jak we fragmencie cytowanym w motcie), ale także 
zmartwychwstanie.  
14 Słowa zaczerpnięte z pieśni ludowej Idzie żołnierz borem, lasem… (niezwykle 
popularnej wśród żołnierzy Legionów Dąbrowskiego) z pewną znaczącą modyfikacją 
– zmianą liczby pojedynczej na liczbę mnogą: zastąpieniem zaimka „mnie” zaimkiem 
„nas”.  Chodzi w zasadzie o część drugą pieśni, w której występuje motyw konia grze-
biącego grób swojemu panu, tj. żołnierzowi. Ostatnia zwrotka brzmi następująco:  
„I wygrzebał po kolana/ żałujący swego pana./Kiedym ja miał swego pana,/tom ja 
jadał gołe ziarna,/teraz nie mam sieczki słomy,/rozdzióbią mnie kruki, wrony”. Cytat 
wg: Stanisław Czernik, Poezja chłopów polskich. Pieśń ludowa w okresie pańszczyź-
nianym, Warszawa 1951, s. 95. Inna wersja słów: „Rozniosą mnie kruki i wrony!”  
w pieśni wojskowej bez tytułu odnotowanej przez Zoriana Dołęgę Chodakowskiego  
w zbiorze Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane, Gdańsk 2000, s. 5 
(pierwsze wyd. niepełne: 1833) 
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należałoby odczytywać tytuł inaczej, z przeczeniem: „Nie rozdzióbią 
nas kruki, wrony…”. „Nie rozdzióbią” nas – jeśli nie poddamy się 
oportunistom i zdrajcom, jeśli zadbamy o świadomość narodową 
chłopów. Albo też można czytać przestrogę wprost: Zatracimy się jako 
naród, jeśli nie spełnimy wymagań jedności i wiary w swoją niezależ-
ną egzystencję.  
 Asumpt do takiej próby interpretacji daje z pewnością sam 
autor. Warto bowiem pamiętać, że pierwsze wydania analizowanego 
utworu na łamach prasy, jak i też rękopis sygnowany pseudonimem 
pisarza (Maurycy Zych), zawierają podtytuł: Bajka15. A bajka wyraża 
w swej istocie pouczenie, które zazwyczaj występuje na końcu utworu, 
ale też może niekiedy pojawiać się na początku. Jeżeli założymy ten 
drugi przypadek, to funkcję pouczenia pełnić by mogło również – 
obok tytułu – motto. Z drugiej strony, wychwycenie pouczenia bez 
kontekstowego cytatu z Irydiona, którego zabrakło w późniejszych 
wydaniach (z powodu autonomicznego bytu opowiadania), jest rze-
czywiście niełatwe. Za kluczową należy uznać scenę umierania Winry-
cha: jego ostatnie myśli wypełnia nadzieja nieśmiertelności16.  
 Deszyfracja alegorycznego kostiumu stylistycznego tej przy-
powieści17 o nieudanym powstaniu pozwala na wskazanie analogii 
między bohaterem a całym narodem polskim, który również „umiera” 
z taką samą nadzieją… więc nie umiera do końca. To zapowiada trwa-
nie w mrokach nocy, w oczekiwaniu na odwalenie kamienia grobowe-
go …  
 Żeromski już w tym wczesnym swoim tekście zapoczątkowuje 
widzenie przegranego powstania jako zasiewu pod zwycięską przy-
szłość i odnowione państwo. Tak samo rok 1863 będą dwadzieścia lat 
później postrzegać Maria Jehanne Wielopolska w Kryjakach i Andrzej 
Strug w Ludziach podziemnych. Także Józef Piłsudski w publikacji  
z pierwszych lat II Rzeczpospolitej, patrząc z dystansu na to wydarze-
nie, nazwie przedstawicieli swojego pokolenia „pogrobowcami ostat-
niego powstania” i uzna jego olbrzymi wpływ na dalsze losy narodu: 
„Rok 1863 stoi na przełomie naszych dziejów; stara Polska umiera – 
nowa się rodzi”18. 
 Owo poczucie ciągłości życia duchowego narodu u autora Dzie-
jów grzechu występuje zazwyczaj w połączeniu z wizją jedności Pola-

                                                
15 Zob. „Słowo Polskie” 1894, nr 14-15; „Przegląd Poznański” 1894, nr 33;. Rękopis 
Ossolineum, sygn, I 4661.  
16 S. Żeromski, op. cit., s. 297: „Wielka nadzieja nieśmiertelności ogarnęła umie-
rającego, niby przestrzeń bez końca. Z ta nadzieją w sercu umarł”.  
17 To określenie genologiczne w roli podtytułu z pewnością trafniej odzwierciedlałoby 
zamysł i intencje Żeromskiego niż zastosowane przez pisarza.  
18 J. Piłsudski, Rok 1863, w: idem, Pisma zbiorowe. T VI, Warszawa 1937, s. 152.  
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ków, również w perspektywie współpracy i poszanowania wzajemnego 
przez różne warstwy społeczeństwa mimo klęsk, a także właśnie w wyni-
ku pielęgnowania pamięci o tych klęskach ofiarnych i „rytualnych” 
zarazem. W opowiadaniu o tragicznym losie Winrycha pojawia się 
przecież nie tylko sprzeciw wobec stereotypowego wizerunku chłopa – 
„zezwierzęconego” i obarczanego winą za upadek insurekcji, ale także 
wzmianka o szlachcicu dającym podwody powstańcom i ryzykującym 
utratę dużej części swojego majątku.  
 Żeromski, snując modernistyczną (i jednocześnie modernizu-
jącą wyobrażenia romantyków) ideę odrodzenia, buduje ją na funda-
mentach solidarności etnicznej i społecznej. Poza tym próbuje tworzyć 
w zarysie koncepcje polityczne i gospodarczo-techniczne organizacji 
przyszłego państwa. Nowoczesny wymiar jego pisarskiej działalności 
jest wsparty na heterogenicznym myśleniu o sprawach Polaków, wy-
mykającym się ograniczeniom jednego tylko paradygmatu: roman-
tycznego bądź pozytywistycznego.  
 Mamy raczej do czynienia z pewnego rodzaju syntezą tych pa-
radygmatów. Żeromski, szczególnie w Urodzie życia (1912), przeko-
nująco pokazuje, jak w życiu popowstaniowym Polaków wspomniane 
wyżej projekty są istotne i jak można je realizować. Pamięć o przeszło-
ści nie odbiera sił w pragmatycznym działaniu na rzecz polskości, któ-
ra trwa w sposób specyficzny, nieco ukryty i z pozoru niemocny, ale 
przecież niezłomny, czego przykładem mogą być poczynania bohate-
rów powieści: Piotra Rozłuckiego, jego stryja Michała z Cierniów, 
księdza Wolskiego, czy też Gustawa Bezmiana. Ich praca u podstaw, 
budowanie siły ludu poprzez szerzenie oświaty i kultury odbywa się  
w cieniu grobów ojców. Raczej nie mówi się tu wprost o spiskowaniu 
przeciw zaborcy, ale de facto jest to tego rodzaju działalność, która ma 
na celu zachowanie tożsamości narodowej prostych ludzi, ich obycza-
jów i tradycji.  
 O niezłomności patriotycznej można też mówić w odniesieniu 
do bohaterów Syzyfowych prac, Bernarda Zygiera, Andrzeja Radka, 
Marcina Borowicza i Biruty. Nad ich życiem ciąży klęska powstania 
(choć o nim prawie wcale się w powieści nie wspomina)19, ale w tym 
wypadku wywołuje ona reakcję odwrotną od oczekiwanej przez rosyj-
skich ciemiężycieli. Mimo świadomości porażki – i na przekór posta-
wom powszechnego poddania się rusyfikacji, co składa się na ogólnie 
pesymistyczną wymowę opisu życia w klerykowskim gimnazjum – 
młodzi herosi trwają w uporze walki nieustannej.  
 Pisarz sygnalizował kwestię niejawnego, można powiedzieć, 
podziemnego  bytu idei narodowowyzwoleńczej bardziej wyraziście w 

                                                
19 A. Hutnikiewicz, Żeromski, op. cit. , s. 187.  
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opowiadaniu Echa leśne z 1905 roku. Mogiła powstańcza – upamięt-
niająca miejsce śmierci ojca Piotra Rozłuckiego – jest w pewnym sen-
sie symbolem jedności chłopów i szlachty. Przypomina bowiem o ich 
wspólnym działaniu w roku 1863, o którym nie wolno mówić głośno  
w latach bierności, uległości i panoszenia się zaborców.  
 W udramatyzowanych scenach rozmów przy ognisku spotyka-
ją się Polacy rozmaitego autoramentu. Jest tu zachowana hierarchia 
społeczna: są przedstawiciele szlachty – dymisjonowany generał Roz-
łucki i dzierżawca folwarku, jest reprezentant miejskiej inteligencji – 
Knopf, jest podleśny Guńkiewicz, są chłopi, wójt i pisarz gminny. Spo-
żywanie alkoholu rozwiązuje języki, wyzwala chęć i odwagę mówienia 
o tym, co na co dzień skrzętnie ukrywane. Generał najpierw dopytuje 
o miejsce zapomniane pośród lasów, karczmę w Zagoździe. Gdy pod-
leśny napomyka o stojącym tam krzyżu przydrożnym, były carski ofi-
cer rozpoczyna opowieść o swoim bratanku, który walczył w szeregach 
powstańców. Okazuje się, że historia tego „buntownika” o literackim 
pseudonimie Rymwid (zapożyczonym od imienia wiernego sługi Li-
twora, bohatera Grażyny Mickiewicza), nie jest obca uczestnikom tej 
swoistej biesiady. Niechętnie mówi o postawieniu i podpieraniu krzy-
ża Guńkiewicz, bagatelizuje swój w tym udział wójt Gała. Można jed-
nak się domyślać, że zarówno oni, jak i Knopf doskonale znają i pa-
miętają wydarzenia roku 1863, mające miejsce w okolicy, albowiem  
w trakcie generalskich wynurzeń, w których padają szydercze słowa  
o Janie Rozłuckim jako zdrajcy carskiego munduru, przypominają 
nazwy miejscowe związane z konkretnymi działaniami oddziałów po-
wstańczych. Formalnie unikają wyrażenia sympatii dla przegranego 
powstania, bojąc się posądzenia o udział w nim lub jakiekolwiek zaan-
gażowanie po stronie przeciwników Rosjan,  jednak ich zachowanie 
wskazuje właśnie na to, że sprawa jest im bliska.  
 Ironiczny styl pisarza pozwala na wprowadzanie aluzji i zesta-
wień paradoksalnych faktów, które służą ukazaniu – wbrew stereoty-
powym przekonaniom i staraniom zaborców – owego duchowego 
trwania idei wolnościowej. Oto wójt odznaczany za pomoc w uśmie-
rzaniu polskiego powstania prawdopodobnie należał do „zbałamuco-
nych chłopów” współpracujących z oddziałami leśnych żołnierzy. Na-
tomiast generał, dopytywany przez pisarza gminnego o losy syna bra-
tanka, wyraźnie poruszony odmawia odpowiedzi, tak jakby poczuwał 
się do winy… Nie wychował bowiem Piotra Rozłuckiego zgodnie  
z ostatnią wolą jego ojca na Polaka.  
 Ironia zawarta w kończącej opowiadanie bezczelnej wypowie-
dzi pisarza gminnego, która ukazuje pozornie „daremność ofiary po-
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wstańców”20, ma „drugie dno”. Samo podjęcie drażliwego tematu 
przyszłości kolejnych pokoleń Polaków (co prawda przez osobę, która 
– zdawać by się mogło – jest tym najmniej zainteresowana), staje się 
dowodem aktualności problemu nierozwiązanego przez zaborcę i jego 
popleczników. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie słu-
chaczy w momencie opowieści o rozstrzelaniu kapitana Rymwida: 
„Knopf zdjął czapkę i coś tam suchymi wargami do siebie szeptał. 
Guńkiewicz grzebał patykiem w popiele ogniska, jakby pragnął poza-
kopywać sowite, pijackie łzy kapiące z jego oczu”21. Pamięć bohater-
stwa, tragedii i krzywdy narodu jest wciąż żywa, tak jak żywe jest po-
czucie przynależności bohaterów opowiadania do tego narodu.  
 Wydaje się, że mamy tu do czynienia nie tylko z „irracjonalną  
i nastrojową sugestią żywotności tradycji powstańczych”22, ale z czymś 
więcej. Usymbolizowanie wydarzeń współczesnych wobec czasu opo-
wiadania, a także tych minionych daje przekonującą argumentację 
przeświadczeniu o tym, iż Żeromski kreśli kolejny szkic mitotwórczy, 
ukazując siłę podziemnego mitycznego życia narodu, który nie zapo-
mina o swoich bohaterach. Imię Rymwida, wyrażające wierność wo-
bec sprawy narodowej, jest przywoływane nie bez przyczyny. Staje się 
on powiernikiem wszystkich pragnień wyzwoleńczych i jednocześnie 
wzorcem do naśladowania. Niewymuszony szacunek wobec niego,  
w przeciwieństwie do zruszczonego stryja, okazują też wrogowie, Ro-
sjanie. 
  Żeromski odchodzi od typowego dla lojalistów postrzegania 
powstańców styczniowych jako swojego rodzaju przedstawicieli pato-
logii romantycznej. Autor Walki z szatanem odżegnuje się również od 
jednoznacznie negatywnej oceny społeczeństwa popowstaniowego, 
inaczej widząc Polaków niż np. patrzący z perspektywy krajobrazu po 
klęsce Kraszewski w Rachunkach (1866) – już nie wyłącznie jako „ciu-
łaczy drobnych dóbr” i wyznawców „wiary zwycięzców”, ale też jako 
silnych pamięcią o swoich przodkach i ich grobach.  
 Mowa mogił – zasygnalizowana już w zbiorze „Rozdzióbią nas 
kruki, wrony…”23 – nabiera istotnego i konkretnego znaczenia w Uro-
dzie życia, powieści, która jest swojego rodzaju epilogiem Ech leśnych 
i dopełnieniem zawartej w opowiadaniu koncepcji długiego i ukrytego 
trwania idei narodowej.  

                                                
20 H. Markiewicz, op. cit. , s. 388.  
21 S. Żeromski, Echa leśne, w: idem, Wybór opowiadań, op. cit., s. 341-342.  
22 Zob. H. Markiewicz, op. cit. , s. 388.  
23 Vide podtytuł:  Obrazki z ziemi mogił i krzyżów; także tytuł jednego z utworów: 
Mogiła – ważny ideowo dla całości zbioru, ponieważ symbolizuje charakter życia 
narodowego i narodowego wychowania młodych pokoleń .  
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 Warto w tym miejscu wtrącić uwagę o romantycznych i poro-
mantycznych upodobaniach w zgłębianiu genealogii polskości oraz jej 
słowiańskich korzeni. To za sprawą twórczości Adama Mickiewicza  
oraz stworzonej przez niego „ideologii” mesjanistycznej, która na po-
czątku XX wieku (po roku 1905) zyskiwała drugie życie w rozmaitych 
konceptach słowianofilstwa, motywika łączenia śmierci i zmartwych-
wstania stawała się coraz bardziej popularna, m.in. z uwagi na nie-
podległościowe nadzieje Polaków. Grób mógł być jednocześnie koły-
ską24, a rozmowa z widmami i duchami przynosiła naukę o sprawach 
najbardziej doniosłych. Dziady Mickiewiczowe i Nad Niemnem Orzesz-
kowej, Wesele Wyspiańskiego i Micińskiego Noc rabinowa czy Do 
źródeł duszy polskiej  to wybrane egzemplifikacje długiego ciągu lite-
rackich przywołań zaświatów i ich mieszkańców, historii minionej  
i zmarłych, którzy stanowią ważny punkt odniesienia dla żyjących.  
Ten odnowiony sposób myślenia narodowego miał swoje uzasadnienie 
w wierze dawnych Słowian w możliwość kontaktu z duchami przod-
ków.  
 Szczególną i niewątpliwie symboliczną wymowę ma pomiesz-
czona w Urodzie życia scena odkopywania zwłok ojca przez Piotra 
Rozłuckiego. Ale zanim do niej dojdzie, w procesie inicjacji etnicznej 
głównego bohatera, absolwenta carskiej wojskowej szkoły artyleryj-
skiej, który w momencie pierwszego kontaktu z żywiołem polskości 
nie potrafi się rozmówić w języku swoich rodziców, dokonają się wta-
jemniczenia wstępne. Gdy przejeżdża do obcego sobie kraju, pogar-
dzanej „Polszy”, dostrzega zdziwiony dość powszechną niechęć do 
Rosjan, zarówno w Warszawie, jak i na dalekiej prowincji, w mająt-
kach Opłakane i Ciernie. Mundur carski, jak mówi jego kuzynka Ka-
ma, „przypomina tutejszym ludziom rzeczy nieprzyjemne”25. Miej-
scowi chłopi korzystają z pouczeń i pogadanek Michała Rozłuckiego 
oraz jego syna Wiktora (szerzących wiedzę o kraju, stosunkach gospo-
darczych i tradycji rodzimej), a szlachta z powagą oddaje się słuchaniu 
pieśni o treściach patriotycznych.  Pieśń, którą śpiewa przy akompa-
niamencie fortepianu Kama, wywiera na młodym poruczniku niezwy-
kłe wrażenie, choć nie rozumie on  słów wiersza Juliusza Słowackiego 
Anioły stoją na rodzinnych polach … Co ciekawe, druga zwrotka 
utworu zawiera motyw zhańbionego grobu, będącego sui generis  
energetycznym matecznikiem oraz głównym impulsem, „dynamem” 
zasilającym ułańską szarżę zemsty: 

                                                
24 Ta idea zawarta jest m.in. w motcie poprzedzającym powieść Marii-Jehanne 
Wielopolskiej Kryjaki,  w słowach francuskiego filozofa i polityka Hugo Lamennaisa:  
„Wstań Polsko, z tego co nazywają Twoim grobem – ja wiem, że to Twoja kolebka”. 
25 S. Żeromski, Uroda życia, oprac. K.  Zapałowa, Warszawa 1993, s. 32. 
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Anioły stoją na rodzinnych polach 
I chcąc powitać lecą w nasze strony, 
Ludzie schyleni w nędzy i w niedolach 
Cierniowemi się kłaniają korony, 
Idą i szyki witają podróżne, 
I o miecz proszą tak jak o jałmużnę. 
  
- Postój, o postój, hułanie czerwony! 
Przez co to koń twój zapieniony skacze? 
- To nic... to mojej matki grób zhańbiony, 
Serce sen pęka, lecz oko nie płacze. - 
Koń dobył iskier na grobie z marmuru 
I mściwa szabla wylazła z jaszczuru. 

 

Słowa końcowe wyrażają buntowniczą ideę, dlatego wykonawczyni nie 
kwapi się, aby dokonać tłumaczenia, nie w pełni  zaspakajając cieka-
wość kuzyna ogólnym i wymijającym stwierdzeniem: „jest to polska 
śpiewanka, może o wielkiej biedzie-niedoli, a może o wielkiej chwale-
wielkości. Ani w tym ładu, ani składu…”26. 
 Kolejnymi etapami wtajemniczeń narodowych Piotra będą: 
opowiadanie stryja o okolicznościach śmierci ojca i odwiedziny miej-
sca pochówku tego ostatniego. Symbolicznego wymiaru nabiera poło-
żenie grobu na rozstajach dróg, które można odnieść do wewnętrzne-
go podziału w rodzinie Rozłuckich: na gałąź rosyjską (tj. zruszczoną)  
i polską, przeciwstawiającą się zniewoleniu.  
 Oficer rosyjski z polskim rodowodem coraz częściej zwraca 
uwagę na życie Polaków, obserwuje działania spiskowe lokatorów 
stancji uczniowskiej, a dzięki przysłuchiwaniu się ich rozmowom 
przyswaja sobie język polski, aż wreszcie sam zaczyna posługiwać się 
tą mową podczas spotkania ze stryjem Michałem w dzierżawionym 
przez niego majątku Ciernie. I wtedy już zadaje pytanie: „Do czegóż  
może prowadzić ten upór, to rozdwojenie, ta cała cierniańska pol-
skość?”   
 Nazwa miejscowości zyskuje znaczenie metaforyczne, jest eks-
trapolowana na określenie  postawy związanej z wiernością etosowi 
narodowemu, na który składają się: cierpienie, walka i wiara w odro-
dzenie. W tym kontekście wcześniejsze przywołanie w powieści słów 
Słowackiego: „Ludzie schyleni w nędzy i w niedolach/ Cierniowemi się 
kłaniają korony,/ Idą i szyki witają podróżne, / I o miecz proszą tak 
jak o jałmużnę” nabiera znaczenia objaśniającego, staje się wstępnym 
komentarzem opisującym system wartości i przekonań wyznawanych 
przez tę arcypolską odnogę rodziny Rozłuckich. Cierniowe korony 
można też interpretować jako nawiązanie do Mickiewiczowskiego 

                                                
26 Ibidem, s. 33.  
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mesjanizmu, i to mesjanizmu zmodernizowanego, tj. walczącego – co 
można wyeksplikować z przywołania fragmentu wiersza zawierającego 
prośbę o broń.  
 W toku odpowiedzi na pytanie Piotra Rozłuckiego  padają 
mocne stwierdzenia: „My tu w Cierniach jesteśmy sobie Polacy, choć 
Polski nie ma. Bo widzisz, bracie, Polski tu niby nie ma, ale i Rosji 
nigdy tu nie było i nie będzie”27.   W dalszej kolejności jego stryj Mi-
chał mówi o sile tradycji polskich królów, do której są trwale przywią-
zani chłopi, mówi więc o sile polskich mas ludowych, a jednocześnie  
z całą mocą przekonywania dokonuje totalnej krytyki Rosji i jej kultu-
ry. Zaznajomienie z polską poezją patriotyczną oraz z historią naro-
dową widzianą z innej perspektywy niż rosyjska zmienia powoli świa-
topogląd bohatera. A kiedy odkopuje on mogiłę swojego ojca – by 
dotknąć własnymi rękami świętych prochów „samotnego rycerza pol-
skiego”, doznaje swoistego objawienia („poznania wysokiego”), tj. 
identyfikacji z nacją, która go wydała jako najmłodsze pokolenie. Od-
tąd jego postępowanie, także w sprawach czysto prywatnych, będzie 
podporządkowane sprawie polskiej. Odkrywa bowiem w sobie misję 
służby narodowej.  
 Wiele lat później, podczas pobytu w Anglii Rozłucki wraz  
z przyjaciółmi zawiązuje „spisek” na rzecz budowania przyszłej Polski. 
Gdy rozmawiają o roli prostych ludzi, bohater wypowiada znamienne 
słowa, ukazujące oświatowo-wychowawczy i  metafizyczny wymiar 
planowanych przemian, a także perspektywę walki o nie: „Trzeba na-
uczyć ich dyscypliny ducha, przemienić wszystkich w żołnierzy, któ-
rych oczy i uszy powinny być otwarte, a usta  milczeć jak u Anglików. 
Trzeba nauczyć ich trzymać się prostej linii w szeregu. Niech raz wie-
dzą, że bez pozwolenia władzy z ducha, bez rozkazu z urzędu najwyż-
szej myśli nie wolno nic, nie wolno nawet za ojczyznę i lud umie-
rać!”28. Rozłucki siebie nazywa „całą armią polską” i przywołuje wzor-
ce powstańcze, zarysowując perspektywę przyszłego zwycięstwa. 
 Żeromski w szkicach publicystycznych drukowanych  po roku 
1905 ukazuje  nie tylko wyjątkowość bojowców ginących w zapomnie-
niu za sprawę „socjalizmu polskiego”, ale też zauważa to, że przynoszą 
oni do kraju ideę niepodległości (Sen o szpadzie). W Nokturnie (1907) 
buduje panteon herosów narodowych, który współtworzą gen. Sowiń-
ski walczący w powstaniu listopadowym, Józef Toczyski – stracony  
w cytadeli warszawskiej w roku 1864 oraz Stefan Okrzeja – przedsta-
wiciel „nowego legionu”. Pisarz mimo pesymistycznej oceny sytuacji 

                                                
27 Ibidem, s. 62.  
28 Ibidem, s. 369. 
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bieżącej (po upadku rewolucji 1905 roku) wyraża jednakże przekona-
nie, że ojczyzna nie umarła i żyć będzie29.  
 W innym tekście pisanym jeszcze przed wybuchem Wielkiej 
Wojny autor Popiołów, na marginesie rozważań o Włochu, który od-
dał  życie w powstaniu styczniowym,  poszerza swoje widzenie polskiej 
irredenty o perspektywę działań młodego pokolenia, przygotowujące-
go się do przyszłych działań militarnych w szeregach organizacji nie-
podległościowych30.  Tak oto przedstawia dynamiczną sytuację po-
czątku drugiej dekady XX wieku w Polsce: „Tutaj ojczyzna, to osaczo-
ne pole bitwy, gdzie każdy człowiek jest jednocześnie żołnierzem, pra-
cownikiem i ministrem. Naród żyje zarazem dziś i w zmrokach swej 
historii. Rwie się, targa, idzie naprzód, a głowę i oczy wykręcone ma  
w przeszłość, gdzie jedynie dostrzega swój żywy wizerunek, stwier-
dzenie, że nie jest upiorem”31. Jednocześnie Żeromski pisząc o zde-
terminowaniu najmłodszej generacji rodaków, która „z zaciśniętymi 
zębami czeka” na sygnał do wojny, z ogromnym przekonaniem wypo-
wiada myśl o przyszłej wolnej Polsce32.  
 Opisując powstanie roku 1863 jako jeden z przejawów „zbio-
rowego snu plemienia”33, snu o odrodzeniu i wolności, pisarz tworzył 
mit długiego trwania idei powstańczej i wskazywał jego realizacje  
w rozmaitych działaniach, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. 
Dowodził swoistej „nieśmiertelności” powstania. Projektował jedno-
cześnie kształt odrodzonej ojczyzny, czego przykładem są napomknie-
nia o państwie polskim w Urodzie życia, dotyczące budowy domów 
ludowych, szkół, muzeów, teatrów (o których mówi Michałowi Roz-
łuckiemu jego bratanek34), jak również  pomieszczona w tejże powie-
ści pierwotna wizja „szklanych domów”, tj. koncepcja szybkiego roz-
woju społeczno-gospodarczego opartego na wprowadzaniu w życie 
nadzwyczajnych wynalazków technologicznych.  
 Mityzacja postaw powstańców styczniowych i ich duchowych 
spadkobierców, tj. działaczy społecznych, rewolucjonistów roku 1905, 
później także członków związków strzeleckich, dokonywana przez 

                                                
29 S. Żeromski, Nokturn, w: idem, Sen o szpadzie, Kraków 1915, s. 28.  
30 Zapewne pisarz miał na uwadze szkolenia paramilitarne organizowane na terenie 
Galicji w związkach strzeleckich od r. 1910, które później stały się zalążkiem legionów 
Piłsudskiego.  
31 S. Żeromski, Nullo, w: idem, Sen o szpadzie, op. cit., s. 41 (tekst pierwotnie był 
drukowany w języku włoskim jako przedmowa do książki: Giuseppe Locatelli-Milesi: 
La spedizione di Francesco Nullo in Polonia (1863). Roma 1913).  
32 Ibidem, s. 44-45.  
33 Por. idem, Przedmowa, w: M. Wielopolska, Kryjaki, Warszawa 1962, s. 9. Pisarz 
stwierdza, że opowieści Wielopolskiej „są podobne do odmian zbiorowego snu 
plemienia” i tworzą mity o „najwyższej polskiej ofierze” (ibidem).  
34 S. Żeromski, Uroda życia , op. cit., s. 304.  
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Żeromskiego na kartach jego prac literackich, miała szeroki rezonans 
społeczny i kulturowy. Oddziaływała nie tylko na zwyczajnych czytel-
ników, lecz również na uczniów pisarza i jego naśladowców. Znajdo-
wała kontynuacje w utworach Wielopolskiej (Kryjaki) i Struga (Ojco-
wie nasi). Budowała – poprzez pozytywne usensownienie klęsk – etos 
powstania styczniowego karmiący patriotyczną świadomość narodu 
niezłomnego, który dzięki tożsamościowej jednoznacznej identyfikacji 
zachował zdolność do podjęcia trudu legionowego35.  W ten sposób  
w interpretacji autora Przedwiośnia wydarzenia lat 1863-1864 stawa-
ły się początkiem nowej historii Polaków.  
 Wierna rzeka – nazwana przez autora klechdą (domową) – 
jest nie tylko hołdem złożonym powstańcom-ofiarnikom, którzy na 
ołtarzu ojczyzny składają swoje szczęście osobiste, ryzykując zarazem 
utratę majątków i życia. Czynią to „dla odkupienia win społecznych  
i ciemnoty ludu […], którym posługują się zaborcy przeciw zrywom”36. 
Powieść jest ponadto symbolicznym wyrazem idei bezkompromisowej 
wierności sprawie narodowej, która ogarnia również ludność cywilną, 
np. sprzyjających buntownikom chłopów z leśnych wsi w Górach 
Świętokrzyskich i opiekującej się rannym księciem Odrowążem Salo-
mei Brynickiej. Bohaterka staje się świadomą rzeczniczką tej idei,  
a tytułowa rzeka wiernie strzeże sekretnych dokumentów komisarza 
Rządu Narodowego, dając nadzieję na przetrwanie tego, co w sensie 
metaforycznym może być interpretowane jako reprezentacja myśli 
niepodległej.  
 Siew krwi, który w przyszłości ma wydać odrodzeńczy plon, 
jest w okresie Młodej Polski ideą nie nową. Powtarzali ją za Mickiewi-
czem na progu XX wieku (mając na uwadze powstanie listopadowe) 
m.in. Stanisław Wyspiański w Nocy listopadowej i Tadeusz Miciński 
w eseju Straceńcy. Jednakże dopiero Żeromski  urealnił ją wprowa-
dzając w plan historiozoficzny wydarzenia z dziejów doby popowsta-
niowej, a także uzupełnił o ukonkretniony obraz jutra zniewolonej 
Polski, związany z opisem wizji przemian społeczno-gospodarczo-
politycznych, które miały się złożyć na „pracę ducha polskiego”37, 
umożliwiającą odzyskanie niepodległości i organizację nowego pań-
stwa.  
 
 
 

                                                
35 A . Witkowska, op. cit., s. 187.  
36 Zob. ibidem, s. 194.  
37 S. Żeromski, «Nullo i jego towarzysze» K. Firlej-Bielańskiej, w: idem, Elegie  
i inne pisma literackie i społeczne, przygotował do druku W. Borowy, Warszawa – 
Kraków 1928, s. 314  (pisane w 1925 r.).  
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František Všetička 
(Olomouc) 

 

Variace pro temnou strunu Ladislava Fukse 
 
 
Abstract: 
 
 Ladislav Fuks composed his Variace pro temnou strunu (1966) strictly on 
the variation principle. The latter principle is evident mostly in the composition of 
chapters, scenes, characters and even of Fuks’s other books. 
 
Keywords: Ladislav Fuks, Variation Principle, Chapters, Scenes, Characters. 
 
 

 Ladislav Fuks je z autorů, kteří mnohým svým výrazům 
propůjčují hlubší, někdy dokonce symbolický význam. Jedním z těchto 
výrazů je symbolické slovo „seelenlos“, které v 1. kapitole románu 
Variace pro temnou strunu (1966) bez jakékoli zjevné souvislosti 
vykřikne vídeňská babička a jež se znovuobjeví v naprosto jiných 
spojitostech až v předposlední a poslední kapitole. Rámující výraz 
„seelenlos“ je neobyčejně výstižný, s básnickou invencí a logickou 
přesností vystihuje svět, do něhož se Michal, hlavní hrdina a vypravěč 
příběhu, narodil, a v němž prožívá svá rozhodující léta na přechodu 
mezi dětstvím a jinošstvím. Svět bez duše a bez lásky, jímž je v rodině 
měšťanské prostředí z konce první republiky, vyvolává v senzitivním 
chlapci pocity tragické stísněnosti a úzkostné nejistoty. Jejich 
výslednicí je rozštěpené vědomí, jehož prizmatem sledujeme všechno 
románové dění, v němž se skutečnost, plná předtuch a předznamenání, 
snoubí s vidinami a halucinacemi. Lhostejný a cizí svět se Michalovi 
rozkládá na jevy reálné a ireálné, které ovšem neexistují v hrdinových 
představách jako samostatné, oddělené, ale právě naopak jako 
vzájemně prostoupené. 
 Mnohovrstevnatá skutečnost umožňovala autorovi nejrozmani-
tější způsoby ztvárnění, její složitost a spletitost se přímo nabízela 
k polyfonnímu zpodobení. Zvláštnost Fuksova uměleckého postupu 
spočívá však v tom, že si svoje možnosti značně zúžil a mezi zbývají-
cími povýšil jednu jedinou na dominantní. Výsledek této volby je neo-
byčejně zajímavý, neboť Fuks celý svůj příběh vypracoval v podstatě 
na – variačním principu. 
 Variační charakter prostupuje doslova celý román a obráží se 
nejen v jednotlivých kapitolách, ale i v dílčích scénách a v postavách. 
Variační princip proniká zejména do kapitol. Mimo jiné i proto, že 
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jejich převážná část zachovává jednotu místa – odehrává se totiž 
v bytě Michalových rodičů. Jeho poklidná až úzkostná atmosféra, 
v níž se v podstatě nic neděje, je čas od času „narušována“ nějakou 
návštěvou. Události v domě vysokého policejního úředníka plynou 
téměř nepozorovaně a jen vzdáleně do nich zasahují zprávy o narůsta-
jícím nacistickém nebezpečí. Ladislav Fuks jednotvárné prostředí, 
ovládané stereotypním způsobem života, běžnými návyky, úkony  
a promluvami, ozvláštňoval neustálým obměňováním, měněním  
a variováním. Výsledkem této metody je řada přibližně stejně struktu-
rovaných kapitol, z nichž některé jsou si podobné až k totožnosti. Tato 
variační „totožnost“ je v tektonice celého díla snad nejdůležitější. 
Objevuje se zcela pochopitelně v kapitolách s vídeňskou babičkou a ve 
školních kapitolách. Zcela pochopitelně proto, že babička je jediný 
tvor, s kterým si Michal rozumí a s nímž nejčastěji rozmlouvá (krutým 
paradoxem je skutečnost, že vídeňská babička je dávno mrtvá a Michal si 
v podstatě „rozumí“ toliko s vlastními představami o ní) a škola zase 
jediným prostředím, kde se cítí v kolektivu spolužáků daleko lépe než 
doma. Je zajímavé, že tyto kapitoly, byť měly takové předpoklady ve 
variačním charakteru a celkovém významu, mají v románové konstrukci 
v podstatě sekundární postavení, zatímco primární postavení nabyly 
kapitoly zdánlivě tematicky spíše vedlejší. 
 Variační princip je nejdůsledněji a nejpromyšleněji uplatněn 
v kapitole 6., 10., 22. a 26. Kapitola 6. líčí Michalovu a Růženčinu 
návštěvu u Hronů, při níž domovník vypráví prazvláštní historku. 
Obsah této kapitoly je s dosti značnou věrností variován v kapitole 22. 
Desátá kapitola zahrnuje Michalovu rozmluvu s dirigentem Arturem 
Jacobsonem, která se opakuje, variovaně opakuje, v kapitole 26. 
Fuksova variační technika došla v těchto kapitolách na nejzazší mez, 
jejich základní syžetový postup je neobyčejně podobný, blíží se toto-
žnosti. Srovnejme v tomto směru alespoň obě „domovnické“ kapitoly. 
 Ve zhuštěné podobě vypadá 6. kapitola takto: Když Michal  
a Růženka vejdou, správcová odnese dřevěný špalek. Po chvíli zavře 
skříň. Pak Hron vypráví o krádeži dítěte. Michalovi se přitom zdá, že 
někdo jde do jejich bytu. Hron dovypráví a správcová přinese láhev 
šípkového vína. Růženka se Hrona ptá, zdali jeho vyprávění není 
z nějakého románu. Domovník připouští, že se to mohlo stát a pohléd-
ne Růžence na krk. Správcová přinese vodku. Domácí telefon zazvoní 
a Hron odejde na chodbu. Správcová přinese špalek zpátky. Skříň  
se znovu otevře a Hronová ji opět zavře. Po chodbě někdo odchází. 
Domovník se vrátí a říká, že odešla Kocourková. Michal s Růženkou 
odejdou. Zároveň odjíždí také otec a Michal s Růženkou jeho odjezd 
sledují. Na protějším chodníku přecházejí dvě postavy. 
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 Dvaadvacátá kapitola: Když Michal a Růženka vejdou, Hron 
právě telefonuje. Správcová odnese dřevěný špalek a přinese šípkové 
víno. Hron vypráví o odloženém dítěti. Správcová zavře otevírající se 
skříň a po chvíli přinese vodku. Domácí telefon zazvoní a domovník 
odejde. Michalovi se zdá, jako by někdo na chodbě něco vynášel. 
Správcová znovu zavírá pootevřenou skříň. Hron se vrátí a říká, že 
musel vyměnit žárovku. Potom pokračuje ve vyprávění, během něhož 
pohlédne Růžence na krk. Konečně svůj příběh dovypráví. Správcová 
potřetí zavře otevírající se skříň. Růženka se Hrona ptá, zdali jeho 
vyprávění není z nějakého filmu nebo románu. Hron tvrdí, že je to 
pravda. Michal s Růženkou odejdou. Za chvilku odjíždí otec, Michal 
s Růženkou jeho odjezd sledují. Na protějším chodníku přecházejí dvě 
postavy. 
 Vzájemně podobný syžetový postup mají i kapitoly jacobso-
novské. 
 Do prostory 28 kapitol jsou tedy vloženy čtyři, jež jsou zalo-
ženy na stejném variačním principu. Fuks je ovšem nezvýraznil pouze 
tímto způsobem, ale navíc je též velmi dobře umístil. Vždy tak, že po 
první domovnické kapitole (6.) následuje první jacobsonovská (10.),  
a po druhé domovnické (22.) druhá jacobsonovská (26.). Zachovávána  
je nejen následnost, ale i stejná vzdálenost mezi nimi. Vzdálenost 
mezi první domovnickou kapitolou (6.) a první jacobsonovskou (10.) 
činí čtyři kapitoly, naprosto stejně je tomu i mezi druhou domov-
nickou (22.) a druhou jacobsonovskou (26.). Frekvence čísla čtyři tím 
však zdaleka nekončí. Vzdálenost mezi oběma domovnickými kapito-
lami (6. a 22.) činí 4 x 4, stejná je i vzdálenost mezi oběma kapitolami 
jacobsonovskými (10. a 26.). Z toho plyne, že vzdálenost mezi první 
domovnickou a druhou jacobsonovskou činí 5 x 4 a mezi první 
jacobsonovskou a druhou domovnickou 3 x 4. Celkový počet kapitol 
v knize odpovídá pak násobku 7 x 4. 
 Konstrukční rozvržení kapitol je nepochybně záměrné a přispí-
vá k podtržení významu, který je zajímavým způsobem uložen v jejich 
tkáni. Obě dvojice kapitol mají sice analogické postavení, dokonce  
i dílčí podobnosti a souvztažnosti,1 ale ve své podstatě jsou domov-
nické a jacobsonovské kapitoly odlišné. Různí se už svými hlavními 
postavami: Artur Jacobson je totiž ahasverský zjev, zatímco správce 
Hron ztělesňuje v sobě přílišnou zakotvenost, domáckost a oddanost 
(ne nadarmo je právě domovníkem). Všechno, co dělá dirigent Jacob-
son, je čisté, vznešené, a navíc má jeho konání tvůrčí vzmach a umě-
lecký vzlet, Hronova práce je naopak drobná, kutilská, a navíc jakoby 
poznamenaná krví (viz často se opakující výčet jeho nástrojů a oble-
čení, mezi nimiž nechybí hůl, provazy, sekera, červené šaty, rudá špi-
čatá čepice a kápí; na jednom místě se o něm dokonce říká, že byl 
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katem). Rozdílné jsou i příběhy, jež tito hrdinové vyprávějí: Hronovy 
příběhy jsou Michalovi cizí, vzdálené, Jacobsonovy naopak jsou mu 
blízké a velice známé. 
 Základní rozvržení postav a jejich vyprávění podstatným 
způsobem ovlivňuje celkový charakter těchto kapitol. Domovnické kapi-
toly mají zcela zjevně temné zabarvení (viz Katzův rozhovor o temné 
struně), zatímco jacobsonovské jsou světlé, přesněji řečeno k světlé 
inklinují. V domovnických kapitolách je vysloveno zlo a temno tohoto 
světa, v jacobsonovských naopak jeho jas a naděje. V základních variač-
ních kapitolách je tak vlastně vyjevena dipólnost Fuksova románu, 
jeho rozložení od klidného po hrůzné, od něžného po kruté.2 Pro 
Fuksův román nejsou však příznačné ani tak její krajní póly, jako 
jejich neustálé přibližování a prostupování. Spisovatelovy Variace 
nejsou totiž ani temné ani světlé, jsou spíše temnosvitné. Oscilují mezi 
oběma póly, inklinujíce zejména k prvnímu komponentu kompozita. 
Převaha temného je ostatně naznačena už posloupností kapitol: ze 
základních variačních kapitol se nejprve objeví kapitola temná (první 
domovnická) a potom teprve světlá (první jacobsonovská). Temný pól 
převažuje nutně i proto, že jeho představitel, správce Hron, vystupuje 
v podstatě v celé knize, kdežto světový dirigent toliko ve dvou jacobso-
novských kapitolách. Temný pól převládá konečně také proto, že 
Fuksův román je variací pro temnou strunu. 
 Základní variační kapitoly jsou důležité i z jiného hlediska, 
z hlediska románového rytmu. Všechny tyto kapitoly totiž jako by 
udržovaly pomalý chod děje. Jakmile však jejich „nadvláda“ skončí, 
mění se celkový rytmus a román dostává od druhé jacobsonovské 
kapitoly (26.) rychlý spád. V 27. kapitole dochází k závažnému rozho-
voru Michala s otcem, kterým se už navždy končí chlapcovo dětství. 
V 28. kapitole, poslední, propuká pak doposud latentní krize, spole-
čenská i osobní – příchod Němců uspišuje Michalovu psychickou 
poruchu. 
 Na variačním principu nejsou ovšem založeny pouze kapitoly, 
ale také scény. Princip je v kapitolách i ve scénách v podstatě stejný, 
ale jeho konkrétní realizace jsou dosti rozmanité. Jedním z těchto 
způsobů variování je spojování reality a fikce. V 23. kapitole navštíví 
Michal, Brachtl a Mínek na Dušičky nejstarší část hřbitova a zapálí na 
jednom opuštěném hrobě tři svíčky, Michal si při této příležitosti 
představuje, jak po mnoha letech přijdou v téže době a do těchže míst 
jiní tři spolužáci, kteří rovněž zapálí tři svíčky na opuštěném hrobě, 
v němž bude ležet on sám. Skutečnost a Michalova představa se v této 
scéně navzájem prolínají a prostupují, překrývají se, představa zastu-
puje skutečnost a naopak. 
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 Jiným druhem Fuksova variování je gradace. Při fotbalovém 
utkání na Křížovém vrchu (21. kapitola) narůstá tímto způsobem 
Michalova zloba vůči Brachtlovi. Chlapecký vztek, doprovázený 
stoupající horečkou, je v tomto případě vyjádřen metaforicky – zlo je 
připodobňováno k růži. Nejprve se zlo rozvine (tiše a nevinně) 
v růžové poupě, pak se změní v růži, posléze v nádherně rozvitou růži 
a nakonec se před Michalem zjevuje žhavá červená rozkvetlá růže. Po 
této poslední variantě následuje v kapitole už pouze jedna věta, která 
v sobě koncentruje konečný stav variovaného procesu: „Stalo se něco 
neuvěřitelně zlého.“3 
 Jiného variačního způsobu, metamorfního, použil Fuks 
v závěrečné scéně románu. K Michalovi, ležícímu na kraji lesa, se blíží 
nějaký otrhaný člověk, který se nemocnému pozorovateli několikrát 
proměňuje. Nejprve v místního varhaníka s obrovským psem, tento 
pak v pastýře se psem a s velkým stádem ovcí, pastýř pak v mladého 
Škábu s hejnem bílých labutí, které se, podobně jako mladý Škába, 
nakonec ve větru rozplyne coby klam a zdání. Jednotlivé metamorfózy 
tak tvoří skvělou hru představ, která zrcadlí Michalův halucinační stav 
a jeho narušenou psychiku. 
 Variační metody použil Fuks ještě jinak. Princip temnosti  
a světlosti, prostupující jednotlivé kapitoly, uplatnil i zde, a to nev-
šedním způsobem. Názorným dokladem je např. scéna dědečkova 
pohřbu v Korutanech. Dědečkův pohřeb, jako každý pohřeb, je záleži-
tost smutná, truchlivá, temná; Fuks jej však pojal jako slavnostní 
audienci s ještě slavnostnějším průvodem. Akt navýsost temný byl 
podán jasnými a světlými barvami. Kontradikčnost tohoto pojetí jde 
dokonce tak daleko, že mrtvý dědeček zde vystupuje jako osoba živá  
a usměvavá. Posuny tohoto druhu vytvářejí složitou obraznost, která 
přispívá k významové mnohoznačnosti scény i celého románu.  
 Princip temnosti a světlosti je uplatněn ještě jiným způsobem. 
Vedle záměny jednoho principu za druhý, jíž je užito v pohřební 
scéně, je možné oba principy také spojit, takže výsledný text může mít 
potom dvojí význam, temný a světlý zároveň. Na konci 25. kapitoly 
odcházejí Michalovi spolužáci z večírku u Katzů, před jejich domem 
strčí Michal do nenáviděného Fürsta, který divže neupadne. Zbývající 
události vidí hlavní postava takto: „Když jsme se blížili ke křižovatce  
u ulice Karolíny Světlé, vyňal Brachtl pod jednou lampou černobílou 
skleněnou opici a postavil si ji na okamžik na dlaň. Opice vrhla na 
jeho dlaň stín a já se zasmál. Z kraje chodníku, kde jsme se prudce 
zastavili, jsem pohlédl před sebe, těsně kolem nás se hnala auta,  
a mně napadlo, škoda že Fürst nešel s námi.“ Uvedená scéna může být 
vyložena dvojím způsobem: buď Michal lituje Fürstovy nepřítomnosti 
proto, že se tím jeho spolužák připravil o radost z přátelské atmosféry 
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a z Brachtlovy skleněné opice, anebo lituje jeho neúčasti proto, že jej 
v dané chvíli nemůže strčit pod ženoucí se auta. Druhou možnost 
nelze tak docela vyloučit, neboť už ve 12. kapitole přemýšlel Michal  
o tom, jak by Fürsta zastřelil otcovou pistolí. Citovaná pasáž ukazuje, 
jak autorova variační metoda proniká i do nejjemnějších séman-
tických a stylistických oblastí. 
 Variační princip uplatňuje Fuks i při vytváření postav. Používá 
jej u většiny jednajících osob. Jeho postup je přitom velmi rozmanitý, 
a navíc variovaný. Vídeňská babička a neznámý muž jsou toho 
dostatečným dokladem, každý z nich je udělán jiným, naprosto 
odlišným způsobem. 
 Postava vídeňské babičky je vytvořena na principu variova-
ného opakování; všechny Michalovy rozmluvy s ní jsou v podstatě 
stejné, jen s nepatrnými obměnami se v nich opakuje několik dějo-
vých prvků, jejichž původcem je babička: babička řinčí řetězy, vyzvídá, 
který rok se vlastně píše, dotazuje se na Giniho, rozmlouvá s vycpaným 
medvědem a porcelánovou tanečnicí a obdarovává je cukrovím. 
 V případě neznámého muže postupoval Fuks docela jinak. V 1. 
kapitole sedí v rodinném kruhu neznámý člověk, má nové černé šaty, 
kravatu, nápadně rudé rty, červené oči a bílé lesklé zuby, jí maso, pije 
kořalku s citrónem a nemluví. Nemluví proto, že neexistuje. Žádný 
z rodinných příslušníků jej totiž nezaznamenává, žádný o něm neví, 
neznámý muž je totiž fikce, je to produkt Michalových halucinací. 
V dalších kapitolách se tato bytost objevuje poznovu, ne však už ve své 
původní podobě, ale v podobě transformované, v podobě pozměněné 
vždy v jinou, ale přece jen v mnohém podobnou bytost. Další nezná-
mé a nepojmenované osoby nejsou už fiktivní, ale naprosto reálné. 
Jejich přítomnost je navíc vždycky spjata s významnými dějinnými 
událostmi: „muž ve fraku“ (14. kapitola) je bezprostředně spjat s an-
šlusem Rakouska, „neznámý pán“ (20. kapitola) s vyhlášením mobili-
zace, „polední host“ (21. kapitola) s obsazením Sudet a „muž v uni-
formě“ (28. kapitola) s okupací naší země. První podoba neznámého 
muže (1. kapitola) je fiktivní, a snad právě proto není spjata s žádnou 
událostí, další osoby jsou však reálné a jejich výskyt je doprovázen 
vážnými historickými situacemi. Všechny tyto transformované bytosti 
jsou také náležitě umístěny: v poslední kapitole vystupuje např. Nej-
zrůdnější a nejbestiálnější varianta fiktivního neznámého muže  
z 1. kapitoly. 
 Srovnáme-li nyní variační postupy uplatňované při výstavbě 
postav, pak vidíme, že vídeňská babička je ve všech svých scénách 
v podstatě stejná, naopak neznámý muž je transformován vždy do jiné 
podoby. Vídeňská babička je zcela jednoznačná, neznámý muž je 
naopak mnohoznačný. Babička je jedna jediná, kdežto neznámý muž 
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několikerý. Variovaná opakovanost vídeňské babičky a jejího konání 
nabyly ve Fuksově podání nejednoho znaku konstantnosti a trvalosti; 
transformovaná opakovanost neznámého muže svědčí naopak o nestá-
losti a relativnosti (o proměnnosti postav, o relativnosti poznání). 
Ovšem ani babička není nakonec ztělesněním konstantnosti a jistot, 
neboť ona vlastně vůbec neexistuje, jako živá bytost existuje pouze 
v Michalových představách, podobně jako první podoba neznámého 
muže. 
 Variačního principu používá Fuks nejen ve velkém (vídeňská 
babička, neznámý muž), ale také v malém: např. dva procházející se 
strážníci ve Šternberských sadech jsou jistou variantou dvou tajných 
policistů, obcházejících dům Michalova otce. 
 Temné a světlé zabarvení, vyskytující se v kapitolách a ve scé-
nách, uplatnil autor i na postavách. Mnohé z nich lze zcela jedno-
značně označit jako temné, nebo světlé. K temným postavám patří 
nepochybně učitel zeměpisu, k světlým vídeňská babička, spolužák 
Katz, Artur Jacobson, Ilona Lányiová. Světlé postavy jsou ty, s nimiž 
si Michal rozumí, temné naopak jsou mu nepřátelské. Mnohé postavy 
nejsou však ani temné ani světlé, jsou temné a světlé zároveň, v různé 
míře a různým způsobem.  
 Celkové rozvržení postav na temné a světlé, nebo na temné  
a světlé zároveň, není však zdaleka tak jednoznačné. Michal, stěžejní 
osoba příběhu, inklinuje nesporně k světlým postavám, avšak zdán-
livě nepatrná skutečnost, jakou je pozdní uvedení jeho jména, nepo-
chybně přispívá k „temnosti“ románu (Michalovo jméno se poprvé 
objeví až ve 12. kapitole). Podobně je tomu se jménem Jacobsonovým, 
jež se dovíme až v kapitole 26. 
 Hrdina je v románě označován jako Michal, nikdy však není 
uvedeno jeho příjmení. Autor se s tímto protagonistou a zároveň 
vypravěčem celého příběhu do jisté míry ztotožňuje, což je naznačeno 
např. ve scéně vydávání pololetních vysvědčení (kapitola 12.), v níž je 
sice hrdinovo příjmení zamlčeno, ale z abecedního výčtu vyznívá, že 
se nachází mezi Dostálem a Fürstem (snad Fuks?). 
 Vedle kapitol, scén a postav mají variační charakter i Fuksovy 
knihy. Vždyť první variací hranou na temnou strunu jsou vlastně už 
Mí černovlasí bratři, vydaní dva roky před Variacemi. Obě knihy mají 
mnoho společného, především postavy, prostředí a dobu děje; různá 
je však celková atmosféra, která z nich činí kvalitativně odlišné 
varianty. Mí černovlasí bratři jsou konkrétnější, objektivnější, jedno-
značnější a jednovrstevnatí, jejich kontury vystupují zcela zřetelně; 
Variace naopak mají mnoho tajemného, subjektivního, mnohoznač-
ného, jejich struktura je vícevrstevnatá, kontury nejasné, splývavé. 
Variace jsou, úhrnně řečeno, temnější. Z hlediska žánrového je mezi 
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oběma knihami variační vztah, který je víceméně sbližuje: Mí 
černovlasí bratři jsou sice povídky, ale mezi sebou jsou navzájem úzce 
spjaty některými postavami, prostředím a dobou děje; Variace naopak 
jsou román, jehož jednotlivé kapitoly mají dosti samostatné posta-
vení, jejich návaznost není totiž bezprostřední, těsná, ale značně 
volná. Mezi oběma díly existuje dále variační motivická posloupnost: 
v románě se Mojžíš Katz zmiňuje o temné struně v člověku, jíž „se 
člověk nemá dotýkat. Na všechny struny má hrát, ale jen ne na tu 
temnou strunu.“ Většina próz Mých černovlasých bratří pojednává 
pak o době, kdy člověk tuto temnou strunu rozehrál. V povídce Dívka 
ze Safedu je tato temná struna metamorfována do temné ruky, která 
„je nad námi i v nás a pronikla i do naší minulosti. Vyhrabává z hrobů 
naše předky, ohmatává jejich kosti, zvažuje je a hází zpátky. (…) Temná 
ruka se stahuje nad živými, nade mnou, nad bratrem, nad námi 
všemi…“ Tato slova pronáší Ester, Katzova sestra. Esteřiny obavy 
přejímá v románě její bratr Mojžíš; temná ruka, výplod zjitřené dívčí 
představivosti, se u filozofujícího básníka Katze mění v temnou 
strunu. 
 Variační princip proniká konečně i do numerických zákoni-
tostí obou knih. O Variacích pro temnou strunu bylo již řečeno, že 
jsou založeny na čísle čtyři (a na jeho násobcích), povídkový cyklus je 
naopak prostoupen číslem šest. Věta „Smutek je žlutý a šesticípý jako 
Davidova hvězda“, která toto základní číslo zahrnuje, se stala ref-
rénem, kterým povídkové dílo začíná i končí a kterým začíná i končí 
většina jeho próz. Šesticípému smutku odpovídá v knize šest povídek 
a šest hrdinů. 
 Variační metoda prostupuje všechen organismus Fuksova 
románu. Prostupuje jej a organicky s ním splývá zejména proto, že 
v mnohém odpovídá Fuksovu pojetí člověka. Spisovatelovi románoví 
hrdinové, především dětští hrdinové, jsou totiž variabilní (spíš 
variabilní než variovaní). Toto pojetí je nejdůsledněji uplatněno na 
Michalovi a jeho spolužáku Brachtlovi. Michal je neobyčejně sen-
zitivní chlapec, jehož vnitřní svět je rozkmitáván od stavů hřejivé 
něžnosti a laskavosti až k představám o tom, jak zastřelí Fürsta. 
Podobnou měnlivost nacházíme i u Brachtla, který je vůči Michalovi 
jednou přátelský, jindy zase přezíravý a nevraživý. Dospělé osoby 
působí naopak dojmem právě opačným, je v nich cosi konstantního, 
neměnného (např. Michalův otec nebo Hron). V podstatě lze říci, že 
svět dětí se ve Fuksově podání jeví jako variabilní, kdežto svět 
dospělých jako konstantní. Prvky stálosti a neměnnosti doprovázejí 
výjimečně i jednu postavu dětskou – Mojžíše Katze, nositele myšlenky 
o temné struně. Je tomu tak nepochybně proto, že právě on má ze 
všech Michalových spolužáků do světa dospělých nejblíže. 
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 Jiné Fuksovy postavy jsou zase variované (spíš variované než 
variabilní). Názorným dokladem může být např. pan Theodor Mund-
stock, hrdina stejnojmenného románu, a Karel Kopfrkingl, hlavní po-
stava Spalovače mrtvol. Theodor Mundstock, který se z přišlápnutého 
tvora mění v aktivního člověka, a Karel Kopfrkingl, jenž se z tuctového 
človíčka stává obludným netvorem. Pro oba je příznačná probíhající 
změna, která ovšem vede k diametrálně odlišným výsledkům: u Mund-
stocka směřuje k svrchovanému člověčenství a u Kopfrkingla k vra-
žednému odlidštění. 
 Fuksovi lidé jsou různí, ponejvíce však jsou variabilní a vario-
vaní, proměnliví a proměňovaní, měnliví a proměňující se. 
 
 
Poznámky: 

 
1 Ke shodným rysům mezi domovnickými a jacobsonovskými kapitolami patří kupř. 
narušování Hronova a Jacobsonova vyprávění: u Hrona je přerušováno jeho 
vlastními odchody a příchody, u Jacobsona přicházejícími a odcházejícími strážníky. 
Jiná příbuznost, tentokrát v podobě pocitu bezprostředního nebezpečí, existuje mezi 
druhými variantami základních variačních kapitol: ve 22. kapitole (druhé domov-
nické) má Michal dojem, že v bytě spolu s ním ještě někdo je; v 26. kapitole (druhé 
jacobsonovské) má zase Růženka „dojem, že tady někde poblíž nás – obchází vrah“. 
2 Hronova vyprávění v domovnických kapitolách obsahují prvky hororu, od nichž 
vede již přímá cesta ke Spalovači mrtvol. 
3 Cituji z 1. vydání – L. Fuks, Variace pro temnou strunu, Praha, Čs. spisovatel 1966. 
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W kręgu pojęć poeta laureatus i poète maudit.  

Zapiski na marginesie życia i twórczości  
Wojciecha Bąka  

 
 
Abstract:  

 
The purpose of this article is to present the meaning of the terms ‘poet laure-

ate’ and ‘cursed poet’, contextualizing them in the theory of ancient poetry and in the 
biography of a forgotten writer Wojciech Bak. The poet is considered as a tragic com-
bination of crowning and curse. The article also refers to some of the winners of ma-
jor literary awards in Poland. 

  
Key words: Polish Poetry, Poet Laureate, Poète Maudit, Biography, Wojciech Bąk  
 

 
 Mając na uwadze osobę i twórczość Wojciecha Bąka, użyjemy 
dwóch określeń traktowanych jako próba kwalifikacji tego złożonego 
zjawiska. Będą to: poeta uwieńczony oraz poeta przeklęty, które zna-
komicie charakteryzują jego fenomen. Taką dwoiście pojmowaną oso-
bowością był Wojciech Bąk. Z jednej strony hołubiony, wyróżniony 
najpierw ważną nagrodą „Wiadomości Literackich” za przyjęty entu-
zjastycznie debiutancki tomik Brzemię niebieskie (1934), a potem 
prestiżowym Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury 
(1938) za tomik Monologi anielskie, z drugiej – niemal znienawi-
dzony przez władze PRL i kolegów po piórze, wyklinany za odważne 
poglądy, a więc krytykę systemu1 oraz „zakazaną”, bo w dużej mierze 
religijną lirykę. Wcześniej publikował w najważniejszych czasopi-
smach doby międzywojnia („Skamander”, „Wiadomości Literackie”, 
„Verbum”, „Prosto z mostu”), później odsunięto go, stał się poetą wy-
eliminowanym z życia literackiego przez cenzurę na prawie dziesięć 
lat. Była to niewątpliwie „śmierć” tym bardziej bolesna, ponieważ za-
dana przez ludzi, których traktował jak przyjaciół. Przymusowe poby-
ty zdrowego poety w szpitalach psychiatrycznych, izolacja i ciągłe 
utrudnianie życia sprawiły, że Joanna Siedlecka uznała Bąka za  

                                                
1 J. Siedlecka, Śpiew ponad obłędem. W: Obława. Losy poetów represjonowanych, 
Warszawa 2005, s. 9-80. 
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najbardziej represjonowanego polskiego poetę i to przez swoich 
współpracowników2. 
 W związku z powyższym warto prześledzić rodowód tytułowych 
pojęć, począwszy od czasów najdawniejszych, w celu wyeksponowania 
na wybranych przykładach najistotniejszych aspektów, ukrytych pod 
tymi pojęciami zjawisk. Wcześniej jednak pragniemy wprowadzić  
w antyczną teorię poezji, która ma ścisły związek z pojmowaniem isto-
ty wytworów literatury. Trzeba to rozważyć na tle historii pojęć. 
 Poetę już w czasach starożytnych określano artystą słowa, twór-
cą sztuki poetyckiej. W tradycji greckiej i rzymskiej wysnutej  
z Poetyki Arystotelesa był to poeta doctus (uczony), którego czasem 
stawiano tuż obok bogów i herosów, jeśli przez swe mistrzostwo wy-
kraczał poza normy ludzkie, choć zarazem postrzegano jako – całkiem 
po ludzku pojmowanego – rzemieślnika, który znał reguły i jako 
sztukmistrz (łac. artifex) je stosował. Z ducha Arystotelesa formuło-
wano później w epoce odrodzenia koncepcję poety jako racjonalnie 
pracującego, sprawnego, a czasem błyskotliwego, rzemieślnika, co 
pokazują cytowane terminy łacińskie. Jeśli był biegły, mistrzowski, 
wydawał się istotnie ponad ludzką miarę.  
 Tę nadludzką miarę poety akcentował częściej drugi grecki pra-
wodawca myślenia o poezji, Plato, kiedy odsłaniał nadprzyrodzoną, 
boską inspirację aktu twórczego. Platońska fobia wobec poezji ujaw-
niona w Państwie i owocująca pomysłem wygnania ich jako niemo-
ralnych kłamców z idealnej społeczności, wynikła z dosłownego trak-
towania mimesis jako kłamstwa poety, gdy Arystoteles podkreślał 
później autonomię mimesis oraz trwanie poety poza prawdą lub 
kłamstwem (w wieku XX potwierdził to, komentując Stagirytę, Ro-
man Ingarden) – ale to już osobna sprawa. W epoce renesansu, która 
zresztą Platona jako autora czytanych na nowo tekstów formalnie od-
kryła, bardziej mu pamiętano afirmację poezji jako boskiej z ducha. 
Poetę bardzo często uznawano wówczas – rozwijając myśl Platona – 
za ideał człowieka, którego natchnęli bogowie. W renesansie akt twór-
czy poety pojmowano jako manię (szaleństwo – jak po grecku pisał 
Plato) czy furor divinus (jak po łacinie pisano w odrodzeniu). Rozu-
miano to jako powiązanie Boskiej inspiracji i poetyckiej ekspresji3, jak 
zauważa Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, także badacze historii idei4. 

                                                
2 Siedlecka, op. cit., s. 9. 
3 Zob.: E. Sarnowska-Temeriusz, Poglądy Platona na poezję (podrozdział: O sza-
leństwie poetów). W: Zarys dziejów poetyki. Od starożytności do końca XVII w., 
Warszawa 1985, s. 58n. 
4 Zob.: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. Wrocław 1960-1967, tomy I-III; S. Swie-
żawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. Warszawa 1974, tomy I (Poznanie)  



Inskrypcje. Półrocznik 

 

73 

Od bóstwa również zależało, w jakiej formie wypowie się twórca. Co 
więcej, jego usta pośredniczyły w mowie nieziemskiej siły, a tym sa-
mym ujawniały mu wiedzę niedostępną innym. W Platońskim dialogu 
Ion został scharakteryzowany powyższy stan: 

 
[...] Bo wszyscy poeci, którzy dobre wiersze piszą, nie przez umiejętność to ro-
bią, nie przez sztukę: tylko bóg w  nich wstępuje i oni w zachwyceniu wszystkie 
te piękne poematy mówią, a pieśniarze dobrzy tak samo: Jak korybanci nie 
przy zdrowych zmysłach tańczą, tak i pieśniarze nie przy zdrowych zmysłach 
piękne pieśni owe składają, tylko, kiedy jeden z drugim wpadnie w harmonię  
i w rytm, w rodzaj szału, w zachwycenie – to już, owe bachantki, miód i mleko 
z rzek czerpią w zachwycie, a przy zdrowych zmysłach nie; tak i pieśniarzy du-
sza sama to robi, co ich usta mówią. [...] Zatem to nie jest na umiejętności 
oparta, kiedy mówią wiele pięknych rzeczy o tym, czy owym, jak na przykład ty 
o Homerze, tylko z bożej łaski to jedno każdy robić potrafi, do czego muza go 
popchnie. [...] Poza tym nic nie wart każdy z nich5. 

 
Boskie szaleństwo poety6 odnajduje swoją wykładnię także w Fajdro-
sie, gdzie czytamy: 

 
Oto dobry szał zbawia opętańca ode złego. Trzeci od Muz pochodzi szał i na-
tchnienie takie, co młodą, świeżą, czystą duszę porywa, a ona się budzi i wybu-
cha w pieśniach i w innej twórczości artysty, a tysiączne czyny przodków zdo-
biąc, potomnych wychowuje. Kto bez tego szału Muz do wrót poezji przystę-
puje, przekonany, że dzięki samej technice będzie wielkim artystą, ten nie na 
święceń potrzebnych i twórczość szaleńców przyćmi jego sztukę z rozsądku 
zrodzoną7. 

 
W myśl powyższych rozważań sam rozsądek i umiejętności nie wy-
starczą, by tworzyć poezję. Do tego potrzebny jest boski entuzjazm, 
będący niczym opętanie. Eksploduje on w liryce, ocala od zapomnie-
nia i spełnia funkcje dydaktyczne u przyszłych pokoleń. Już sam Pla-
ton w przywołanym tekście nawiązuje do uwieczniającej roli poety, 
który sam sobie tworzy nieśmiertelną sławę.  
 Dla renesansu ten namaszczony Boską mocą artysta to nie rze-
mieślnik (artifex), ale poeta natchniony, wieszcz: vates. Renesansowy 

                                                                                                              
i II (Wiedza). Zob. też: T. Zieliński, Mania twórcza. W: Po co Homer? Świat antyczny  
a my, Kraków 1970, s. 292n. 
5 Plato, Ion. Tłum. W. Witwicki. Warszawa 1994, s. 20-21. 
6 E. R. Curtius, Boskie szaleństwo poety. W: Literatura europejska i łacińskie średnio-
wiecze. Tłum. A. Borowski, Kraków 1997, s. 493-494. 
7 Plato, Fajdros. W: Dialogi. Tłum. W. Witwicki, Warszawa 2004, s. 34. 
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kult poety wieszcza zaczął w końcu górować8 w odrodzeniu. Przejął go 
później romantyzm. 
 Ernst Robert Curtis w podstawowej dla humanistyki XX wieku 
syntezie Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, gdzie przed-
stawia topikę literacką wyobraźni Zachodu, dokonał też panoramicz-
nego ujęcia motywu poety dzięki natchnieniu wiecznemu, nieśmier-
telnemu9. Przywołuje m.in. fundamentalną myśl uwieńczonego Hora-
cego Exegi monumentum aere perennius, która trwale wpisała się do 
historii literatury jako niezwykle popularny topos.  
 W kontekście rozważań warto przywołać wiek XIX, który – za 
renesansową tradycją platońską – powróci w romantyzmie do kon-
cepcji poety jako jednostki wyjątkowej, kreującej swój tekstowy świat. 
Tropy osobne tworzą Giambattista Vico jako wielki oświeceniowy 
prekursor (z koncepcją poezji jako wysnutej z wyobraźni mądrości 
ontologicznej10) i Georg Wilhelm Friedrich Hegel jako prawodawca 
romantycznej estetyki (z wizją poezji jako zjawiska metafizycznego, 
zarazem najgłębiej uwewnętrznionego11).  
 Kształtowany tą drogą kult poety umacniał się w Polsce. Roman-
tyczny twórca, w myśl nauki Maurycego Mochnackiego, wypowiadał 
się o poezji następująco: 

 
Nazywając tę mowę poezją, powinniśmy ją tym samym poczytać za potrzebną  
i niezaprzeczoną własność serca i umysłu ludzkiego, kiedy odstępując od zwy-
czajnej trzeźwości, imaginacji i uczuć, używamy jej daru na uzmysłowienie 
najpiękniejszych niewcielonych przymiotów duszy12.  

 
Poezja jest więc niezbędną właściwością człowieka, która pozwala od-
krywać niezmierzone pokłady ludzkiej wrażliwości. Z powyższą kon-
cepcją wiąże się gloryfikacja poety jako wieszcza (vates), zaś jego ucie-
leśnieniem jest m.in. Konrad z Mickiewiczowskiej Wielkiej improwi-
zacji. Bohater jawi się jako jednostka wybitna, natchniony poeta.  
Z kolei Zygmunt Krasiński w Psalmie nadziei wykreuje motyw (czy 
stereotyp?) poety-wodza, romantycznego ojca duchowego narodu. 
Podobnie w dramacie Juliusza Słowackiego Ksiądz Marek ukazana 

                                                
8 Zob.: M. Brahmer, Renesansowy mit poety-wieszcza. W zbiorze: Księga ku czci 
Stanisława Pigonia, Kraków 1961. 
9 Zob.: Curtius, Poezja jako unieśmiertelnienie., op. cit., s. 495-498. 
10 Zob.: G. Vico, Nauka nowa. Tłum. Jan Jakubowicz, Warszawa 1966, „księga dru-
ga”, s. 155n. 
11 G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce. Tłum. J. Grabowski i A. Landman, Warszawa 
1964-1967, tom III, uwagi o poezji, s. 267n. 
12 M. Mochnacki, O duchu i źródłach poezji w Polszcze. W zbiorze: Idee programowe 
romantyków polskich. Antologia. Oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 2000, s. 90. 
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została postawa niezłomnego profety. Cyprian Norwid również 
uwzniośla zaszczytną misję poety, czego wyrazem jest jego twórczość 
– w swym myśleniu autor Promethidiona, zwący się wprost „sztumi-
strzem”, wiąże oba główne, z ducha Arystotelesa i z ducha Platona, 
wątki antycznej, ponowionej przez renesans (a za nim romantyzm), 
koncepcji poezji13. To tylko niektóre przykłady spośród bogatej twór-
czości romantycznej, dotyczące roli poezji i jej twórców.  
 Termin poeta laureatus wywodzi się ze starożytności i oznacza 
twórcę uwieńczonego, wyróżnionego wieńcem laurowym za osiągnię-
cie doskonałości w swojej dziedzinie14. Zwyczaj odznaczania poetów 
został przejęty w XVI wieku przez dojrzały włoski renesans, jednakże 
już pogranicze średniowiecza i odrodzenia przyniosło spełnienie  
w postaci uhonorowania Francesca Petrarki w 1341 roku. Pośród uro-
czystej scenerii Petrarca został ogłoszony – jak pisze Jan Parandowski 
– „[...] mistrzem poezji i obywatelem Rzymu15”. Potem na jego cześć 
Stefano Colonna wygłosił wielką pochwałę uwieńczonego. Następnie 
w Bazylice św. Piotra autor złożył swój wieniec pod ołtarzem na znak 
odwrócenia porządku triumfów. Następnie ucztowano i cieszono się, 
jako że był to wyjątkowy dzień dla Rzymu, ponieważ: 

 
[...] tryumfatorem był rycerz słowa, zdobywca podobłocznych krain wyobraźni. 
Lud rzymski wiwatując na jego cześć nie wyrażał podziwu dla jego dzieł, któ-
rych nie znał i nie rozumiał, ale radosne zdumienie na widok baronów, zawsze 
wrogich i ze sobą skłóconych, a w tym dniu uśmierzonych jakąś niepojętą siłą: 
to ona kazała im iść zgodnie w orszaku poety. [...] Na wniosek króla Sycylii  
i Jerozolimy senatorowie ogłaszają Petrarkę wielkim poetą  i dziejopisem, na-
dają mu stopień magistra, kładą na jego głowę wawrzyn i powagą wspomnia-
nego króla oraz ludu rzymskiego udzielają mu praw zarówno w Rzymie, stolicy 
świata, jak i wszędzie indziej – nauczania, dysputowania, objaśniania wła-
snych i cudzych utworów poezji i historii, i kiedy mu się podoba, może on wy-
stępować w stroju poety, z wieńcem wawrzynu, mirtu, albo bluszczu16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  
Laureat odebrał również dyplom uznania od senatora, nawiązujący do 
zaszczytnych wzorców z historii Rzymu, gdzie wieńczono bohaterów  
i poetów, będących chlubą oraz zapewniających chwałę, jak też nie-
śmiertelność czynom wielkich. Dopiero za sprawą Petrarki odnowiono 

                                                
13 Zob. klasyczną już monografię: K. Wyka, Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz 
[pierwodruk: 1948]. W: Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje, Kraków 1989; 
jest to całość prac Wyki o romantycznym autorze. I książkę nowszą: A. Melbechowska-
Luty, Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida, War-
szawa 2001. 
14 Zob.: Hasło: Poeta laureatus. W:  M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa i in., Słownik 
terminów literackich. Red.: J. Sławiński, Wrocław 2000, s. 398. 
15 J. Parandowski, Wieniec. W: Petrarca, Warszawa 1957, s. 76. 
16 Parandowski, op. cit., s. 78. 
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zwyczaj honorowania na Kapitolu, zaś geniusz średniowiecza, Dante 
Alighieri otrzymał dopiero pośmiertnie ten zaszczyt.  
 W renesansie przecież ceniony był także poeta-mędrzec (doc-
tus), jako ucieleśnienie doskonałej znajomości arcydzieł literatury, 
sztuk pięknych oraz przejaw kunsztu słowa. Twórca tego okresu do-
skonale władał klasyczną łaciną, także i greką, a często nawet hebraj-
skim. Z pośród Polaków piszących w języku łacińskim, wyłącznie Jan 
Dantyszek17 został wyróżniony wawrzynem przez cesarza Maksymi-
liana oraz tytułem doktora, zaś cesarz Karol V obdarował go szla-
chectwem hiszpańskim.  
 Uwieńczonym poetą polsko-łacińskim był Klemens Janicki (Ja-
nicjusz). Ceremonia nagrodzenia twórcy (22 lipca 1540 roku) sta-
nowiła część drugą uroczystości nadania mu tytułu doktora studiów 
uniwersyteckich. Odbywała się w Padwie, przy udziale profesorów tej 
uczelni; „[...] pod przewodem dygnitarza państwa; nadano mu [Janic-
kiemu – E.B.] nie tylko wieniec, lecz i tytuł doktora18”. W obecności 
promotora i trzech egzaminatorów nastąpiło włożenie liścia wawrzynu 
na skronie poety. Tuż po tym nagrodzony zaprosił wszystkich obec-
nych tam Polaków na uroczystość i zebrał ich wpisy na dyplomie. Byli 
tam wówczas: Mikołaj Dzierzgowski, Piotr Myszkowski, Andrzej 
Myszkowski i inni. Obrzęd obserwowali również padewscy koledzy 
laureata i gratulowali mu zaszczytu. W dwa  miesiące po uwieńczeniu 
poeta powrócił do swego kraju, a pomógł mu w tym finansowo Piotr 
Myszkowski (kanonik, potem biskup krakowski) – mecenas młodego 
twórcy.  
 Wiek XVII przyniósł kolejny tytuł i zaszczyt. Maciej Kazimierz 
Sarbiewski, jako jedyny w Europie epoki baroku, został odznaczony 
laurem poetyckim w 1623 roku z rąk papieża Urbana VIII, którego to 
wybór uczcił wierszami. Był gruntownie wykształconym erudytą jezu-
ickim (doktorat z filozofii i teologii), trzy lata studiował w Rzymie. 
Dużym powodzeniem cieszyła się jego poezja, jak również wykłady 
dotyczące jej istoty. Rozsławił Sarbiewskiego nie tylko talent liryczny, 
ale też wrażliwość estetyczna i odwaga w głoszeniu poglądów dotyczą-
cych poezji19. Warto podkreślić, że stawał w obronie starożytnej liryki 
miłosnej, chroniąc ją przed wymagającymi nad miarę moralistami 
czasów potrydenckich. Wypracował więc Sarbiewski nowoczesne 
spojrzenie na teorię literatury. Z powodzeniem – w myśl doktryny  

                                                
17 Zob.: Z. Nowak, Jan Dantyszek. Portret renesansowego humanisty, Gdańsk 1982. 
18 Zob.: S. Helsztyński, Laurem uwieńczony. W: Ulubieniec muz. Opowieść o Kle-
mensie Janickim, Warszawa 1981, s. 194. 
19 Zob.: Cz. Hernas, Maciej Kazimierz Sarbiewski – „Horacy chrześcijański”. W: Barok. 
Warszawa 1998, s. 249-253. Por.: A. Czyż, „Instar Dei” – Sarbiewski o człowieku 
tworzącym. W: Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach, Bydgoszcz 1997. 
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o naśladownictwie (imitatio) – przejmował i korzystał w sposób dla 
siebie właściwy z Horacjańskich wzorców20. Chodziło mu o zastosowa-
nie zupełnie nowych treści do klasycznych już form i gatunków.  
 Innym twórcą uwieńczonym był śląski organista i poeta z Głub-
czyc, reprezentant poezji barokowej – Wenzel (Wacław) Scherffer von 
Scherffenstein (prawdopodobnie 1603, zm. 27 sierpnia 1674), któ-
remu nadano tytuł w 1652 roku21. Jego utwory jeszcze za życia ukazy-
wały się drukiem i cieszyły się uznaniem, jednakże nie ma bezpośred-
nich danych dotyczących młodości twórcy i wykształcenia. Z tekstów, 
które napisał, można wywnioskować, że znał autorów łacińskich oraz 
chrześcijańskich, biegle poruszał się po mitologii, tłumaczył z języka 
polskiego i niemieckiego. Był autorem przedmowy do Pia desideria 
Hermana Hugona, jak również tłumaczenia tego tekstu. Pasjonowały 
go wiersze wszelkich naśladowców Marcina Opitza. W Polsce zwrócił 
uwagę przekładem Fraszek Jana Kochanowskiego. Znamienny jest 
fakt, iż wszystkie jego utwory mają śląski koloryt, ponieważ przenosił 
lokalną rzeczywistość na grunt mitologiczny. W myśl koncepcji 
Scherffera poezja powinna być powszechna i zaczerpnięta „z rzeczywi-
stości, a nie z fantazji22”. Jan Piprek zauważa istotną cechę osobową 
poety, pozostającą w ścisłym związku z sytuacją uwieńczenia:  

 
O skromności Scherffera świadczy również fakt, że nigdzie w swoich utworach 
nie wspomina o tym, że był uwieńczonym cesarskim poetą. Posiadał więc za-
szczyt, o który ubiegali się w owych czasach wszyscy poeci [...] . Po raz pierw-
szy dodaje do swego nazwiska litery G. K. P; tj. „Gekrönter Keiserlicher Poëte“ 
na kartce tytułowej wiersza żałobnego. [...] otrzymał tytuł po ukazaniu się Ge-
ist-und Weltliche Gedichte w roku 1652. Poeta sam nie rozwodzi się jednak 
nad tą sprawą [...]23. 

 
Dziś Wenzel (Wacław) Scherffer von Scherffenstein pozostaje wciąż 
autorem gruntownie nierozpoznanym. Prace na jego temat nie są wy-
czerpujące, zaś poezje opracowane powierzchownie. 
 W wieku XIX poeta Robert Southey (1774-1843), przedstawiciel 
romantyzmu w literaturze angielskiej (badacze zaliczają go do tzw. 
„szkoły jezior”), otrzymał w 1813 roku najwyższe wyróżnienie – tytuł 
poeta laureatus, jako godność dworską. Początkowo ów zaszczyt 
przypaść miał Walterowi Scottowi, lecz ten odmówił i na swoje miej-

                                                
20 M. Korolko, „Horacjusz chrześcijański”. W: A.  Sajkowski: Barok, Warszawa 1987, 
s. 358. 
21 J. Piprek, Wacław Scherffer von Scherffenstein. Poeta śląski i polonofil XVII 
wieku, Opole 1961, s. 265. 
22 J. Piprek, Charakterystyka poety i jego twórczości,  op. cit., s. 103. 
23 Piprek, op. cit., s. 85. 
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sce zgłosił Southeya. Należy zaznaczyć, że Georges Gordon Byron 
gorzko wypominał mu przyjęcie odznaczenia, które ten otrzymał z rąk 
króla. Poeta zobowiązany był – w zamian za mianowanie – napisać 
raz do roku odę na cześć Jerzego III i jego świty. W ten oto sposób stał 
się twórcą nadwornym, więc dostarczycielem pochlebnych panegiry-
ków. Jego poezja, kiedyś nagradzana i ceniona, dziś jest zapomniana, 
a w najlepszym wypadku poddawana sądom krytycznym. Warto pod-
kreślić, że w Anglii wielu poetów otrzymało ten zaszczytny tytuł. 
 Uwieńczonym, tzw. „poetą oficjalnym” postromantyzmu wikto-
riańskiego, był również Alfred Tennyson (1809-1892)24, który miano-
wanie przyjął w 1850 roku. Jako „poeta laureatus” pełnił także doży-
wotnio funkcję twórcy nadwornego. Urzeczona jego poezją królowa 
nadała mu tytuł lordowski w roku 1884. 
 W wieku XX, oprócz Bąka, miano poeta laureatus otrzymał 
m.in. Jan Lechoń (właść. Leszek Serafinowicz). Został odznaczony 
Złotym Wawrzynem (ustanowionym w roku 1934) Polskiej Akademii 
Literatury w 1935 roku. W tym samym roku Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza, Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, Kazimierę Iłłakowi-
czównę, Juliana Tuwima, Emila Zegadłowicza i innych wyróżniono tą 
wyjątkową nagrodą. W 1936 roku uwieńczono Zofię Kossak-Szczucką, 
Zofię Nałkowską, Józefa Wittlina, Jarosława Iwaszkiewicza. Ponadto 
w 1938 roku tę nagrodę otrzymał Władysław Sebyła, następnie Maria 
Kuncewiczowa, Brono Schulz, Zygmunt Kisielewski.  
 Wojciech Bąk w ten krąg autorów docenionych i za życia uzna-
nych także się wpisuje. 
 Pora prześledzić praźródła określenia „poeta wyklęty” (fr. poète 
maudit), czyli ‘prawdziwy’, ‘absolutny’, a tym samym niepokorny oraz 
przedstawić najbardziej reprezentatywne osobowości poetyckie zwią-
zane z tym zagadnieniem. 
 Termin ten zaczerpnięty został z tytułu zbioru esejów Paula Ver-
laine΄a Les poètes maudits (t.1 1884, t. 2 1888) i oznacza poetę wyob-
cowanego ze społeczeństwa, skłóconego ze sobą i powszechnie poj-
mowaną moralnością25. Pierwowzorem twórcy „przeklętego” był 
Françoise Villon, średniowieczny awanturnik i przestępca, twórca 
Wielkiego testamentu. Do grona „przeklętych” w literaturze zalicza się 
takich twórców jak: Artur Rimbaud, Paul Verlaine, bracia Stanisław  
i Wincenty Korab-Brzozowscy, którzy w dobie Młodej Polski zapisali 

                                                
24 Zob.: J.  Tomkowski, Anglia wiktoriańska. W: Literatura powszechna, Warszawa 
1997, s. 166. 
25 Zob.: Hasło: Poète maudit, op. cit., s. 399. 
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się w historii literatury jako napiętnowani samozniszczeniem26. Stani-
sław, uwikłany w osobliwe związki uczuciowe z Przybyszewskim, Da-
gny oraz Władysławem Emerykiem, zginął śmiercią samobójczą  
w wieku dwudziestu pięciu lat. W poezji Wincentego dominowały ty-
powo dekadenckie nastroje: kryzys wartości moralnych, pragnienie 
śmierci, poczucie niewyrażalnej tajemniczości, znikomości szczęścia27.  
 W XX wieku do tego kręgu dołączyli poeci pokolenia 1956 ro-
ku28, jak Andrzej Bursa29 oraz „poeci tragiczni”: Rafał Wojaczek30, 
Edward Stachura, Kazimierz Ratoń31, Halina Poświatowska32 (balansu-
jąca na granicy życia i śmierci i dlatego zaliczana do „przeklętych”) 
oraz inni, a wcześniej Wojciech Bąk, autor, którego skazano na przy-
musowe zapomnienie w zakładzie dla obłąkanych i zakazywano publi-
kacji przez wiele lat. Wyżej wymienionych twórców współczesnych 
łączy odmienne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, ponadprze-
ciętna wrażliwość, ogromna samoświadomość, ponadto niemożność 
odnalezienia się w otaczającym świecie, a co za tym idzie – odrzucenie 
społeczne i rozpierająca chęć sprzeciwu. Ich dorobek był wyrazem 
buntu i odwagi, a zarazem nadziei na poprawę sytuacji  
w kraju. Swoistą cechą wspólną dla powyższych twórców była śmierć 
w bardzo młodym lub młodym wieku. 
 W tonacji pesymistyczna, pełna wątków egzystencjalnych poezja 
„przeklętych” – Andrzeja Bursy, często podejmuje polemikę z trady-
cją, np. romantyczną (wiersz Poeta), ale też jest wyrazem protestu 
przeciwko zakłamaniu świata (Nauka chodzenia). Ponadto cechuje ją 
również wszechobecne przeczuciem śmierci i kresu, jak w przypadku 
Haliny Poświatowskiej (Kiedy umrę kochanie). Jednocześnie da się 
zauważyć w niej pragnienie miłości, chociaż niejednokrotnie można 
zaobserwować też próbę walki z nieugiętym przeznaczeniem (wiersz 
trzeba...).   
  Na świat poetycki Kazimierza Ratonia składają się m.in. mity 
dzieciństwa (O powroty radosne), które obfitowało również w krzyż 
cierpienia; problem jedności międzyludzkiej (Jestem waszą nadzieją) 

                                                
26 Zob.: A. Hutnikiewicz,  Inni poeci Młodej Polski. W: Młoda Polska, Warszawa 2001, 
s. 149. 
27 Zob.: J. Bajda, M. Łoboz, Brzozowscy-Korab Stanisław i Wincenty. W:  Młoda 
Polska, Wrocław 2004, s. 17.  
28 Zob.: S. Burkot, Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa 2002, s. 139-212. 
29 Zob.: M. Chrzanowski, Andrzej Bursa. Czas, twórczość, mit, Kraków 1986. 
30 Zob.: J. Błoński, Inne lęki, inne bajki. W: Odmarsz, Kraków 1978. 
31 Zob.: J. Marx, Legendarni i tragiczni. Eseje o polskich poetach przeklętych, War-
szawa 1993. 
32 Zob.: M. Pryzwan, O Halinie Poświatowskiej. Wspomnienia, listy, wiersze, War-
szawa 1994. 
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niezbędnej wobec ustawicznej samotności. Nade wszystko nieodłącz-
nym elementem jego pisarstwa jest refleksja dotycząca śmierci i za-
chowania się w jej obliczu (Kiedy mam zasnąć...) czy poszukiwanie 
miejsc oraz zjawisk, w których mógłby uwolnić się od ciążącego prze-
znaczenia (Ogrody), np.: 

 
Jeśli gdzieś są ogrody które nie giną 
Jeśli gdzieś są takie ogrody 
[...] 
Jeśli gdzieś są kwiaty w których nie ma śmierci 
Jeśli gdzieś są takie kwiaty 
 
To zaprowadźcie mnie do nich 
Zaprowadźcie do miejsc płonących33. 

 
 W twórczości Rafała Wojaczka można m.in. zaobserwować dez-
integrację podmiotu, depersonalizację osobowości, wynikające z usta-
wicznego poczucia zagrożenia (np. Sezon). Nie mniej istotna jest świa-
domość niebezpieczeństwa spowodowanego konfliktem między jed-
nostką a światem. Kluczowa dla poetyki Wojaczka okazuje się rze-
czywistość ciała jako źródła poznania. Według niego odkrywać można 
za pomocą cierpienia i rozkoszy, stąd często w wierszach pojawia się 
reifikacja osoby.  
  

*** 
 Paradoksalnie osoba Wojciecha Bąka kumuluje w sobie zna-
miona poety uwieńczonego i przeklętego. Jego pełne dramatyzmu 
życie i śmierć w tajemniczych okolicznościach są świadectwem potęgi 
zła drzemiącego w ludziach, którzy wcześniej wynieśli go na parnas 
literatury. Nie bez powodu podmiot liryczny z jego wierszy wypowiada 
słowa: 

 
Uczy mnie poszum klonu, głosi zapach róży, 
Obwieszcza ptak, co w parku ozwał się z daleka –  
Jasne słońce wychyli się przecież po burzy –  
I wierzę – i czekam34! 

    
Owa jasność, to nadzieja na przyszłość lepszą, godną, ale ta możliwa 
jest jedynie na długo po wyzwoleniu z lochów niepamięci, kiedy czy-
telnicy znowu pochylą się nad tą głęboką i, jakże poruszającą, poezją: 

 

                                                
33 K. Ratoń, Ogrody. W: Poezje. Oprac. Jan Z. Brudnicki, Warszawa 2002, s. 33. 
34 W. Bąk, Uczy mnie poszum klonu... W: Zastygłe chwile, Poznań 1958, s. 141 
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I zamiast długich, sztucznych artykułów, 
Gdzie układają mnie jak w grobie w słowie –  
Wolę tę chwilę samotności czułą, 
Gdy się przybliży do mych wierszy człowiek35 – 
(ZC, s. 156.)  
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Abstract: 

The paper intends to draw a clear line between the meaning of the Polish 
concept of los and the English meaning of fate. Suitable explications of the words are 
provided within the framework of Natural Semantic Metalanguage (NSM) and they 
constitute the basis for all the ensuing investigations concerning the problem. The 
case study is based on Andrzej Stasiuk’s book, Jadąc do Babadag, and its English 
translation by Michael Kandel.  
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the Polish concept of los, the English concept of fate. 

 

 
1. Natural Semantic Metalanguage 

 
Natural Semantic Metalanguage is a linguistic theory whose 

foundation is built on strictly empirical investigations of  diverse  linguistic 
realties, oftentimes as distinct as the languages of the Australian 
aborigines. Andrzej Bogusławski, almost always quoted by Wierzbicka 
to have sparked her more serious engagement in trying to establish 
and develop the controversial theory of primes (otherwise referred to 
as universals), was keen to pinpoint that “its [the NSM theory’s] 
novelty lay in [a] modified theoretical bias towards empiricism, in the 
sense of [a] newly developed emphasis, not so much on logical or 
discourse considerations, as on collecting and interpreting ever  
new materials from various languages, especially those hitherto less 
explored” (Bogusławski 2011, 10). Essentially, NSM assumes that all 
human beings are capable of communicating with one another, regardless 
of the linguistic realities they have been born into, because they are 
naturally equipped with the ability to recognise complex meanings after 
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they have been translated into a simple, culturally-independent 
language. Throughout her extensive body of work, Wierzbicka is seen 
to be crucially recapitulating the following rudimentary tenets: 

 
This means that just as we can have a rudimentary universal lexicon of 
indefinable concepts, we can also have a rudimentary universal grammar of 
such concepts. And if we have a minilexicon and a minigrammar, then we 
can have a minilanguage – a minilanguage carved out of natural languages 
that can be used for the description of and comparison of languages, in their 
lexicon and grammar, and also in their discourse practices: in short,  
a “natural semantic metalanguage” (NSM). 

(Wierzbicka 2006, 17) 

 
This minilanguage is the key which allows access to all the 

natural languages of the world, although it itself is an example of a non-
natural language (hence the prefix ‘meta’ in the name). As Wierzbicka 
was also keen to notice, “the idea that fundamental human concepts 
(semantic primes) are universal is closely linked with the notion that 
these concepts are innate” (1996, 16) and this is not a new invention. 
Picked up first by Gottfried Leibniz, who was the first philosopher 
seriously considering the existence of what he called the ‘alphabet of 
human thought’, the German scholar posited that all complex ideas 
have to necessarily be composed of a finite set of simple notions 
without which human beings would not be able to maintain 
communication even within the strata of only one language. Leibniz’s 
philosophy has had a considerable bearing on a list of philosophers and 
linguists who found in it a tangible opportunity to study the meaning of 
words with the application of a more rigid methodology that seemed 
more reliable than ad hoc definitions with circularity being the order of 
the day. It is no coincidence then that Leibniz has found his way into 
Wierzbicka’s writings: “as Leibniz argued eloquently three centuries 
ago, not everything can be explained. At some point, all explanations 
must come to an end, for a regressus ad infinitum explains nothing” 
(2006, 17). An even more conclusive observation which effectively 
outlines the nature of Natural Semantic Metalanguage comes from 
Wierzbicka’s 1997 book, Understanding Cultures Through Their Key 
Words, where the following passage compliments the above remarks: 
“being a firm believer in the ‘psychic unity of humankind’ (founded on 
the universal ‘alphabet of human thoughts’), Leibniz recommended  
a comparative study of different languages of the world as a way to 
discover the ‘inner essence of man’ and, in particular, the universal 
basis of human cognition” (1997, 22). Hence, it is more than forty 
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years1 during which NSM and the scholars working within the NSM 
framework2 have been busy developing a fully comprehensive 
linguistic theory which is seen to be unconditionally based on empirical 
research, rather than speculative assumptions and intuitive judgements. 
 The final, yet still formally undeveloped idea for studying 
meaning came from the already-mentioned eminent Polish linguist, 
Professor Andrzej Bogusławski, whom Wierzbicka credits as the pivotal 
figure in her own linguistic pursuits: “the ‘golden dream’ of   
the seventeenth-century thinkers, which couldn’t be realized within 
the framework of philosophy and which was therefore generally 
abandoned as a utopia, could be realized, Bogusławski maintained, if 
it was approached from a linguistic rather than from a purely 
philosophical point of view” (Wierzbicka 1996, 13). However, although 
the underlying concept behind NSM is to, first, establish (empirically) 
a list of primes/universals and, second, apply them to define all  
the non-primes/non-universals, the inherent philosophy of NSM is to 
combine that which is universal with that which is relative. In essence 
then, what we are asked to accept is the logic of linguistic relativism 
(in the vein of Sapir and Lee Whorf, to name the two most recognisable 
names) in which all the complex words (relativity) can be defined not 
only approximately, but with the highest degree of precision, once 
linguistic universalism is also endorsed (NSM). This is what Wierz-
bicka had to say about this particular aspect of Natural Semantic 
Metalanguage:  
 

I want to stress, therefore, that although many scholars may question this 
undertaking from a position of relativism or narrow empiricism, my own 
strictures have a totally different basis. I am in sympathy with the attempts 
to capture what is fundamental, universal, and presumably innate. I am 
also in sympathy with attempts to discover discrete categories behind the 
apparent ‘fuzziness’ of human cognition.  

(Wierzbicka 1992, 120) 

 
As of today, NSM contains a list of empirically verified 65 

universals (‘indefinables’) which are extensively used to define more 
complex concepts (‘definables’), including that of Polish los as well as 
the English concept of fate. Below is a full list of NSM universal 
concepts which are presented in English:  

                                                
1  Wierzbicka’s first book-length publication came out as early as 1972, under the title 
of Semantic Primitives. The book introduces the core methodology behind NSM (in  
a rather tentative manner) and proposes the intial set of semantic univerals (she 
proposed 14 semantic universals at that time). 
2 The two main contributors to the NSM theory are Anna Wierzbicka and Cliff God-
dard. 
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Substantives: I, YOU, SOMEONE, SOMETHING~THING, PEOPLE, 
BODY  
Determiners: THIS, THE SAME, OTHER~ELSE 
Quantifiers : ONE, TWO, SOME, ALL, MUCH~MANY, LITTLE~FEW 
Evaluators: GOOD, BAD       
Mental predicates: KNOW, THINK, WANT, DON’T WANT, FEEL, SEE, 
HEAR  
Speech: SAY, WORDS, TRUE      
 

  
Actions, events, movement, contact: DO, HAPPEN, MOVE, TOUCH   
 
  
Location, existence, specification: BE (SOMEWHERE), THERE IS, BE 
(SOMEONE/SOMETHING) 
Life and death: LIVE, DIE 
Logical concepts: NOT, MAYBE CAN, BECAUSE, IF  
Time: WHEN~TIME, NOW, BEFORE, AFTER, A LONG TIME, A SHORT 
TIME, FOR SOME TIME, MOMENT  
Space: WHERE~PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, FAR, NEAR, SIDE, 
INSIDE 
Intensifier, augmentor: VERY, MORE  
Relational substantives: KIND, PART  
Similarity: LIKE~AS~WAY 
Descriptors: BIG, SMALL 
Possession: BELONG TO~BE (SOMEONE’S). 

(Wierzbicka 2013, 3)  

 
The ensuing sections of the study intend to follow closely  

the footsteps of Anna Wierzbicka, thus they contain attempts to test 
the outcomes of the NSM research with respect to the concepts in 
question as they are distributed in Polish and translated into English 
in the respective editions of Andrzej Stasiuk’s Nike Award winning 
book.  
 

2. NSM explications of the Polish concept of los and the 
English concept of fate in a comparative study  
 
To begin with a technical note, NSM minilanguage is 

fundamentally used to offer definitions of more complex concepts,  
the non-primes, which Wierzbicka prefers to call explications. Below 
are two explications, first, of the Polish concept of los and, second, of 
the English concept of fate:  
 

los 
(a) different things happen to different people 
(b) sometimes good things, sometimes bad things 
(c) more good things happen to some people than to others 
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(d) more bad things happen to some people than to others 
(e) not because someone wants it 
(f) a person cannot think: I know what things will happen to me 
(g) one cannot know this.  

(Wierzbicka 1992, 76) 
 

 
fate 
(a) different things happen in the world that are bad for people 
(b) these things happen because some other things happen  
(c) if those other things happen, these things cannot not happen.  

(Wierzbicka 1992, 95) 

 
A cursory glance at the explications clearly indicates that  

the two concepts are very distinct, contrary to the popular belief 
which suggests their apparent equivalence if we were to take what  
the dictionaries say at face value. On the other hand, however,  
the word fate is still frequently used to substitute the word los in 
translation practice which hints that there must exist possible 
overlapping components of meaning that the two concepts possess. 
Andrzej Stasiuk’s collection of memoirs and evocative travel stories 
published in 2004 provides ample examples of the classic contexts 
which the Polish concept of los seems most comfortable with. More 
interestingly, however, it showcases some conspicuous problems 
which Michael Kandel, the American translator of Jadąc do Babadag, 
had to face especially in the passages containing references to what 
the collective Polish consciousness knows as los.  
 Below is one clear illustration of how the Polish concept of los 
and the English concept of fate can be substituted without an underlying 
shift in meaning: 
 

To wszystko miało się odbyć za Sygietem Marmaroskim i pewnie się 
odbywało. Lecz dowiedziałem się o tym dwa lata później z Okręgu Sinistra 
Adama Bodora i prześladuje mnie to do tej pory. Prześladuje i przesłania 
płaską przestrzeń mapy. Znów widzialne blaknie wobec opowiedzianego. 
Blaknie, lecz nie znika zupełnie. Traci tylko wyrazistość, ubywa mu niez 
nośnej oczywistości. To jest specjalność krajów pomocniczych, narodów 
drugiego rzutu i ludów rezerwowych. To jest ta migotliwość, ta zdwojona, 
potrojona fikcja, krzywe zwierciadło, magiczna latarnia, fatamorgana, fanta-
styka i fantasmagoria, która wślizguje się litościwie między to, jak jest, a to, 
jak być powinno. To jest ta autoironia, która pozwala igrać z własnym 
losem, przedrzeźniać go, papugować, zmieniać upadek w heroikomiczną 
legendę, a zmyślenie przeinaczać w coś na kształt zbawienia.  

(Stasiuk 2008, 20, emphasis added) 

 
The English version proposes the following interpretation:  
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All this supposedly took place near Sighetu MarmaŢei, but I learned about 
it only two years later, in Ádám Bodor's Sinistra District, and the story has 
pursued me since. Pursued me and replaced the flat space on the map. 
Once again, the visible pales before the narrated. Pales but does not disappear. 
It only loses its force, its intolerable obviousness. This is a special quality 
of auxiliary countries, of second-order, second-tier peoples: the ephemeral 
tale in different versions, the distorted mirror, magic lantern, mirage, 
phantom that mercifully sneaks in between what is and what ought to be. 
The self-irony that allows you to play with your personal fate, to mock it, 
parrot it, turning a defeat into heroic-comic legend and a lie into something 
that has the shape of salvation. 

(Stasiuk 2012, 12, emphasis added) 

 
If we make a recourse to the explications above, we will be able 

to acknowledge an apparent unity of meaning between component (b) 
in the case of los and component (a) with regards to fate: 
 

los  
(b) sometimes good things, sometimes bad things 

 
fate  
(a) different things happen in the world that are bad for people  

 
In both cases we have an explicit reference to failure as some 

loss is invariably written into the meaning of both concepts. It is true, 
however, that in the case of los the situation also invites positive 
experiences and Polish folk psychology3 does encourage this type of 
interpretation which is completely absent with respect to the English 
concept. It does not change the fact that los and fate share a common 
context of ‘bad things’ happening to people. In the passage above, 
Stasiuk indeed connects los with a defeat which leaves one with 
limited options to choose from. Although his advice is to mock it, 
occasionally parrot it, the ubiquity of failure prevails and the bitter 
taste of defeat cannot be entirely shaken.  
 As Jadąc do Babadag contains more than a few examples of  
a similar distribution of the concepts in question, due to space 
considerations, I will quote only one more extract which complements 
this particular significance of los and fate: 
 

                                                
3 Wierzbicka is noted to have a special preference for calling all non-primes ‘folk 
concepts’, alternatively described also as reflections of ‘folk psychology/philosophy’ 
to indicate that all complex concepts represent culture-specific values, non-existent 
in the majority of world languages. It is telling in many ways that the title of her latest 
book is Imprisoned in English. The Hazards of English as a Default Language.  
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Popijam czarny albański fernet i patrzę z góry na rodzinne miasto Envera 
Hodży. Wczesnym popołudniem ulice pustoszeją i znika tłum sprzed kon-
sulatu. Słońce świeci pionowo i wymiata cień z najciaśniejszych zaułków. 
Robi się tak cicho, jakby wszyscy rzeczywiście wyjechali, pozostawiając 
miasto własnemu losowi, porzucając je na pastwę czasu i upału. Z gór 
zejdą wilki i skrzyżują się z psami, winorośl rozsadzi mury z ciosanego 
kamienia, wiekowe mercedesy zdechną z tęsknoty za swoimi szoferami, 
turecka forteca na wzgórzu zapadnie się do jego wnętrza, wiatr wypełni 
piaskiem pokoje hotelu Sopoti, rdza wyje wnętrzności muzułmańskich 
głośników, raki przepali zakrętki butelek w knajpie Festivali, porzucone 
pliki stulekówek z Fanem Noli zamienią się w tlen i na koniec szara łuska 
gór przykryje resztę.  

(Stasiuk 2008, 124, emphasis added) 

 
The translator opted to render this piece accordingly:  

 
I sip a black Albanian Fernet and look down on the hometown of Enver 
Hoxha. In the early afternoon the streets empty, and the crowd before  
the consulate disappears. The sun, directly overhead, sweeps the shadows 
from the narrowest alleys. It becomes so still, it's as if everyone has left, 
abandoning the town to its fate, to the predation of time and the heat. 
From the mountains, wolves will come down and breed with the dogs;  
the vineyards will pry apart the stone walls; the hundred-year-old Mercedes 
will pine for their chauffeurs and die; the Turkish fortress on the hill will 
fall into itself; the wind will fill the rooms of the Sopoti Hotel with sand; 
rust will eat into the Muslim loudspeakers; the raki will burn through  
the screw tops of the bottles in the Festivali Bar; the discarded packs of 
hundred-lek notes with Fanem Noli on them will all turn into oxygen; and 
finally the gray carapace of the mountains will cover everything. 

(Stasiuk 2012, 97, emphasis added) 

 
The los/fate that awaits the town suggests decay and 

deterioration which has a transparent reference to ‘bad things’ 
happening to people. It is curious, to add a side note, that Stasiuk is 
able to interpret these ‘bad’ experiences as a source of profound 
wisdom centred on the idea of ‘waiting’ until the natural course of 
events is fulfilled. The book overflows with numerous scenes where 
characters are waiting humbly for something to happen and are, most 
importantly, expectant that los will somehow change their lives, either 
for the good or for the bad (which the English concept of fate can 
reflect without change in meaning). 
 As might be expected, however, the discussed component of 
los ((b) sometimes good things, sometimes bad things) contains  
a meaning which is hardly consistent with the overall denotation of 
the concept of fate. Below is an example that calls for such an 
interpretation:  
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Takie podejrzenia nawiedzają mnie późnym wieczorem. Wieje z północ-
nego zachodu i białe półokrągłe ostrza zasp kładą się w poprzek szosy 
wiodącej do Koniecznej. Powinienem wymyślić jakąś zgrabną historię, 
która tam właśnie miałaby swój początek i koniec, jakiś cwany kit, który 
zaspokaja wyobraźnię, łagodzi lęk i oszukuje głód. Powinienem w ciemnoś-
ciach życia wypatrzyć jakiś pojedynczy ślad, który w cudowny sposób 
zamieni się w los, w coś, co można naśladować, coś, czym można się 
pocieszać. Nic z tego nie wychodzi. Świat jest teraźniejszością i ma gdzieś 
opowieść. Gdy próbuję sobie coś przypomnieć, przypomina mi się wszyst-
ko inne. 

(Stasiuk 2008, 227, emphasis added) 

 
Here we have an explicit illustration of that second meaning of 

los where “the element of a chance game where one is likely to lose 
but where one can always hope to win, and where one may act freely, 
putting all one’s money on one card” (Wierzbicka 1992, 102) 
constitutes an underlying meaning of the Polish concept. Stasiuk, 
although the feeling of bitterness and failure is still more than 
apparent, also identifies los as a (rather unlikely) promise for a better 
tomorrow. It would be rather eccentric to talk about fate which is 
wonderful, or splendid, or as something one eagerly awaits to take 
hold of one’s life. Wierzbicka indicated that “people’s losy (plural) are 
seen as changeable and unpredictable, but there is no evidence that 
the concept los includes the ‘adversative’ component ‘one can think: 
more bad things will happen to me than good things’ ” (ibid., 76).  
The English translation of the passage appears to be very competent 
in this particular context:  
 

Such thoughts afflict me in the evening. The wind blows from the northwest, 
and the white semicircular edges of snowdrifts lie across the road leading 
to Konieczna. I should invent a graceful story that begins and ends there, 
provide a first-aid kit that cleverly soothes the mind, alleviates anxiety, and 
stills hunger. In the darknesses of life I should come up with one piece of 
evidence that miraculously points the way to what can be followed, 
what consoles. But no, not a prayer: the world is here and now and doesn't 
give a flying fuck about stories. When I attempt to recall one thing, others 
surface. 

(Stasiuk 2012, 180, emphasis added) 

 
Seen from this perspective, apart from the possible positive 

outcomes which the meaning of los reflects, yet another crucial sense 
seems to be inherent in the Polish concept. Wierzbicka pointed out 
that “components (b), (c), and (d) … show that good and bad things 
are distributed among people unevenly” (1992, 77) and that the Polish 
folk philosophy suggests that los “evokes the image of a great lottery, 
where different people draw different tickets” (ibid., 75). To further 
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substantiate this distinct ‘double’ but related meaning of the concept, 
the Polish scholar went on to comment accordingly: “the Polish word 
for a lottery ticket is also los, and although we have to treat ‘los-fate’ 
and ‘los-lottery ticket’ as two distinct meanings of the word los, these 
two meanings are clearly related, not only in the etymological but also 
in the semantic sense” (ibid.). Below are the four components of the 
explication of los which point to that interpretation of the Polish 
concept:  
 

los 
(a) different things happen to different people 
(b) sometimes good things, sometimes bad things 
(c) more good things happen to some people than to others 
(d) more bad things happen to some people than to others 

 
No similar content is present in the case of the English concept 

of fate which calls for extra caution when translating the typically 
‘Polish’ context. Below is one such example:  
 

Trzymam te wszystkie zdarzenia w tekturowym pudełku po butach. Czasa-
mi wyciągam jedno albo drugie, tak jak papuga wyciąga los na loterii: 
Valabil-2 Calatorii — wąski pasek papieru w kolorach zielonym, czer-
wonym i pomarańczowym — bilet tramwajowy dwukrotnego kasowania  
z Sybina do Răşinari. Tramwaj kursuje z miasta do wsi i z powrotem. Na 
moich najdokładniejszych mapach nie widać, że jest tam jakaś linia tram-
wajowa, ale jechałem nią przynajmniej dwa razy, a wzdłuż niej ze cztery. 
Od tego świstka można by zacząć parę niezłych opowieści: o sybińskiej 
bezsenności Emila Ciorana, o paltiniskim szaleństwie Constantina Noiki, 
który chciał założyć hodowlę rumuńskich geniuszy, albo o Lucjanie Blaga, 
który w letnie miesiące w Gura Ríului próbował ułożyć ontologie miory-
tyczną... Wszyscy trzej musieli jeździć tym tramwajem pamiętającym austro -
węgierskie czasy. Tak właśnie działa pudełko po butach i mój umysł jak 
papuga wyciągający losy na loterii. Tak działa blaszana puszka po wódce 
absolut, laterna magica zbiegów okoliczności, przypadków i przygód skła-
dających się w opowieść, która toczy się we wszystkie strony i nie może 
potoczyć się inaczej, ponieważ dotyczy pamięci i przestrzeni, a one przecież 
zaczynają się w dowolnym momencie i nigdy nie kończą.  

(Stasiuk 2008, 236, emphasis added) 

 
It would not make sense to render all the above occurrences  

of los as fate as the use of the English concept does not conform  
to contexts of this type. The English version of the book takes  
the following shape:  
 

I keep all these events in a shoebox. Sometimes I take out one or another, 
like a parrot plucking a slip in a lottery drawing. Valabil-2 Calatoria,  
a thin strip in green, red, and orange, and a tram ticket, punched twice, 
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from Sibiu to Răinari. The tram shuttles between the city and the village. 
Even my most detailed maps don't show its route, yet I took it at least 
twice and drove along its tracks four times. From this scrap of paper you 
could segue to a few good stories: about Emil Cioran's insomnia in Sibiu; 
about the Păltiniş madness of Constantin Noica, who wanted to breed 
Romanian geniuses; or Lucian Blaga, who in the summer months in Gura 
Râului attempted to establish a Mioritic ontology ... All three men had to 
take this tram that harks back to the Austro-Hungarian time. The shoebox 
works exactly that way, my brain like the parrot plucking slips in  
a lottery. The metal canister for Absolut vodka works that way, too, a magic 
lantern of coincidence, accident, and adventure making a story that goes in 
all directions and cannot go otherwise, because it involves memory and 
space, both of which can commence at any point, both of which never end. 

(Stasiuk 2012, 187, emphasis added) 

 
One important aspect of the meaning of los is hinted at, and in 

fact already mentioned in passing, by the plural form of the Polish 
word. The following example shows it succinctly:  

 
Biorę to wszystko w garść, przesypuję przez palce i czuję, jak wymyka mi 
się przestrzeń, czas, historia społeczna i gospodarcza razem z ludzkimi 
losami, czuję jak Karpaty, Wyżyna Czesko-Morawska, Wielka Nizina Węgier-
ska, Nizina Rumuńska, Transylwania i kawałek Bałkanów zamieniają się  
w cichy brzęk.  

(Stasiuk 2008, 230, emphasis added) 

 
The concept of los seems more likely to be used in the plural 

form (both this passage and the second example from the previous 
passage) which implies that it is all the people who are subjected to 
the unpredictable ‘twists of fate’. A similar impression in the case of 
the English fate is highly improbable and Wierzbicka appears to have 
corroborated these conclusions, stating that “just as in English one 
can speak much more readily of a person’s fortunes (in the plural) 
than of his or her fates, in Polish one can speak of a person’s losy 
(plural), in particular, dalsze losy (subsequent ‘fates’, that is, all  
the things that happened to a person ‘later’, all the subsequent turns 
in the course of his or her life)” (1992, 77). Again, this has been 
recognised by the translator who opted to choose what follows:  
 

I let the coins dribble from my fist and feel how time and space go by, society, 
economy, human lives, how the Carpathians, the Czech-Moravian Heights, 
the Great Hungarian Plain, the Romanian Lowlands, Transylvania, and a part 
of the Balkans all convert into a soft clink. 

(Stasiuk 2012, 183, emphasis added) 
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Although the expression ‘human lives’ introduces a different 
set of connotations, devoid of a specific reference to unpredictability 
attached to the Polish concept of los, it seems the best option to at 
least approximate the original meaning.  
 A similar context of plurality of losy can be identified in the 
following passage:  
 

Na zdjęciach z Voskopojë nie ma żywej duszy, tylko dwa osły pasące się 
wśród ostów i kamieni. Wiem, że powinien być na nich kierowca Jani, 
popijający na przemian brandy i piwo, i Greczynka, właścicielka knajpy,  
i jej milczący mąż, i nawalony jak stodoła przyjaciel Janiego o słowiańskich 
rysach, i niedorozwinięty chłopak, którego wzięliśmy po drodze, ale prze-
cież wtedy opowieść utknęłaby w miejscu na wieczność i już nigdy nie 
wywikłałbym się z plątaniny ich losów.  

(Stasiuk 2008, 288, emphasis added) 

 
The English translation reads as follows:  

 
In the pictures from Voskopojë there is not a soul, only two donkeys 
nibbling among thistles and stones. I know that their driver, Jani, ought to 
be with them, drinking brandy and beer in turn, and Greczynka, the owner 
of the pub, and her silent husband, and Jani's friend, as broad as a barn 
and with a Slavic face, and the retarded kid we picked up on the road, but 
then the account would bog down and I would never extricate myself from 
the confusion of their lives. 

(Stasiuk 2012, 228, emphasis added) 

 
Again, acknowledging the improbability of the plural form of 

fate, the translator decided to adopt a smooth and typically English 
expression, ‘confusion of their lives’ which aptly summarises the 
original intentions.  
 As an end-note comment on the relationship between  
the Polish concept of los and the English concept of fate, it is essential 
to mention that the omnipresence of a ‘lottery aspect’ in the meaning 
of los is what makes it impossible to be applied in contexts reflected 
by the emphasised components of fate in the explication below: 
 

fate 
(a) different things happen in the world that are bad for people 
(b) these things happen because some other things happen  
(c) if those other things happen, these things cannot not happen. 

 
Components (b) and (c) indicate inevitability of something 

that will occur sooner or later. However, it has to be noted that  
the ‘thing’ in question stems from a logical chain of events that 
precedes the very ‘thing’. Although Wierzbicka suggested that fate is  
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a deterministic concept, “it refers to things which ‘happen’ and it 
presents them as inevitable, irreversible, uncontrollable, and determined 
by earlier causes” (1992, 92). She also stressed that “fate, as it is used 
in modern English, doesn’t suggest any impenetrable mystery behind 
the events, and if it has residual otherworldly connotations they are 
relatively slight” (ibid.). If we take the trouble to examine the two 
following contexts from Stasiuk’s book, we will be able to recognise 
this specifically English connotation of the concept of fate: 
 

Teraz jest mokry, bezśnieżny grudzień i mapy pogody mówią, że sięga aż 
tam. Niebo jak wypełniona wodą płachta zwisa nad Erdély i wzgórza za-
miast kurzu pokrywa błoto i zgniła trawa, a ja chciałbym tam być i pow-
tórzyć tę letnią drogę, tym razem wysiadając gdzieś w Boj-Cătun z dzie-
sięcioma rumuńskimi słowami w głowie i pięcioma węgierskimi. Nie pa-
miętam nawet tej stacji — tak była mała i beznadziejna. Niewykluczone, że 
składała się jedynie z blaszanej tablicy przy torze i tyle. Ale chciałbym się 
tam znaleźć 14 grudnia bez konkretnego planu, ponieważ już dawno 
przestała obchodzić mnie przyszłość i coraz bardziej pociągają miejsca, 
które przypominają jakiś początek, a w każdym razie takie, gdzie smutek 
ma siłę przeznaczenia. 

(Stasiuk 2008, 40, emphasis added) 

 
It is very interesting and highly illuminative to investigate what is 
going on in the English translation of the same passage:  
 

Now it's a wet, snowless December, and the weather maps say December is 
in that place too. Like a sheet heavy with water, the sky hangs over Erdély, 
and the hills are covered with mud and rotting grass instead of dust, and  
I would like to be there and repeat my summer route, this time getting off 
at Boju-Catun with ten Romanian words in my head and five Hungarian.  
I don't remember the station, it was so small and hopeless. Possibly it is 
nothing more than a metal sign by the rails. But I would like to be there on 
December 14, with no plan in mind, because the future has not been of 
concern to me for a long time now and I am drawn increasingly to places 
that tell of a beginning or else where sadness has the power of fate. 

(Stasiuk 2012, 28, emphasis added) 

 
The English context suggests a chain of events ruled, somewhat 

gruesomely, by the omnipresence of ‘sadness’. The original version 
speaks of przeznaczenie which seems to connote a similar idea that 
brings to mind a list of causes which leads to a specific result.  
The impression implied by both extracts corresponds to the typically 
English understanding of the concept of fate, although, the Polish 
concept of przeznaczenie rings a familiar bell of religious undertones, 
again unseen in the case of the English expression. The logic behind 
reasoning that the English concept of fate is uncomfortable with 
mystical and strongly anthropocentric undertones seems to lie in 
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English history: “it breathes the atmosphere of English empiricism, 
and skepticism, the atmosphere of Hobbes, Hume, and Locke, and it 
feels thoroughly at home in scientific discourse” (Wierzbicka 1992, 
93) which suggest a significantly more ‘down-to-earth’ perspective 
rather than a continuous uncertainty inherently attached to the Polish 
concept of los. 
 

3. Concluding remarks 
 
These few, rather sketchy observations do not exhaust the 

subject. This paper is intended to draw attention to some of the most 
visible differences between the concepts that are frequently confused. 
Andrzej Stasiuk’s collection of memoirs from his travels around 
Europe provides a wealth of examples that illustrate the underlying 
differences between the Polish concept of los and the English concept 
fate. It goes without saying that careful attention is required when  
a Polish-English translator is confronted with the issues discussed.  
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The article argues in favour of using translation in teaching foreign languages. It 
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Translation studies have become a respectful academic 
discipline. Yet, using translation in foreign language teaching seems 
to be something that is frowned upon. It is common knowledge that 
translation into and out of the mother tongue is not held in high 
esteem in foreign language teaching and, at school, it still seems to be 
something most teachers are reluctant to admit using as most of active 
English language teachers were educated within the communicative 
approach universe where translation was, to  a great extent, taboo. 

This paper reviews reasons why translation fell out of favour in 
foreign, especially English, language teaching (FLT) and then it presents 
arguments why the skill of translation deserves to be reintroduced into 
the language classroom, both as an effective means of achieving 
linguistic proficiency, and as a skill in its own right. 

  
1. The Infamous Grammar Translation Method 

 
Translation from and into a target language has been present in 
foreign language teaching from at least the Renaissance but the bad 
name it still has is the aftermath of the Grammar Translation Method  
– “the stereotype of the use of translation in language teaching” (Cook 
1998, 117) – predominant in language education till the 1960s. It 
began in Prussia at the end of the 18th century as a simple approach 
appropriate for a growing number of children who had to pass  
an increasing number of formal written examinations at that time. 
Till 1800 most language learners were people who had been trained  
in classical languages and their grammars and who knew how to 
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apply that knowledge to the interpretation of texts with the use of  
a dictionary. As Howatt puts it, the Grammar Translation Method 
“was an attempt to adapt these traditions to the circumstances and 
requirements of schools. It preserved the basic framework of grammar 
and translation because these were already familiar both to teachers 
and pupils from their classical studies. Its principal aim, ironically 
enough in view of what was to happen later, was to make language 
learning easier” (Howatt 2004, 151-152). 

New grammar rules were explained in L1 and illustrated by the 
examples in the target language. There was also a list of vocabulary 
with translations to be used in sentences for both into and out of  
the target language. Textbooks were organized in sets of target language 
structures with supposedly increasing complexity to demonstrate 
linguistic features. The method completely neglected spoken language 
as it aimed at preparing learners for reading foreign language texts in 
the original. As the routine became more and more fossilized and 
exemplary sentences less and less linked to real life, the method 
underwent fierce criticism. What is more, a growing demand for oral 
communication skills promoted new methods and approaches in 
which the use of translation and/or students’ mother tongue was 
either totally forbidden - the Direct Method with the no translation 
under any circumstances commandment or at least significantly 
reduced – the Communicative Approach where translation was used 
merely “to make sure that the learners understand what they are 
doing”. (Howatt 2004, 259) For detailed review of teaching methods 
see Howatt with Widdowson (2004), Richards and Rodgers (2001) or 
Laviosa (2014) for the review focused on attitudes to translation. 

Nowadays, the attitude pendulum seems to swing again 
towards the acceptance position. Teachers, at least those still 
remembering their ELT methodology courses, reluctantly admit that 
they use translation in class – a few words now and then as a five-
minute test, or a few sentences to make a unit test easier or more 
demanding, a passage from a coursebook to give a student a quick grade 
– are probably the most common ways of application of translation in 
the present language classroom. Unfortunately, these activities 
frequently resemble the worst features of the Grammar Translation 
method and might be justly criticized. 

 
2. Arguments against translation in FLT 

 
In the foreword to Alan Duff’s ELT resource book, Alan Maley 

sums up what still tends to be an official attitude to translation of 
most of the English language teaching community at least in Europe: 
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Translation has long languished as a poor relation in the family of language 
teaching techniques. It has been denigrated as ‘uncommunicative’, ‘boring’, 
‘pointless’, ‘difficult’, ‘irrelevant’, and the like, and has suffered from too 
close an association with its cousin Grammar. Along with its other 
traditional cousins Literature, Dictation, Vocabulary, Reading Aloud, etc., it 
has been pushed into the methodological lumber room. (1989, 3) 

 
The arguments most often put forward against using translation in 
foreign language teaching concern the drawbacks related to degenerated 
application of the grammar translation method. Although the method 
itself is long gone, what seems to remain in teaching practice of many 
teachers is the sentences that students are required to translate into 
the target language to practice or prove that they have mastered  
a given grammatical structure. Such sentences are frequently out of 
any communicative context and tend to focus on syntactic or lexical 
traps rather than the message. It is not surprising that, in this form, 
translation tasks have become “a pointless routine exercise, a chore, 
and a punishment” (Duff 1989, 5). 

When translation goes beyond single sentences, it is associated 
with long passages taken from literary or scientific texts which rarely 
prove suitable for classroom use with people at lower proficiency 
levels that constitute a vast majority of foreign language learners.  

Traditionally, translation is text-bound and restricted to only 
two skills – reading and writing. Because of that, it is hardly  
a communicative activity since it does not involve any oral interaction. 
As translation is perceived as the individual work of a student, it is 
not really suitable or useful as a classroom technique. What is more, 
teachers and students find it boring and time-consuming both to do 
and to correct.  

The aforementioned problems concerning using translation in 
the classroom seem to be able to be rather straightforwardly solved 
with a careful and purposeful choice of texts for translation. What 
appears to be a set of more serious arguments put forward against 
translation is that relating to the first language overuse. That leads to 
mother tongue dependency when learners and/or teachers “cannot 
function in a second or foreign language classroom without it” (Kerr 
2011) as  they seem to feel that without translating, they are unable to 
understand any item of language they encounter.  

Overuse of translation might also promote negative L1 transfer 
especially when students (and sometimes teachers) fail to notice 
distinctions of  form and semantic equivalence or pragmatic features. 
That, in turn, may lead to oversimplifications of various kinds and, 
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subsequently, to translation that is inaccurate in terms of, for example, 
connotation, pragmatics or figurative use. (Atkinson 1987, 246) 

The aforesaid shortcomings of the use of translation in foreign 
language teaching seem to be present in classrooms where teachers 
themselves have learnt the language in the formal environment heavily 
influenced by the Grammar Translation Method, or, which is more 
often the case, have not been offered any alternative translation tasks 
to be used with their students that would be based on, or involve, 
more communicative aspects of translation. 

 
3. Arguments for translation in FLT 

 
In its traditional form, translation might be viewed as an artificial, 

purposeless exercise that has no application in a communicative 
methodology as it has little application in real world thus it is unsuitable 
for an average learner with neither erudite nor literary inclinations. 
However, there is much more to translation than just literary passages. 
When considered to be just one of teaching techniques, the benefits 
appear to outnumber the problems.   

When working on translation, students develop three qualities 
Duff claims to be “essential to all language learning: accuracy, clarity 
and flexibility” (1989, 7). Tasks that focus on translation enhance 
these qualities because “it trains the learner to search (flexibility) for 
the most appropriate words (accuracy) to convey what is meant (clarity)” 
(ibid.) This is one of the main reasons why translation, especially that 
from the target language into students’ mother tongue should be 
reinstated in the language classroom as just another language learning 
activity and teachers should feel free to use it the way they “might use 
literature, drama, project work, conversation, role play, writing or class 
readers for practice and improvement” (ibid., 8, emphasis removed). 
Such a treatment of translation calls for a variety of translating tasks – 
the time when the only translation activity students encounter involves 
time-consuming tedious writing of long passages should be long gone. 
What is more, the translated passage is no longer the focal point of  
a translating activity – the focus has been shifted towards the 
reasoning behind linguistic choices that are being made. In his blog 
Kerr (2011) is fairly explicit maintaining that  

 
Traditional approaches to translation have usually focused on the product 
of the translating process: the final, ‘correct’ translated text. In more 
contemporary approaches (including mine), the focus is on the process of 
translating itself. In some ways, the ‘correct’ answer is not really 
important: much more relevant are the learning opportunities that may be 
provided along the way towards an appropriate translation. 
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 Needless to say that students’ linguistic competence and needs are  
to be taken into account when choices of tasks are being made. 
Nonetheless, whatever their linguistic competence is, translation seems 
to develop a variety of abilities. First of all, it definitely broadens and 
deepens students’ lexicon. Thoughtfully designed tasks contribute to 
the increased awareness of language-specific collocations, existence of 
false cognates as well as single words and multi-words units that can 
have more than one rendering in the target language. Students at all 
proficiency levels make mistakes resulting from multiple equivalence 
– “faulty one-to-one correspondences” that occur when “the learner of  
a foreign language has internalized the most common and frequent 
meaning of a word but not all of its potential meanings (Kussmaul 
1995, 21). In similar vein, Wróblewski (2010) specifies that these 
errors involve lexical items that  
 

have at least two meanings, one of which is fairly well known, while  
the other one (ones) is (are) somewhat less popular, and the translators 
[students] focused on the one meaning that they already knew, did  
not think that the words might mean something else as well, and did  
not think of rechecking them in an appropriate dictionary (Wróblewski 
2010, 56).  

 

Zabawa (2013, 262) illustrates these errors with examples from 
literary translations of his undergraduate students who translated 
antique as starożytne/antyczne (antique) where the meaning was 
wiekowy/prastary (ancient/very old) or limbs as kończyny (libs) 
where the context was for konary (branches). 

Students, especially at elementary level, resort to translation 
when they encounter collocations such as make the bed or take 
pictures because firstly, they do not possess other strategies, they are 
only to be taught or developed. Secondly, it lessens the processing effort 
needed, for example, to encode grammatical structures in terms of 
tense, aspect, etc. 

Current trends in teaching vocabulary insist on teaching it as 
phrases rather than separate words, thus the focus on collocations, 
especially of delexicalised words (words that acquire their meaning 
from words they collocate with, for example, do, make, put, way, etc.). it 
seems difficult to find a teacher who has not been asked what make/ 
take/mind mean or been told something along the lines ‘but make 
means robić so why do we say make the bed?’. Contrastive and 
translation tasks might be one more technique to aid students in 
making sense of foreign vocabulary.  

It goes without saying that speakers of foreign languages have 
their mother tongue that shapes their way of thinking and their way of 
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using the foreign language. Translation might help students to be 
more aware of that influence and “to correct errors of habit that creep 
in unnoticed (such as the misuse of particular words or structures). 
And, because translation involves contrast, it enables us to explore  
the potential of both languages – their strengths and weaknesses” 
(Duff 1989, 6). In the same vein Laviosa claims after Malmkjær 
(1998) that “when translating, in fact, students become aware of 
positive and negative interference between languages and develop  
the ability to control it” (2014, 27). 

The awareness of similarities and differences between 
students’ mother tongue and the foreign language they are learning is 
one of the crucial factors if one agrees with Duff’s statement that 
“translation is a natural and necessary activity. More so, indeed, than 
many of the fashionable activities invented for language learners”. 
(1989, 6). It takes place on a daily basis outside the classroom and, he 
concludes, there should also be a place for it inside the classroom. 
What is more, “language competence is a two-way, not a one-way 
system. We need to be able to communicate both ways: into and from 
the foreign language (ibid.) language courses and foreign language 
coursebooks focus on the competence in L2, whereas little, though 
justifiably, support is given in terms of “how to communicate back 
into their mother tongue as many professionals need to do in their 
daily work” (Duff 1989, 6). Translation might be beneficial in 
developing this skill, especially at intermediate and higher levels of 
proficiency as authentic material of all styles and registers  can be 
used. 

Texts can serve as material both for reading comprehension 
tasks as well as for discussion on their rendering into the mother 
tongue. Zabawa (2013) points out that “it is very rarely the case that 
only one translation is possible in given circumstances” (2013, 260) and, 
although he comments on translation errors made by university 
students doing a translation course, his observation should be 
considered working to students’ advantage  for any general language 
course, especially in relation to translation into the mother tongue. 
Working on translation tasks develops creativity and sensitivity to 
nuances in the language. Duff argues that translation “by its very 
nature, invites speculation and discussion” (1989, 7). 

Furthermore, it also strengthens the awareness that one-to-
one correspondence is not always possible and the result of English 
into Polish translations might be calques from English: Zapach złapal 
jego uwage - it was the smell that first caught his attention (Zabawa 
2013, 264). If students increase their sensitivity to such errors in their 
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mother tongue, there might be a possibility that they would, at least, 
realize that these errors occur also when they translate into L2.  

Such errors lend themselves to awareness-raising discussions 
on word for word translation into and out of the target language as 
well as a task in which students are asked to correct them. The oft-
cited   thank you from the mountain for thank you in advance, even 
if they might not make students remember the in advance phrase, it 
should at least make them stop to think. It appears to be confirmed by 
research where 

 
Cross-linguistic information makes learners notice the target vocabulary 
by associating it with the corresponding L1 item. Translation requires 
stretching learners’ linguistic resources, since they cannot avoid 
problematic words. Also, translation tasks present a high involvement 
load since they combine ‘need’ (there can be no avoidance strategies), 
‘search for meaning’ (in L1 translation), ‘search for form’ (in L2 
translation) and ‘evaluation’ of several alternatives before making the 
final choice (Laufer and Girsai 2008: 711—12) 

 
A common perception of translation is that it is a skill essential  

to those students who are taught to be professional translators and 
interpreters. As such, it is an end/product rather than a means/ 
process in a foreign language classroom restricted to a relatively small 
number of foreign language learners. Yet, research shows that in 
students’ perception, using translation as a language activity appears 
“to be at odds with the line of [traditional] pedagogical research that 
dismissed it as utterly useless and even damaging” (Carreres 2006, 7). 
It is in accord with  Cook stating that “in a world of constant cross-
linguistic and cross-cultural global communication, there are reasons 
to see translation as being widely needed in everyday situations, and 
not as a specialized activity at all” (2010: 109). Students themselves 
often find translation a useful technique because it caters for learning 
styles preferred by those   

 
who shy away from communicative tasks, such as open- ended and 
unpredictable role play, because these activities challenge their self-
image. In particular, translation is perceived to be a task that meets  
the need for confidence and self-esteem as well as the need not to lose 
face. (Laviosa after Sewell (2004), 2014, 28)  
 

Translation might be personally rewarding as it is usually  
a result of individual efforts and it may also be regarded as promotion 
of learner’s autonomy. What is more, translation appears to be as 
good a solution as any other for reflecting personal preferences (for 
example, those based on the Multiple Inteligencies theory). As Laviosa 
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puts it: “while role-play situations seem to suit risk-taking and extrovert 
personalities, translation seems to favour reflection and introverted 
personality traits, since it involves low levels of interaction”. (Laviosa 
2014, 28). For further research results see, inter alia, Carreres (2006), 
Laufer and Girsai (2008) or Visintin  (2011) ; for the review of up-to-
date research see Laviosa (2014). 

 
4. A selection of  translation tasks 

 
The syllabus and/or the students’ needs may require to work 

on material that “illustrate particular aspects of language and 
structure with which the students have difficulty in English (for 
instance, prepositions, articles, if-clauses, the passive). By working 
through these difficulties in the mother tongue, the students come to 
see the link between language (grammar) and usage” (Duff 1989, 7). 
Polish students, for example, often have problems with the passive 
sentences such as she is given ….  

Translation is still used as a testing technique. For instance, in 
Poland in two school leaving exams there are questions where 
students are required to translate parts of a sentence. This is why 
current coursebooks used in Polish middle high and secondary 
schools contain numerous tasks with partial translation. They focus 
either on grammatical structures or lexical items or combine both. 
The rationale behind it is that students need to overcome the urge for 
direct language transfer as the items used in tests are usually 
linguistic traps for Polish speakers of English. 

In 2016 the exam for middle high schools contained the 
following sentences: (Czy musiałeś) _____ leave so early in the 
morning?; Czy interesujesz się ____ in modern art by any chance? 
(Did you have to; Are you interested). For learners of Russian,  
the questions contained the following expressions: mam na imię; ty 
masz (My name’s; you have). In both languages, direct translations 
do not result in correct expressions. The secondary school exam in 
2016 used a multiple choice type of task and the students were to 
decide which is the correct English equivalent:  

 
You look tired. You can hardly breathe. (Biegałeś?)  
A) Have you been running? 
B) Are you going to run 
C) Had you run 

 

The two exams employ somewhat traditional translating tasks, 
however, they still might be viewed as attempts to avoid translation 



Inskrypcje. Półrocznik 

 

105 

for its own sake if not making it more communicative. It is in accordance 
with Maley’s statement that “In foreign language teaching there has 
been a shift in emphasis from “learning translation as a set of discrete 
skills to using translation as a resource for the promotion of language 
learning” (Maley in Duff 1987, 3, original emphasis). The higher  
the level of students’ proficiency, the more translation becomes a tool 
for foreign language development. Translation “might profitably be 
used as one among several methods of actually teaching language, 
rather than as mere preparation for an examination” (Malmkjær 
1998, 9, original emphasis) provided the tasks used in the classroom 
bear a close resemblance to real-life translations. 

One of the most commonly used tasks is when the teacher 
chooses a passage for translation, collects the translations and then 
redistributes them a few days later to be translated back into L2. The 
versions are then compared to the original and discussed. 

One of the tasks might be a variation of Chinese whispers 
game. The teacher whispers a phrase or a sentence to a Student 1 who 
then translates it into L1 and whispers the translation to Student 2. 
Student 2, in turn, translates it back into L2 and passes it on to the 
next student, etc. If the original and the end versions are different, 
students decide where the mistakes are. 

Speaking activities that usually take the form of a simple 
roleplay are an inseparable part of any language course. They might be 
modified now and then to accommodate a translation factor – an 
interpreter is added. Then one of the roles is acted out in students’ 
mother tongue and the interpreter translates the conversation.  

An interesting and motivating type of activities are short films 
or film extracts available on the Internet. Students focus on dialogues 
and their task is to prepare subtitles for the extract. Later on they 
might be compared with the original or voted for the best one. If the 
multimedia equipment is available, students may watch the extract 
with their own subtitles. Another idea of using film extracts is 
watching an extract with a sound off but with L1 subtitles. The task is 
to work out what is actually being said. Another way of working with 
films suggested by Kerr (2011) is chuchotage (lectoring) – a voice-
over simultaneous translation that is used on TV, for example, in 
Poland. Again, a short clip is chosen and students prepare their mother 
tongue voice-over script, preferably, as Kerr comments, without notes 
taken. Then they deliver the voice-over. With carefully selected clips, 
it is supposed to work the other way round – students prepare L2 
voice-over. 
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5. Conclusions 
 

Taking into account demands for people being able to translate, 
especially into English, it seems natural that foreign language classes 
should equip their students both in oral communication skills and 
translation skills into and out of their mother tongue. In an increasingly 
globalized environment and accessibility of online information where 
one encounters a foreign language both in their own country or 
abroad, the need to translate on a daily basis in various situations, 
both formal and informal, appears to be growing. 

Whether encouraged or not, translation is one of the most 
frequently used strategies applied by foreign language learners. This 
is why they need support from teachers if they are to develop the skills 
of translation correctly and to their benefit. It cannot be forgotten 
though that 

  
translation in language teaching has by no means the objective of educating 
translators; rather it is an activity which might stimulate the cognitive 
potential of an adult or adolescent learner and is thus supposed to 
complement other activities, not to replace them (Witte et al., 2009: 2 in 
Laviosa 2014, 29)  

 
A selection of both material and tasks is important as translation 

should be a challenge, but, at the same time, cannot be either too 
demanding or too long. It is supposed to be a manageable and rewarding 
tool enhancing learning, a springboard for discussion rather than  
a boring time-consuming writing task inducing in learners a sense of 
disappointment punishment. 

Discussion over choices and reasoning is crucial, more important 
sometimes than the number of sentences or the product itself. 
Justification of options forces students to use their linguistic resources to 
the fullest. That, in turn, prompts a deeper analysis of both similarities 
and differences between the given languages and builds language 
awareness. Consequently they become more competent and autonomous 
language learners. 
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Bycie tolerancyjnym  
nie polega na zachowywaniu postawy  

nieoceniającej moralnie.  
Na marginesie refleksji Arno Anzenbachera na temat 

przedrozumienia problemów moralnych. 
 
 
Abstract:  
 

In social discourse on tolerance, withdrawal and permanent refusal to judge 
morally is sometimes presented as the appropriate moral attitude in today’s world. 
But is morally non-judgmental attitude truly tolerant? The present article is an at-
tempt to provide a systemized answer to this question. Based on Arno Anzenbacher’s 
findings regarding pre-understanding of moral concepts, the author justifies the 
following statement: being tolerant does involve refraining from moral judgement. 
The summary also contains some practical conclusions about what constitutes an 
appropriately understood tolerant attitude.. 
 
Key words: Tolerance, Moral Judgement, Non-judgmental Attitude, Arno Anzenbacher 

 
 

Zanim przejdę do zasadniczej treści niniejszych rozważań pragnę 
podkreślić, że nie jest moją intencją polemika z jakimś gronem na-
ukowców, którzy by chcieli przekonywać, że właściwą postawą współ-
czesnego człowieka powinno być zachowywanie postawy nieoceniają-
cej moralnie. Motywem wyboru tematu niniejszego artykułu jest nie 
tyle krytyka określonego stanowiska naukowego w sprawie problemu 
tolerancji, co wyjaśnienie nieporozumienia wiążącego się z potocznym 
użyciem pojęcia tolerancji. Owo nieporozumienie ujawniło się w mojej 
działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, w ramach której wie-
lokrotnie przedstawiono mi postawę wycofania, permanentnej rezy-
gnacji z oceny moralnej jako właściwą postawę moralną człowieka 
żyjącego we współczesnym świecie. Niniejszy artykuł jest próbą usys-
tematyzowanej odpowiedzi w tej kwestii. 

W epoce globalizacji problem tolerancji jest niezwykle istotny. Uwa-
żam, że bez jego rozwiązania nie sposób dziś budować prawdziwie ludzką 
wspólnotę. Samo rozwiązanie nie jest jednak oczywiste. W istocie wiele 
zagadnień domaga się rozstrzygnięcia niejako „przy okazji”. Jednym  
z takich zagadnień są kwestie semantyczne, gdyż pojęcie tolerancji 
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jest wieloznaczne, a ponadto ostatnio dynamicznie zmienia swoje 
znaczenie. Czym właściwie jest tolerancja? Jakiego rodzaju postawę 
mamy na myśli propagując w społeczeństwie postawę tolerancyjną? 
Niewątpliwie, na początku niniejszych rozważań należy rozwiązać 
kwestie definicyjne. Stawiam zatem następujące pytanie: czym jest 
tolerancja? Wedle Powszechnej Encyklopedii Filozofii tolerancja to 
niedyskryminowanie z powodu odmiennych od własnych lub spo-
łecznie uznanych poglądów, ocen czy postaw głównie w takich sfe-
rach, jak religia, narodowość, rasa, a współcześnie również „orien-
tacja seksualna”1. Ponieważ wśród filozofów i etyków nie ma konsen-
susu, co do rozumienia terminu tolerancja stwierdzam ponadto, że jest to 
pojęcie wieloznaczne, którego znaczenie pochodzi od łacińskiego tole-
rare – znosić, cierpieć, wytrzymać2. 

Wyróżnia się zwykle tolerancję negatywną, zwaną również 
formalną albo bierną, i tolerancję pozytywną (nazywaną także czynną 
albo treściową). Ija Lazari-Pawłowska przyjmuje, że tolerancja nega-
tywna polega na samym znoszeniu, braku interwencji pomimo nega-
tywnej oceny czyichś poglądów lub czynów. Jej przedmiotem jest zja-
wisko oceniane jako coś złego, błędnego, fałszywego. Tolerancja pozy-
tywna natomiast polega na akceptacji cudzej odmienności w zakresie 
poglądów lub czynów. Kultywując tolerancję pozytywną zachowujemy 
życzliwą postawę wobec czyjejś odmienności, pomimo, że owa od-
mienność może być oceniana ujemnie3. Postawa nieoceniająca moral-
nie odnosi się do tolerancji negatywnej doprowadzonej do skrajności. 
Zakłada się w niej nie tylko brak aktywnego sprzeciwu wobec tego, 
czego z jakichś powodów nie akceptujemy w imię wyższych celów, ale 
również przeniesienie owego „braku sprzeciwu” na wewnętrznie za-
chowywaną postawę. Postawa nieoceniająca moralnie oznacza zatem 
zewnętrzne i do pewnego stopnia również wewnętrzne akceptowanie 

                                                
1 http://www.ptta.pl/pef/pdf/t/tolerancja.pdf (dostęp: 07.06.2016). 
2 Por. Słownik łacińsko-polski, wg słownika H. Mengego i H. Kopii oprac. K. Kumaniecki, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 503. Por. także: Słownik 
łacińsko-polski, pod red. J. Korpantego, tom 2, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 
2003, s. 858. 
3 Por. szerzej: I. Lazari-Pawłowska, Trzy pojęcia tolerancji, „Studia Filozoficzne” 1984, 
nr 8, s. 105-118; Idem, Jeszcze o pojęciu tolerancji, „Studia Filozoficzne” 1987, nr 1,  
s. 165-173. Por. także: P. Wdowiak, O rodzajach tolerancji w filozofii Profesor Iji Laza-
ri‑Pawłowskiej, „Etyka” 2011, tom 44, s. 53-55. Tolerancja pozytywna może bu-dzić 
kontrowersje – zwłaszcza jej zakres, choćby kwestia prawnej afirmacji nietradycyjnych 
modeli rodziny. Innym problemem jest również wielość sposobów rozumienia tolerancji 
pozytywnej. Jeżeli bowiem zamierzamy szczepić w społeczeństwie tolerancję pozytywną 
to trzeba świadomie zdecydować czy wybieramy neomarksistowski model tolerancji 
Herberta Marcuse, model utylitarysty Richarda B. Brandta, a może jeszcze inny. Spory 
na temat tolerancji pozytywnej nie są jednak przedmiotem niniejszego artykułu. 
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wszelkiej odmienności – postaw, czynów, światopoglądów, itd. Nie-
którzy tak właśnie wyobrażają sobie prawdziwie tolerancyjne społe-
czeństwo4. Pytam jednak: czy to wyobrażenie kiedykolwiek może stać 
się realnością?  

Zanim odpowiemy na to pytanie należy najpierw odpowiedzieć 
na kilka innych. Czy istnieje coś takiego jak „osoba tolerancyjna”, „by-
cie tolerancyjnym w ogóle”, ,,czy można mówić o całościowej postawie 
człowieka, którą można byłoby nazwać tolerancyjną? Czy tolerancja 
może być czymś, co obejmuje całe spektrum relacji społecznych? Kie-
dyś zagadnienie tolerancji odnoszono tylko do niektórych aspektów 
relacji międzyludzkich, a mianowicie: do ludzi o odmiennej przyna-
leżności religijnej bądź narodowej. Dzisiaj również odnosi się je do 
odmienności w sferze religijnej i narodowej, ale również do sfery 
światopoglądu, rasy, przynależności kulturowej lub subkulturowej, 
stylu życia, wyglądu zewnętrznego, sposobu ubierania się, gustów 
żywieniowych (np. wegetarianizm), zachowań, statusu społecznego, 
wykształcenia czy preferencji seksualnych. Skoro zagadnienie toleran-
cji odnosi się dzisiaj do tak różnorodnego typu aktywności życiowej, to 
uzasadniona wydaje się teza o „postawie tolerancyjnej” jako całościo-
wej postawie moralnej wobec wszelkiej odmienności w sposobie na 
życie jednostek i społeczności. Postawa tolerancyjna jest wyrazem 
pluralizmu poglądów, zachowań i stylów życia, typowych dla świata 
współczesnego. Współczesne zmiany społeczne, zwłaszcza zaś proces 
globalizacji, do pewnego stopnia narzucają takie rozwiązanie, nie ma 
tutaj kontrowersji moim zdaniem5. Istotne jest jednak inne pytanie: 
czy postawa tolerancyjna, którą dzisiaj powinniśmy afirmować to ta-
ka, w której całkowicie rezygnujemy z oceny moralnej ludzkich czy-
nów? To jest wersja skrajna postawy tolerancyjnej, ale paradoksalnie 
dzisiaj owa skrajność może wydawać się normalnością. Oto bowiem 
„pościg za nietolerancją” radykalizuje się i zataczając coraz szersze 
kręgi może powodować swoistą ucieczkę „ludzi dobrej woli” w poszu-
kiwaniu bezpiecznej przystani światopoglądowej. Cóż może być taką 
„bezpieczną przystanią tolerancji”, światopoglądem i postawą, której 
nie da się przypisać nietolerancyjności?  

                                                
4 Kołakowski pisze: Zauważmy (...), że często żąda się tolerancji w sensie obojętności, 
braku jakiegokolwiek stanowiska czy opinii, a nawet aprobaty dla wszystkiego, co 
zdarza się nam w ludziach i poglądach widzieć. Tenże, Mini wykłady o maxi sprawach, 
Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1997, s. 38. 
5 Nie twierdzę jednak, że nie powinniśmy dyskutować o problemach związanych  
z zagadnieniem postawy tolerancyjnej. Stwierdzam jedynie, że istnieje współcześnie taki 
fenomen jak postawa tolerancyjna, a jego występowanie związane jest także ze 
współczesnymi przemianami społecznymi, w tym również z procesem globalizacji. 
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Wydawać by się mogło, że postawa nieoceniająca moralnie ni-
kogo jest faktycznie postawą ze wszech miar tolerancyjną, radykalnie 
tolerancyjną. Wszak w ramach takiej postawy deklarujemy odmowę 
moralnej dezaprobaty dla wszelkich światopoglądów czy wyborów 
życiowych. Czy zachowującego taką postawę można zasadnie oskarżyć 
o nietolerancję? Przede wszystkim: opowiedzenie się po stronie tej 
wersji postawy tolerancyjnej warunkuje afirmację radykalnej wersji 
relatywizmu moralnego. W filozofii Zachodu twórcą relatywizmu mo-
ralnego był Protagoras z Abdery, który łączył go z relatywizmem epi-
stemologicznym. Przypomnijmy, stanowisko filozoficzne Protagorasa 
ufundowane było na zasadzie homo-mensura6. Głosząc tę zasadę Pro-
tagoras chciał zaprzeczyć, że istnieje jakiekolwiek absolutne kryte-
rium, które pozwala na odróżnienie bytu od niebytu, prawdy od fał-
szu, dobra moralnego od zła. Jednostkowy człowiek jest jedynym kry-
terium odróżniania powyższych7. W związku z tym nie ma bezwzględ-
nych prawd ani wartości: prawda jest dla każdego inna, to samo z do-
brem. Władysław Tatarkiewicz ilustruje to znamiennym przykładem: 
dla chorego choroba jest zła, a dla lekarza dobra (ponieważ wzbogaci 
się na leczeniu chorego)8. Przy takich założeniach aksjologicznych 
faktycznie wszelka ocena moralna postępowania człowieka wydaje się 
nieuzasadniona. Tylko, czy postawa nieoceniająca moralnie jest  
w ogóle możliwa do utrzymania w życiu codziennym? Chyba nawet 
Protagoras zdawał sobie sprawę z trudności związanych z propagowa-
niem tak radykalnej postawy, ponieważ w pewien sposób ograniczył 
swój relatywizm. Podkreślał, że chociaż jest prawdą, że nie istnieją 
bezwzględne wartości moralne, to jednak istnieje coś, co jest bardziej 
użyteczne, odpowiednie, czy po prostu korzystne9. W etyce Protagora-
sa zatem, zasada użyteczności wypełnia lukę w systemie normatyw-
nym, która powstaje wówczas, gdy wykluczymy możliwość obiektyw-
nej kwalifikacji moralnej czynu10.  

                                                
6 Protagorejska zasada homo-mensura zdaniem Realego oznacza, że człowiek (każdy 
człowiek) jest miarą wszystkich rzeczy. Por. G. Reale, Historia Filozofii Starożytnej, tom 
V, tłum. E. I. Zieliński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 209. 
7 Por. Idem, Historia filozofii starożytnej, tom I, tłum. E. I. Zieliński, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2005, s. 248. 
8 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1997, s. 69. 
9 Por. G. Reale, Historia Filozofii Starożytnej, tom I, op. cit., s. 252. 
10 Zdaniem Realego relatywizm Protagorasa powiązany był ze swoistym utylitaryzmem. 
Por. Ibidem, s. 253-256. W filozoficznym nurcie Sofistów paradygmat relatywizmu 
powiązanego z praktycyzmem przybierał różne postacie. W wersji radykalnej twierdzono, 
że nie ma żadnego kryterium moralnej oceny ludzkiego postępowania poza jego 
partykularną użytecznością, co wiązało się np. z gloryfikacją prawa silniejszego. Por. 
Ibidem, s. 291-293. 



Inskrypcje. Półrocznik 

 

113 

Bardzo trudno wyzbyć się tendencji do oceniania moralnego 
czynów ludzkich. Czy można zatem przyjąć realnie taką postawę,  
w której nie byłoby na to miejsca? Powracam w ten sposób do pytania 
najważniejszego dla niniejszych rozważań: czy postawa nieoceniająca 
moralnie jest w ogóle możliwa do utrzymania w życiu codziennym, czy 
– poza kontekstem ściśle terapeutycznym bądź naukowo-opisowym – 
faktyczne wstrzymanie się od moralnego osądu na temat postępowa-
nia własnego bądź innych ludzi jest w ogóle możliwe? W poszukiwa-
niu odpowiedzi na to pytanie warto sięgnąć do refleksji Arno Anzen-
bachera. W popularnym od wielu lat podręczniku „Wprowadzenie do 
etyki” wypowiada się on na temat przedrozumienia problemów mo-
ralnych11. Owo przedrozumienie rozumie jako całą sferę założeń  
w sferze moralnej, które przyjmujemy w życiu codziennym sponta-
nicznie, zanim problemy moralne poddamy systematycznej refleksji. 
Możemy zatem sprawdzić, czy ów znany etyk nie zauważa w naszej 
spontanicznie przeżywanej egzystencji czegoś, co świadczy o tym, że 
ocena moralna ludzkiego postępowania jest swoistym a priori nasze-
go funkcjonowania w codzienności12. 

Arno Anzenbacher rozpoczyna swoje rozważania od stwier-
dzenia faktu, że w naszym języku potocznym funkcjonuje wiele termi-
nów, których używamy do wyrażenia pojęć moralnych. W języku pol-
skim będą to przykładowo takie pary pojęć, jak: „dobry – zły”, „spra-
wiedliwy – nie sprawiedliwy”, „ludzki – nieludzki”, „szlachetny – 
podły”, „bezinteresowny – egoistyczny”13. Istnieje również cały szereg 
innych terminów, które źródłowo wskazują na problematykę etycz-
ną14. Oczywiście słów tego typu używamy także w znaczeniu pozamo-
ralnym, ale z reguły bez trudu możemy stwierdzić, kiedy występują 
one w sensie moralnym, a kiedy nie. Można zatem uznać, że słowa 
wyrażające treści moralne na ogół bez problemu rozumiemy i posłu-

                                                
11 Zob. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2008,  
s. 11-15. Celowo przywołuję tutaj ten właśnie podręcznik. Jest on w istocie jest wstępem do 
systematycznego wykładu etyki, a więc czymś bardzo podstawowym, niekwestiono-
wanym, uznanym od wielu lat. We „Wprowadzeniu do etyki” znajdziemy wiedzę 
elementarną, podręcznikową, na poziomie podstawowym, wstępnym wręcz, a zarazem 
prezentowaną przez autora o niekwestionowanym autorytecie. W sumie możemy zatem 
uznać, że wiedza prezentowana w tym właśnie podręczniku jest czymś oczywistym dla 
szerokiego grona naukowców. 
12 Będę przytaczał tylko niektóre aspekty owego przedrozumienia problemów moralnych 
w ujęciu Arno Anzenbachera, tj. takie, które istotne są w kontekście refleksji na temat 
problemu postawy tolerancyjnej. 
13 Ibidem, s. 11. 
14 Anzenbacher podaje tutaj następujące przykłady: „należy”, „można”, „nakazany”, 
„zakazany”, „dozwolony”, „obowiązek”, „sumienie”, „odpowiedzialność”, „grzech”, „wina”, 
„skrucha”, „pokuta”, „cnota”, „wada”, „wierność”, „zdrada”, „zarzut”. Por. ibidem. 
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gujemy się nimi. Świadczy to – zdaniem Anzenbachera – o tym, iż  
w sferze naszej powszedniej komunikacji funkcjonuje jakieś „przedro-
zumienie” pojęć moralnych15. Fakt bezproblemowego posługiwania się 
w powszednim dyskursie słowami „moralnymi” świadczy o tym, że 
posiadamy stosunkowo powszechnie – właśnie jako przedrozumienie 
– mniej więcej spójną i zgodną wiedzę o znaczeniu tego, co moralne. 
Bez przyjęcia tego założenia słowa moralne nie miałyby wartości 
komunikacyjnej i odnośne gry językowe nie mogłyby funkcjono-
wać16. Wychodząc od takiej konstatacji warto zastanowić się nad fak-
tem powszechnego używania tych terminów, a – co za tym idzie – 
powszechnością oceniania moralnego w naszym życiu codziennym. 
Czy można stąd wnosić, że posiadamy naturalną skłonność do wyda-
wania oceny moralnej? Wydaje się, że tak. Z pewnością naszym wła-
snym działaniom oraz działaniom innych ludzi dość powszechnie 
przypisujemy pewien walor moralny. Jak twierdzi Anzenbacher, wi-
dzimy w ludzkiej praktyce pewne znaczenie moralne17. Oceniamy 
moralnie własne i cudze uczynki, ale również osoby, a nawet zjawiska 
społeczne. Czy to jest coś, czego powszechnie powinniśmy się wsty-
dzić, coś czego powinniśmy się masowo wyzbyć w imię tolerancji? 
Zastanówmy się na jakiej podstawie rościmy sobie prawo do oceniania 
moralnego. Jakie założenia poczyniliśmy spontanicznie, skoro feno-
men stosunkowo powszechnego zjawiska oceny moralnej jest faktem. 

Przede wszystkim – jak mówi Anzenbacher – zakładamy, że 
każdy wie, przynajmniej ogólnie, co jest dobre, a co złe18. To założenie 
stoi również u podstaw naszego systemu prawnego19. Nikt przy zdro-
wych zmysłach nie będzie chciał podać do sądu rekina, który zaatako-
wał człowieka, ponieważ rekin nie wie o różnicy pomiędzy dobrem  
a złem. Na tej samej zasadzie nie oceniamy moralnie, ani prawnie psa, 
który zagryzł małe dziecko. Ocena dotyczy postępowania jego pana i – 
ewentualnie – tresera. 

Spontanicznie zakładamy również, że każdy człowiek wie, że 
dobro należy czynić, a zła zaniechać. Jest to wiedza o tym, że rosz-

                                                
15 Por. ibidem. 
16 Tamże. Anzenbacher zdaje sobie sprawę, że owo przedrozumienie przy bliższej 
analizie może okazać się mgliste, niedokładne i mylące, ale to problem dla nas 
nieistotny w tej chwili. 
17 Ibidem, s. 11-12. 
18 Nie wyklucza to faktu, że w konkretnym przypadku poszczególne osoby mogą być 
co do dobra i zła całkowicie różnego zdania. Por. ibidem, s. 12. 
19 Warto przypomnieć, że jeżeli tylko przyjmuje się zasadę, że prawo stanowione 
opiera się na prawie naturalnym (a zasadę tę dość powszechnie się akceptuje dzisiaj), 
to akceptuje się tym samym współzależność moralnego i prawnego systemu norma-
tywnego. Zob. szerzej: P. Łabieniec, Etyka – etyka zawodowa – prawo: (zarys 
problematyki), „Prokurator” 2002, nr 2, s. 21-33. 
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czenie moralne dobra ma charakter bezwarunkowo zobowiązują-
cy20. Można zatem powiedzieć, że nasza naturalna skłonność do wy-
dawania oceny moralnej jest ugruntowana na założeniu, że wszyscy 
ludzie odróżniają dobro i zło, i wiedzą również, że dobro należy czynić, 
a zła unikać. Widzimy zatem, że nie tylko spontanicznie oceniamy 
moralnie działania ludzkie, ale zakładamy również, że każdy z racji 
bycia człowiekiem ocenie podlega21. 

Skoro czyny każdego człowieka podlegają ocenie moralnej, to 
zakładamy również, że jest on ich sprawcą. Inaczej mówiąc, zakłada-
my, że to, jak działamy, zależy od nas samych. Tylko w ten sposób 
jesteśmy w stanie siebie i innych ludzi uznać za zdolnych do ponosze-
nia winy, możemy jeden czyn chwalić, a inny ganić22. Wolność jest 
warunkiem odpowiedzialności moralnej: ocena moralna ludzkich 
działań zakłada ich dobrowolność. Jest to zresztą widoczne również  
w naszym systemie prawnym. W sytuacji działania pod silnią presją 
zmieniamy kwalifikację prawną czynu. Zarazem jednak na poziomie 
elementarnym zakładamy, że każdy człowiek ma możliwość wolnego 
wyboru pomiędzy dobrem, a złem. Jeżeli przyjęlibyśmy, że istnieją 
urodzeni mordercy (ludzie genetycznie zmuszeni do zabijania innych 
ludzi), to nie ma podstawy, żeby ich karać. Można ewentualnie ich 
leczyć, jeżeli to możliwe, ale nie karać, nie można bowiem karać za 
czyn, na który dana osoba nie miała żadnego wpływu. Jak można uka-
rać wirusa komputerowego za spustoszenie poczynione w zainfeko-
wanym komputerze? Przecież to tylko automatycznie uruchamiany 
kod matematyczny. Można ukarać jego twórcę, albo tego, kto nim 
infekuje czyjś komputer, ale nie samego wirusa, ponieważ on nie ma 
wolnego wyboru pomiędzy dobrem a złem. Nasza codzienna egzysten-
cja w świecie opiera się zatem na założeniu, że mamy wolną wolę  
i dzięki temu jesteśmy sprawcami czynu. Bez tego niemożliwa byłaby 
ocena moralna. 

 

                                                
20 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, op. cit. s. 12. 
21 Ogólną wiedzę o dobru i złu, którą w obcowaniu z ludźmi spontanicznie i bezproble-
mowo zakładamy, nazywamy w powszednim języku sumieniem i przyjmujemy, że 
posiada je każdy człowiek. O sprawcy szczególnie bestialskiego mordu mówimy, że „jest 
bez sumienia”, nie znaczy to jednak, że zwalniamy go w ten sposób z odpowiedzialności 
z popełnioną zbrodnię. Przeciwnie, system prawny przewiduje za taki czyn szczegól-
nie surową karę, w skrajnej formie nawet trwałą izolację od społeczeństwa. Zbrodnię, 
która zasługuje na taką karę nazywamy często czymś „nieludzkim” – tak, jakbyśmy 
chcieli symbolicznie wykluczyć jego sprawcę z ludzkiej wspólnoty, postawić go poza 
nawiasem człowieczeństwa. 
22 Por. ibidem, s. 13. 
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Można również zauważyć, że aprobujemy pewne działania 
wtedy, gdy widzimy, że mogą być one racjonalnie usprawiedliwione, 
to znaczy kiedy uzasadnienia, jakie sprawca czynu podaje, są zrozu-
miałe. Ten racjonalny kontekst pomaga również lepiej zrozumieć po-
jęcie „odpowiedzialności”. Jak twierdzi Anzenbacher: uważać kogoś 
za odpowiedzialnego za swoje działanie (wychodząc poza aspekt 
sumienia i dobrowolności) znaczy oczekiwać od niego, że może od-
powiedzieć rozumnie na pytanie, dlaczego postąpił tak, a nie ina-
czej23. Zakładamy zatem, że określenie dobra i zła nie jest kwestią do-
wolnego, prywatnego mniemania, lecz wymaga racjonalnej argumen-
tacji24. Inaczej mówiąc, musimy racjonalnie korzystać z naszej natu-
ralnej skłonności do oceniania moralnego. Wydawana przez nas ocena 
moralna do pewnego stopnia również podlega ocenie – może być uza-
sadniona, a zatem i sprawiedliwa albo nie.  

Anzenbacher zauważa również, że spontanicznie zakładamy, że 
kwalifikacja moralna człowieka (jako dobrego lub złego) ma znaczenie 
szczególne, dotyczy jego wartości i godności jako człowieka. Chodzi tu 
zarówno o świadomość własnej wartości, a zatem o szacunek do siebie 
samego, jak i o wartość i szacunek w oczach innych. Co za tym idzie, 
należy się zastanowić na ile mamy kompetencje do tego, żeby wyda-
wać generalizujące sądy moralne na temat osoby. Na ile mamy prawo 
do tego, żeby orzekać, że ktoś jest zły, niesprawiedliwy, podły, ego-
istyczny, itd. Czy mamy kompetencje do tego? Czy wydając generali-
zujące sądy na temat kogoś nie występujemy tym samym przeciwko 
godności tej osoby? 

 
Podsumowanie 

 
Przedstawione powyżej elementy przedrozumienia problemów 

moralnych zrekonstruowane przez Arno Anzenbachera jednoznacznie 
wykluczają możliwość zachowywania w życiu potocznym postawy nie-
oceniającej moralnie. W naszej codziennej aktywności nieustannie 
oceniamy działania innych ludzi, między innymi w aspekcie ekono-
micznym, prakseologicznym, obyczajowym, prawnym, ale również 
pod kątem moralnym. Dowodem tego są przedrefleksyjne założenia  
w sferze moralnej, które powszechnie przyjmujemy w życiu codzien-
nym. Posiadamy naturalną skłonność do wydawania oceny moralnej  
i owa skłonność odpowiada potrzebom funkcjonowania w życiu po-
wszednim. Ponadto, spontanicznie przyjmujemy w naszej codzienno-

                                                
23 Ibidem. 
24 Por. ibidem. 



Inskrypcje. Półrocznik 

 

117 

ści szereg założeń, które są warunkiem możliwości wydawania oceny 
moralnej. Powszechnie zakładamy, że każdy człowiek podlega ocenie 
moralnej ponieważ wie, przynajmniej ogólnie, o różnicy pomiędzy 
dobrem, a złem i zdaje sobie sprawę z tego, że dobro należy czynić,  
a zła unikać. Nasza codzienna egzystencja opiera się również na zało-
żeniu, że mamy wolną wolę i, tym samym, jesteśmy sprawcami czynu. 
Te same założenia tkwią zresztą u podstaw naszego systemu prawne-
go. 

Osobnym argumentem na rzecz niemożliwości zachowywania  
w życiu codziennym postawy nieoceniającej moralnie może być rów-
nież nasz język, zawierający szereg pojęć, których podstawowym zna-
czeniem jest ocena moralna czyjegoś postępowania. Bez tych pojęć 
wręcz trudno skutecznie komunikować się.  

Biorąc to wszystko pod uwagę, musimy stwierdzić, że tylko iluzją 
jest możliwość zachowywania w życiu codziennym postawy nieocenia-
jącej moralnie. Bycie tolerancyjnym nie polega na zachowywaniu po-
stawy nieoceniającej moralnie. Postawa tolerancyjna to coś zupełnie 
innego. Nie było moją intencją rekonstruować tutaj na czym polega 
właściwie rozumiana postawa tolerancyjna. Niemniej jednak z przed-
stawionych powyżej elementów przedrozumienia moralnego zrekon-
struowanych przez Anzenbachera warto wyciągnąć pewne praktyczne 
wnioski w tej kwestii. 

Zachowywanie właściwie rozumianej postawy tolerancyjnej pole-
gałoby przede wszystkim, na świadomości ograniczeń dotyczących 
wydawania oceny moralnej. Przede wszystkim, nie jesteśmy w stanie 
poznać kogoś w pełni, tj. do tego stopnia, żeby wydać sprawiedliwy 
generalny osąd moralny na jego temat. Nie możemy więc zgodnie  
z prawdą twierdzić, że dany człowiek jest zły, podły czy egoistyczny  
w swojej istocie. Oczywiście takie sądy wydajemy czasem, ale faktycz-
nie chodzi nam raczej o konkretne czyny tego człowieka. To jego czyny 
mogą być złe, podłe bądź egoistyczne. Nie mamy kompetencji do tego, 
żeby oceniać moralnie osoby. Mamy natomiast prawo, a niekiedy 
również i obowiązek oceniać moralnie czyny osoby. Jeżeli jesteśmy 
świadkiem czynu skierowanemu przeciwko dobru człowieka jako oso-
by, to powinniśmy zło nazwać złem i przeciwdziałać mu, na miarę 
możliwości. Powiedzieliśmy już, że postawa nieoceniająca moralnie 
nie jest możliwa do utrzymania w życiu codziennym. Technicznie 
możliwe byłoby permanentne wstrzymywanie się od uzewnętrzniania 
swego osądu moralnego (przynajmniej przez jakiś czas) w imię tole-
rancji. Taka postawa byłaby jednak wypaczeniem postawy tolerancyj-
nej, ponieważ oznaczałoby to również przyzwolenie na zło, agresję, 
nietolerancję, krzywdzenie siebie i innych. Właściwie rozumiana po-
stawa tolerancyjna wypływa z umiłowania prawdy i miłości bliźniego, 
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dlatego zachowujący ją nie zawaha się również napomnieć go, gdy 
będzie taka konieczność. Zarazem jednak, tak rozumiana postawa 
tolerancyjna, opiera się na głębokim szacunku dla godności każdej 
osoby ludzkiej, dlatego zachowujący ją nigdy nie przekroczy granicy, 
która ową godność mogłaby naruszyć. 
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Xiao (孝) – najtrwalsza z chińskich cnót  

i jej współczesne interpretacje 
 
 
Abstract: 
 

The objective of this article is to analyse contemporary interpretations of the 
Chinese virtue called xiao. The author first describes the role and meaning of xiao 
(mostly translated to English as filial piety) in traditional Chinese culture and society. 
Then he analyses its contemporary interpretations in various sources, such as electronic 
media, state television programs, popular culture, and thought of contemporary Chi-
nese philosophers. This analysis leads to the conclusion that the present-day notion 
of xiao differs from that existing in the past. The earlier notion placed a strong em-
phasis on obedience to parents’ wishes; nowadays this notion emphasizes concern 
about parents’ emotional wellbeing, while giving children a higher degree of inde-
pendence.   

 
Key words: Chinese Culture, Confucianism, Xiao, Filial Piety 

 
 
Pojęcie xiao można przetłumaczyć jako cześć i służbę swoim rodzi-
com. Posiadanie go przez dzieci stanowi jeden z najtrwalszych ide-
ałów kultury chińskiej. Jego żywotność mierzona jest w tysiącle-
ciach. Dlatego też poznanie go i jego współczesnych interpretacji jest 
niezbędne dla zrozumienia kultury chińskiej.  
 

 Xiao (孝) – cześć oddawana względem rodziców i służba im1 
jest cnotą wymienianą już w najstarszych zabytkach piśmiennictwa 
chińskiego. Jej kultywowanie pozostaje ideałem kulturowym, który 
jest obecny w społeczeństwie chińskim do dnia dzisiejszego. Celem 
niniejszego artykułu jest analiza jego współczesnych interpretacji na 
tle tradycji chińskiej. Wszystkie pojęcia chińskie zostaną w nim przed-
stawione w uproszczonej transkrypcji pinyin. Cytaty ze źródeł chiń-
skich będą przetłumaczone przez autora. 
 

                                                
1 Pojęcie xiao bywa też tłumaczone na język polski jako „nabożność synowska”. 
Jednakże „cześć i służba rodzicom” wydaje się być tłumaczeniem lepiej oddającym 
jego znaczenie, ponieważ słowo „nabożność” kojarzy się z relacją człowieka do Boga, 
podczas gdy w przypadku xiao mamy do czynienia z relacją dzieci do ich rodziców. 
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Xiao w okresie cesarstwa chińskiego 
 

 Znak xiao występował już w najstarszych zabytkach piśmien-
nictwa chińskiego.  Występuje już w napisach na kościach wróżebnych 
z czasów dynastii Shang2. Składa się z dwóch elementów. Elementem 

dolnym jest znak zi (子), który oznacza dziecko, najczęściej płci mę-

skiej. Elementem górnym natomiast jest znak lao 老, dosłownie ozna-

czający kogoś starszego, a według powszechnych interpretacji rodzi-
ców. Można więc powiedzieć, że jego struktura przedstawia dziecko 
niosące na plecach swojego starego rodzica3. Obraz ten może symboli-
zować na służbę, jaką winne są dzieci swoim rodzicom. Według jednej 

z nastarszych ksiąg chińskich, „Zapisków o obyczajach” (Liji, 礼记): 
na xiao składają się trzy rzeczy, po pierwsze szacunek dla nich, po 
drugie nie pozwalanie, aby doznali obrazy, po trzecie opieka nad 
nimi4. 
 Konfucjanizm, stanowiący oficjalną ideologię cesarstwa chiń-

skiego od czasu panowania cesarza Han Wudi (汉武帝, 141 p.n.e. –  
87 p.n.e.) aż do upadku cesarstwa chińskiego w 1911 r., uczynił z xiao 
jedną z najważniejszych cnót. Była ona szczególnie ważna w kontek-
ście głoszonego przezeń przekonania, że rodzice i zwierzchnicy są ro-
dzicami ludu. Dlatego też właściwy stosunek do własnych rodziców 
stanowił niezbędny warunek umiejętności prawidłowego wypełniania 
swoich obowiązków w hierarchicznym społeczeństwie chińskim. 
Zgodnie ze słowami przypisywanymi Konfucjuszowi: Ludzie, którzy 
są xiao względem rodziców oraz posłuszni swoim starszym braciom 
i jednocześnie wykraczają przeciwko swym zwierzchnikom są rzad-
ko spotykani. Nie ma ludzi, którzy nie występują przeciw zwierzch-
nikom a jednocześnie wszczynają bunt. Dlatego też xiao względem 

                                                
2 Ewolucję znaku xiao można znaleźć w wielu słownikach chińskich,  które podają jak 
zmieniały się znaki chińskie od napisów na kościach wróżebnych aż do czasów 
współczesnych. Przykładem może być internetowy słownik Xiangxingzidian 象形字典 
[Słownik piktogramów]: http://www.vividict.com/WordInfo.aspx?id=1610 [dostęp 
29 IV 2016]. 
3 Porównaj wyjaśnienie znaku 孝 w najstarszym chińskim słowniku Shuowen jiezi 

说文解字 opracowanym na początku II w. n. e. Słownik ten został udostępniony w 
internecie, zob.: http://www.cidianwang.com/shuowenjiezi/xiao918.htm [dostęp 29 
IV 2016]. 
4 Liji 礼记 [Zapiski o obyczajach], rozdział Jiyi 祭义[Objaśnienie składania ofiar], 

por.: Sishu wujing 四书五经 [Czteroksiąg i Pięcioksiąg], Zhonghua Shuju, Beijing 
2009, s. 409. 
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rodziców i posłuszeństwo względem starszy braci są podstawą bycia 
człowiekiem szlachetnym i dobrym5. 
 W historii Chin różnie formułowano obowiązki, które nakłada 
xiao na dobrego syna lub córkę. Zgodnie z należącą do klasyków kon-
fucjańskich „Księgą xiao”: dzieci będące xiao okazują swoim rodzi-
com szacunek podczas codziennych dla nich posług, zaspokajając ich 
potrzeby oraz oczekiwania starają się przynosić im radość, służąc 
im w chorobie ukazują zatroskanie o ich zdrowie, a odprawiając 
żałobę pokazują szczerą cześć6. Do tego należy dodać obowiązek po-
siadania męskiego potomka w przypadku synów. Zgodnie ze słowami 
Mencjusza, jednego z najwybitniejszych kontynuatorów nauczania 
Konfucjusza, brak posiadania męskiego potomstwa jest największym 
wykroczeniem przeciwko xiao7. Ważnym w jego praktykowaniu było 
też staranie się o przyniesienie sławy rodzinie przez pozytywne zapi-
sanie się w kronikach historycznych. „Księga xiao” stwierdzała, że xiao 
jest korzeniem wszystkich cnót (…) ciało, włosy i skórę otrzymaliśmy 
od rodziców, toteż dbanie o to, aby ich nie zranić jest początkiem 
xiao. Osiągnięcie samodzielności i właściwe postępowanie oraz po-
zostawienie po sobie dobrego imienia, aby uczcić swoich rodziców, 
jest jego końcem8. Inaczej mówiąc xiao stawało się podstawą urze-
czywistniania chińskich ideałów moralno-obyczajowych, albowiem 
postępując zgodnie z ich wymogami dziecko mogło przynosić sławę 
swoim rodzicom, wypełniając tym samym swoją powinność względem 
nich. 
 Wykroczenia przeciwko xiao w czasach cesarstwa chińskiego 
były karane śmiercią. Na przykład zgodnie z prawami ostatniej dyna-
stii panującej w Chinach, dynastii Qing, ojciec nie był karany za pobi-
cie dziecka na śmierć, jeśli ono okazywało nieposłuszeństwo, nato-
miast zranienie lub zabicie własnego rodzica bezwzględnie pociągało 

                                                
5Lunyv论语 [Rozprawy konfucjańskie], rozdział  Xue er 学而, por.: Sishu zhangju 

jizhu 四书章句集注 [Czteroksiąg konfucjański z komentarzami], Zhonghua Shuju, 
Beijing 2011, s. 50. 
6 Xiaojing 孝经 [Księga czci i służby rodzicom], rodział Ji xiaoxing zhang dishi 

纪孝行章第十 [Porządek praktykowania czci i służby rodzicom], por.:  Zhongjing. 

Xiaojing 忠经•孝经 [Księga wierności. Księga czci i służby rodzicom], Chongwen 
shuji, Wuhan 2007, s. 76. 
7 Mengzi 孟子[Mencjusz], rozdział Lilou zhangju shang 离娄章句上, por.: Sishu 

zhangju jizhu 四书章句集注 [Czteroksiąg konfucjański z komentarzami], Zhonghua 
Shuju, Beijing 2011, s. 268. 
8 Xiaojing 孝经，rozdział Kai zong mingyi zhan diyi 开宗明义章第一，zob.: 

Zhongjing. Xiaojing 忠经•孝经 [Księga wierności. Księga czci i służby rodzicom], 
Chongwen shuji, Wuhan 2007, s. 52 
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za sobą karę śmierci9. Prawo stanowiło nawet, że syn lub córka, słow-
nie znieważająca ojca lub matkę, kobieta znieważająca teścia lub 
teściową, dziadka lub babkę męża po ojcu, podlega karze śmierci 
przez uduszenie, jeżeli osoba znieważona słyszała znieważające sło-
wa i zwróciła się ze skargą do władz10. Ponadto rodzice mieli prawo 
do swobodnego dysponowania majątkiem swoich dzieci, wybierania 
dla nich małżonków oraz zawodu. Wszelki sprzeciw w tym względzie 
mógł być poczytany za wykroczenie przeciwko xiao. 
 Niemniej, mimo dużej władzy rodziców nad dziećmi, xiao roz-
patrywane jako ideał w dyskursie konfucjańskim nie oznaczało ślepe-
go posłuszeństwa. Już sam Konfucjusz stwierdził, że do obowiązków 
dobrego dziecka należy napominanie rodziców, jeśli ci źle postępują, 
co nie oznacza jednak prawa do otwartego buntu. Zgodnie z przypisy-
waną mu wypowiedzią: Jeśli rodzice popełniają błąd, wówczas dzieci 
winny bardzo łagodnie i oględnie ich upominać, a jeśliby ich nie 
usłuchali, to nie mogą z tego powodu przestać okazywać szacunku  
i sprzeciwu, ani też okazywać swojego niezadowolenia względem 
nich, nawet jeśli byłoby to męczące11. Bacząc jednak na brak możliwo-
ści otwartego sprzeciwu oraz faktyczną władzę rodziców nad życiem 
dzieci, należy przypuszczać, że stosowanie tego ideału w praktyce było 
ograniczone.  
 

Krytyka i obrona xiao na początku XX wieku 
 

 W pierwszej połowie XX wieku xiao zostało poddane głębokiej 
krytyce przez chińskich intelektualistów, którzy widzieli w jego prak-
tykowaniu jedną z przyczyn zacofania Chin względem mocarstw euro-
pejskich. Zacofanie to, według nich, nie pozwoliło Chińczykom obro-
nić się przed agresją z ich strony, co doprowadziło Chiny do półkolo-
nialnego statusu. W krytyce tej przodowało czasopismo „Nowa Mło-

dzież” (Xin Qingnian, 新青年). W jego manifeście programowym po-
jawiły się słowa: Wierzymy, że konwencjonalne, stare poglądy na 
politykę, moralność i gospodarkę, posiadają wiele elementów, które 
hamują postęp i są nieracjonalne. Chcemy dążyć do postępu społecz-
nego, [aby go osiągnąć – M. T] musimy obalić opinie [typu] „to jest 

                                                
9 Prawo karania śmiercią dziecka za obrażenie, zrannienie lub zabicie rodzica było 
stałym elementem chińskiego prawa w kolejnych dynastiach. Zob.: T’ung-Tsu Ch’u, 
Law and Society in Traditional China,  Mouton&Co La Haye, Paris 1961. 
10 W. J. Sidichmienow, Chiny. Karty przeszłości, Warszawa 1978, s. 209.  
11Lunyv论语 [Rozprawy konfucjańskie], rozdział  Liren里仁, por.: Sishu zhangju 

jizhu 四书章句集注 [Czteroksiąg konfucjański z komentarzami], Zhonghua Shuju, 
Beijing 2011, s. 72. 
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słuszne i właściwe”,  „tak „było zawsze” i z jednej strony zdecydowa-
nie zerwać z takimi starymi poglądami, a z drugiej podsumować 
poglądy mędrców dawnych i współczesnych, stworzyć nowe poglą-
dy polityczne, moralne i gospodarcze, ustanowić ducha nowej epoki, 
przystosowując się do nowego środowiska społecznego12. Wprowa-
dzanie reform politycznych, gospodarczych, a nawet moralno-obycza-
jowych w oczywisty sposób sprzeciwiało się ówczesnemu pojmowaniu 
cnoty xiao. Reformatorzy musieli bowiem otwarcie przeciwstawić się 
starszym, konserwatywnym, pokoleniom, które bardzo często sprze-
ciwiały się obaleniu starego ładu społeczno-politycznego i wprowa-
dzaniu nowych praw, zwyczajów i instytucji.  

Należy dodać, że obok radykalnych reformatorów, znajdowali 
się też inni myśliciele, którzy podkreślali rolę xiao jako fundamentu 
etycznego dla chińskiego społeczeństwa. Przykładem może być sławny 

na Zachodzie w okresie międzywojennym Gu Hongming13 (辜鸿铭, 

1856 – 1928), który pisał: A teraz twierdzę, że źródłem natchnienia, 
że tą rzeczywistą siłą, przez którą państwowa religia Konfucjusza w 
Chinach zmusza i nakłania masy ludzkie do posłuszeństwa regułom 
moralnego postępowania, jest miłość ojca i matki. Kościoły chrześci-
jańskie mówią: „Kochaj Chrystusa”. Kościół państwowej religii Kon-
fucjusza – przez każdy ołtarz przodków – mówi: „Kochaj ojca twego 
i matkę twą”. Święty Paweł mówi: „Każdy człowiek, który wypo-
wiada imię Chrystusa, odchodzi od niepokoju”. A autor księgi o „sy-
nowskiej pobożności”, napisanej w czasach dynastii Hanów, a mo-
gącej uchodzić w Chinach za odpowiednik Naśladowania Chrystusa, 
mówi: „Dopuszczam, że każdy, kto kocha ojca i matkę, schodzi z nie-
prawości”. Krótko mówiąc, tak jak istotną przyczyną siły i źródłem 
prawdziwego natchnienia religii chrześcijańskiej jest miłość Chry-
stusa, tak istotną przyczyną siły i źródłem prawdziwego natchnienia 

                                                
12Chen Duxiu  陈独秀, „Xing Qingnian” xuanyan (《新青年》宣言)  [Deklaracja pro-

gramowa „Nowej Młodzieży”], w：Chen Duxiu wenxuan (陈独秀文选 ) [Chen Duxiu 

pisma wybrane]，Sichuan Wenyi Chubanshe, Chendu 2009, s. 3. 
13 Gu Hongming (辜鸿铭, 1856 – 1928) był jednym z pierwszych Chińczyków, posia-
dających gruntowne wykształcenie zdobyte w Europie, które łączył ze znajomością 
dorobku chińskiej kultury. Na Zachodzie był postacią sławną ze względu na pisane  
w językach zachodnich (głównie po angielsku) książki, w których krytykował 
cywilizację zachodnią i propagował dorobek kultury chińskiej. Ponadto był pierwszym 
chińskim tłumaczem na język angielski najważniejszych dzieł chińskiej literatury 
klasycznej. Więcej informacji na jego temat zob.: M. Tylkowski, Gu Hongming – 
zapomniany „mędrzec Wschodu”, Azja-Pacyfik 2015, t. XVII, s. 146 – 165. 
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w państwowej religii Konfucjusza w Chinach jest miłość ojca i matki, 
czyli synowska pobożność, wraz z kultem i czcią przodków14.  
 

Xiao w czasach współczesnych 
 
 Krytyka xiao dokonywana szczególnie intensywnie w pierwszej 
połowie dwudziestego wieku nie doprowadziła do jego pełnego zane-
gowania. Jej trwałym skutkiem było jednakże ograniczenie wymagań 
względem rodziców jakie xiao nakłada na ich dzieci. Wyrazem tej 
zmiany jest wprowadzanie w państwie chińskim nowoczesnego pra-
wodawstwa, które przyznaje dorosłym dzieciom autonomię. Znaczy 
to, że mogą same decydować na przykład o małżeństwie, wyborze pra-
cy, miejsca zamieszkania itp., choć jak mogłem zauważyć podczas 
swojego pobytu w Chinach, decyzje dotyczące tych spraw podejmo-
wane są zazwyczaj po konsultacji z rodzicami.  

Z drugiej jednak strony xiao jest interpretowane przede 
wszystkim jako obowiązek troski o rodziców, ich dobrobyt materialny 
oraz zadowolenie z życia, jest tematem stale obecnym w chińskich 
mediach. Przykładem może być artykuł z „Gazety Codziennej 

Wuzhou” (Wuzhou Ribao, 梧州日报), który przedstawiał 35 sposobów 
na bycie xiao względem rodziców. Stał się tak popularny, że opisane  
w nim sposoby na wypełnianie swoich powinności wobec rodziców 

znalazły się serwisie internetowym Baidu zhidao (百度知道) , części 

najpopulaniejszej w Chinach wyszukiwarki internetowej – Baidu (百度), 
jako odpowiedź na pytanie w jaki sposób być xiao względem rodziców.  
Warto je wymienić: 

1. Regularnie zabierać rodziców na badania zdrowotne. 
2. Dbać aby zawsze mieli pieniędze na drobne wydatki. 
3. Pomagać rodzicom spełnić ich niespełnione marzenia  

z młodości. 
4. Składać razem z nimi rewizyty u znajomych. 
5. Odwiedzać razem z nimi ich przyjaciół. 
6. Często robić im zdjęcia. 
7. Szczerze i głęboko rozmawiać z ojcem. 
8. Zabierać rodziców na wycieczki. 
9. Starannie odpisywać na ich smsy. 
10. Często razem ze swoim ukochanym lub ukochaną wra-

cać do domu rodzinnego. 
11. Urządzać rodzicom przyjęcia urodzinowe. 

                                                
14 Ku-Hung-Ming, Duch narodu chińskiego, tłum. J. Tarnowski, Krakowska Spółka 
Wydwanicza, Kraków 1928, s. 53 – 54.  
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12. Gotować dla nich. 
13. Rozpraszać ich stresy. 
14. Każdego tygodnia do nich dzwonić. 
15. Mówić do nich z miłością. 
16. Wiedzieć co naprawdę lubią jeść. 
17. Uważnie słuchać ich wspomnień. 
18. Razem z rodzicami przystępować do ważnych uroczy-

stości. 
19. W miarę możliwości w czasie wakacji spędzać z nimi 

jak najwięcej czasu. 
20. Jeśli rodzic jest samotny, to znaleźć mu partnera lub 

partnerkę. 
21. Sprawić, aby rodzice wierzyli w ciebie. 
22. Dać im okazję do zwiedzania twojej szkoły lub firmy. 
23. Nie krytykować ich. 
24. Kupić rodzicom ubezpieczenie. 
25. Nie pozwalać rodzicom zobaczyć negatywnych emocji 

na swej twarzy. 
26. Razem z nimi uprawiać sport. 
27. Dbać żeby zakładali wygodne ubrania. 
28. Dbać żeby ubierali się z godnością. 
29. Nauczyć rodziców korzystać z internetu. 
30. Zachęcać ich do projektowania wystroju wnętrza domu 

rodzinnego. 
31. Razem z nimi robić wszystkie ważne sprawy rodzinne. 
32. Razem z nimi oglądać stare filmy. 
33. Często dawać im okazję do zobaczenia wnuków. 
34. Bezwarunkowo wspierać hobby i zainteresowania ro-

dziców. 
35. Właściwie uczestniczyć z rodzicami w happeningach15 

Warto zauważyć, że w wymienionych powyżej przykładach czci 
i służby względem rodziców nigdzie nie wymienia się posłuszeństwa,  
a za to dominuje troska o ich dobrostan emocjonalny i dostatek mate-
rialny. 

 W podobnym tonie wypowiada się także Zhang Yongyao 

(张勇耀) autor artykułu „Przemyślenia na temat xiao podczas czytania 

Zapisków o obyczajach”. Stwierdza on, że o ile kiedyś każdy poranek 
należało zaczynać od ceremonialnego powitania rodziców, a każdy 
wieczór kończyć ceremonialnym pożegnaniem się z nimi, to we 
współczesnym świecie może być to niemożliwe. Dlatego też należy 
przynajmniej często do nich dzwonić. Ponadto, o ile kiedyś dzieci nie 

                                                
15 http://zhidao.baidu.com/question/295521484.html [dostęp 24 IV 2016]. 
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mogły swobodnie udawać się w podróż, aby nie opuszczać ojca i mat-
ki, to dziś przynajmniej można zawsze informować ich o miejscu swe-
go pobytu, aby się nie martwili. Po trzecie, o ile w starożytności wyra-
zem xiao było omijanie niebezpiecznych miejsc, aby się nie zranić  
i tym samym nie przysparzać zmartwienia rodzicom, o tyle współcze-
śnie należy z tego powodu dbać o swoje bezpieczeństwo. Po czwarte 
zarówno w starożytności jak i dziś wyrazem xiao jest należyta troska  
o własne życie, aby jego stratą nie zasmucać rodziców. Przykładem 
współczesnym złamania tej reguły, przywoływanym przez Zhanga 
Yongyao, jest samobójstwo spowodowane przez zawód miłosny. 
Wreszcie ostatnim, przytaczanym w omawianym artykule, sposobem 
na bycie xiao jest posiadanie szczerego szacunku względem rodziców 
oraz okazywanie go słowem i czynem16. Podsumowując, Zhang Yongy-
ao skupia się przede wszystkim na trosce o zapewnienie rodzicom 
komfortu psychicznego poprzez odpowiedzialną troskę o samego sie-
bie i odpowiednie okazywanie im szacunku, natomiast element posłu-
szeństwa, pochodzący z kultury tradycyjnej, jest w jego rozważaniach 
nieobecny. Jego obecność można zauważyć tylko w twierdzeniu, iż na 
pewno życzeniem rodziców jest, aby ich dziecko umiało się o siebie 
zatroszczyć, toteż troska o samego siebie jest rodzajem podporządko-
wania się ich życzeniom. 

Spostrzeżenie o dominacji zatroskania o komfort psychiczny 
rodziców we współczesnych interpretacjach xiao potwierdzają nawią-
zania do niego we współczesnej kulturze popularnej. Za przykład mo-

że posłużyć piosenka „Czym jest xiao?” (Xiao shi shenme, 孝是什么), 

której słowa brzmią:  
 
Dzieci w czasie gdy są daleko tęsknią 
Ich uczuć i myśli język nie jest w stanie wypowiedzieć 
Mogą je wyrazić tylko przez piosenkę 
  
Czym jest xiao? Nabożność synowska to szczera wierność. 
Czym jest xiao? To nie zapominanie o rodzicach oczekujących 

twojego powrotu do domu. 
Czym jest xiao? To miłość i szacunek. 
Czym jest xiao? To towarzyszenie starym ludziom w chwi-

lach, gdy są samotni. 
(...) 

                                                
16 Zhang Gongyao 张勇耀，Du Lij, fansi xiao 读《礼记》，反思“孝 ”[ Przemyślenia 
na temat xiao podczas czytania Zapisków o obyczajach, „Sanpu Dushi Bao” wydanie 
internetowe, nr 10, http://epaper.sxrb.com/shtml/sjdsb/20141118/120567.shtml 
[dostęp 30 IV 2016]. 
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Kochany tato, kochana mamo 
Gdy tylko dzieci będą miały wolne to wrócą do domu 
W sercu chcą tylko abyście zawsze 
Mogli żyć szczęśliwie i spokojnie17 
 
Także chińscy blogerzy internetowi piszą o xiao. Na zadanie 

pytania „jak być xiao w stosunku do rodziców blog” wyszukiwarka 
Baidu znalazła 900 000 stron odpowiedzi. Czytając kilkanaście pierw-
szych stron można stwierdzić, że powtarzającym się najczęściej moty-
wem w tekstach chińskich blogerów piszących o xiao jest troska  
o uczucia rodziców, podtrzymywanie więzi z nimi, dbanie o ich zdro-
wie i utrzymywanie ich. Przy czym, o ile nie ma w nich nawoływania 
do bezwzględnego posłuszeństwa względem nich, to jednak można 
zauważyć dążenie do uwzględniania ich zdania w podejmowaniu naj-
ważniejszych decyzji życiowych. Jednym z obecnych często na blogach 
tekstów był tekst nieznanego autorstwa przedstawiający pięć warun-
ków xiao18. Pierwszym z nich było zaspokajanie potrzeb materialnych 
rodziców. Drugim – zaufanie rodzicom, wyrażające się w informowa-
niu ich o wszystkich ważnych sprawach związanych z własnym ży-
ciem. Trzecim – nie sprzeciwianie się ich życzeniom i pomaganie im  
w ich realizacji. Czwartym posłuszeństwo ich poleceniom, o ile są one 
dobre. Piątym dbanie o zachowanie dorobku rodziców, takiego jak 
przedsiębiorstwa rodzinne, założone przez nich szkoły, szpitale itp.  

Xiao rozumiane przede wszystkim jako troska o rodziców  
i rozwijanie z nimi głębokich więzi emocjonalnych jest też propago-
wane przez chińskie media państwowe. Okazją do tego jest zwłaszcza 
transmisja wielkiej imprezy z okazji Chińskiego Nowego Roku Chunjie 

Wanhui (春节晚会). Jej oglądanie jest powszechną tradycją w więk-
szości chińskich rodzin19. W obecnym roku transmisji telewizyjnej 
towarzyszyła emitowana kilkakrotnie „reklama społeczna” zachęcają-
ca do opieki nad rodzicami. Tłem, które pozwala ją zrozumieć  
jest sytuacja, w której wielu młodych ludzi wyjeżdżających ze wsi  
przez długi czas nie wraca do domu rodzinnego, ponieważ pracuje  
w odległym mieście, gdzie więcej zarabiają i robią karierę. Tak się 
dzieje  w przypadku historii przedstawionej w omawianej „reklamie  

                                                
17 http://www.sing8.com/song/13/13680/ci328212.html [dostęp 4 VII 2012]. 
18 Zob. na przykład: http://quanmeichen1982.blog.163.com/blog/static/6626787200 
9227585608/, http://salty.coffee.blog.163.com/blog/static/92601146201111111927 
603/, http://lgcbgs.blog.163.com/blog/static/1110359032011111193029292/, [dostęp 
do wszystkich wyżej wymienionych blogów: 24 IV 2016]. 
19 Zgodnie z danymi podawanymi przez chińską telewizję CCTV w 2015 roku Chunjie 
Wanhui oglądało 690 milionów widzów. Zob.:  http://m.news.cntv.cn/2015/02/19/ 
ARTI1424332549925390.shtml [dostęp 29 IV 2016]. 
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społecznej”. Widzimy w niej starego ojca, który przebywa długą po-
dróż do syna w dalekim mieście. Prawdopodobnie nigdy nie opuszczał 
on swojej wsi, ale wyjechał z tęsknoty za swoim synem. Dojechał do 
miasta. Zgubił się. Dzwonił do syna, ale ten nie odbierał telefonu, po-
nieważ pracował do późna. Był kucharzem. Dopiero wieczorem, kiedy 
zapadł mrok, zauważył, że jego komórka ma nieodebrane połączenie 
od ojca. Jak tylko się z nim skontaktował, zaraz wsiadł na motor i po-
jechał go szukać. Na jego twarzy widać było zdenerwowanie wynikają-
ce z tego powodu, że jego stary rodzic musiał na niego czekać. Gdy  
w końcu spotkał się z nim, ojciec popatrzył na niego ze smutkiem. 
Jednak zamiast krytykować syna za to, że przybył tak późno, rzekł do 
niego z troską: „Synu, schudłeś”. Oboje bohaterów ogarnęło wzrusze-
nie. Następnie widzowie mogli widzieć ich siedzących razem na ma-
łym motorze i wracających do rodzinnej wsi.  Przesłaniem powyższego 
filmu jest potrzeba i ważność troski o starych rodziców oraz pokaza-
nie, że jest to należna im odpłata za ich nigdy nie kończącą się troskę  
o własne dzieci. 

Telewizja państwowa propaguje xiao także na inne sposoby. 
Jednym z nich jest ogólnopaństwowy konkurs na dziecko najbardziej 
xiao względem swoich rodziców – „Poszukiwanie najpiękniejszego 
przykładu xiao wśród dzieci” (Xunzhao zui mei xiaoxin shaonian, 

寻找最美孝心少年)20. W ostatnim z konkursów zwyciężyła dziewczyn-

ka Wang Jiyu (王荠悦). Wyróżniła się tym, że pomaga swojej ślepej 

matce. W reportażu na jej temat dostępnym w internecie chwalono ją 
także za inne przymioty. Należały do nich pomoc rodzicom w przygo-
towywaniu posiłków. Przy czym, co podkreślano, nawet jeśli dziew-
czynka się oparzyła przy pracy, nie okazywała tego rodzicom, aby ich 
nie zasmucać. Ponadto nieraz wstawała wcześniej od rodziców, żeby 
pomagać im sprzątać21. 
 Współcześni chińscy myśliciele i filozofowie podkreślają war-
tość xiao. Jednym z nich jest Tu Wei-ming, będący profesorem Harvar-
du. Według niego posłuszeństwo względem rodziców jest jednym  
z warunków doskonalenia się jednostki, które prowadzi do rozwinię-
cia w niej pełnego człowieczeństwa. Człowiek bowiem, zgodnie z jego 
poglądami, nie jest samotną monadą. Do rozwoju, jak uważał, potrze-
buje relacji z innymi ludźmi. Wśród nich zaś, zgodnie z logiką jego 
wywodu, kluczową rolę odgrywa relacja z rodzicami. Dlatego też, bę-
dąc posłusznym, syn powinien uczyć się panowania nad swoimi pra-

                                                
20 Strona internetowa programu: http://zmxxsn.cctv.com/2016/index.shtml [dostęp 
24 IV 2016]. 
21 http://zmxxsn.cntv.cn/2015/10/16/VIDE1444956687031208.shtml [dostęp 24 IV 
2016]. 
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gnieniami i przewidywać życzenia ojca, traktując je jak święte edyk-
ty. W ten sposób jego uległość względem ojca jest wyrazem wysiłku 
na rzecz internalizacji „superego” aż do tego stopnia, że sumienie 
zaczyna automatycznie dyktować to, co nakazywałyby ojcowskie 
pragnienia22.  Przy czym, jeśli mamy do czynienia z sytuacją patolo-
giczną, w której ojciec nie życzy dobrze synowi, wówczas ten ostatni 
winien słuchać nie tego, co on nakazuje, ale tego, co powinien naka-
zywać. Wedle Tu Wei-minga tak właśnie postępował legendarny chiń-
ski władca Shun, który był xiao względem ojca, choć ten próbował go 
zabić. Tu Wei-ming stwierdził, iż nawet jeśli nie był uległy i według 
ustanowionych konwencji mógł być uważany za nieposłusznego, to 
jego działania uwidaczniały troskę i respekt względem tego, co po-
winno być życzeniem idealnego ego jego ojca. W tym sensie Shun nigdy 
nie podważył ojcowskiego autorytetu, ani też go nie ignorował. Prze-
ciwnie, świadomie go skorygował i tym samym przywrócił23. 

 Inny chiński filozof, Yang Xiaosi (杨笑思), który dużą część 
życia spędził w Stanach Zjednoczonych, wskazywał, że wiele proble-
mów zachodniego świata wynika z braku należytej refleksji nad ży-
ciem rodzinnym. Sądził on, że „Wschodnioazjatycka kultura rodziny 
(…) może oświecić kulturę zachodnią i dostarczyć jej środków, po-
trzebnych do jej naprawy24”. Przy czym podstawą owej wschodnio-
azjatyckiej kultury rodziny jest xiao, które staje się zarazem podstawą 

nie opartej na religii moralności. Pisał: Xiao (孝) i szacunek dla 

przodków oraz rodziców, rozpoczynając się od lat dziecinnych, może 
się ciągle rozwijać aż do dorosłości i starości. To oznacza doskonale-
nie się moralne przez całe życie. Troskliwa miłość (rodziców wzglę-
dem dzieci – M. T.) (…) jest w połączeniu z xiao i szacunkiem pod-
stawą  właściwego postępowania w rodzinie jak i w całej ludzkości. 
W kulturze zachodniej brakuje jasnego uświadomienia sobie tej pod-
stawy, co jest jedną z przyczyn tego, że etyka zachodnia ciągle nie 
potrafi znaleźć fundamentu moralności i mechanizmu doskonalenia 
moralnego przez całe życie25. ”  

                                                
22 Tu Wei-ming, Confucian Thought. Self as creative transformation, State Universi-
ty of New York Press, Albany 1997, s. 115. 
23 Tamże, s. 120. 
24Xiao Si 笑思, Jia zhexue.Xifangren de mangdian 家哲学。西方人的盲点 [Filozofia 
rodziny – ślepota Zachodu], Shangwu Yinshuguan, Beijing 2019, s. 157.  Więcej in-
formacji na temat tej książki zob.: Marek Tylkowski, 笑思, 家哲学 

西方人的盲点，商务印书馆，北京2010, 624页 [Xiào sī, Jiā zhéxué. Xīfāng rén de 
mángdiǎn],  Shāngwù Yìn Shūguǎn, Běijīng 2010, ss. 624., w: „Gdańskie Studia Azji 
Wschodniej” 2014, zeszyt 5, s. 165 – 167. 
25 Ibidem, s. 509. 
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 Niezależnie zaś od propagandy medialnej i poglądów chińskich 
filozofów przykłady zachowywania się zgodnego z xiao można zaob-
serwować w życiu codziennym zwykłych Chińczyków. Podczas swoje-
go czteroletniego pobytu w Chinach i wielokrotnych wyjazdów do 
Chin miałem okazję zaobserwować często powtarzające się zachwo-
wania, które są kompatybilne z cnotą xiao. Należy do nich: uzależnia-
nie decyzji o małżeństwie od zgody rodziców obu stron; dążenie do 
tego, aby mieszkać niedaleko domu rodzinnego, by móc częściej od-
wiedzać rodziców i łatwiej się nimi opiekować; częste kontakty z ro-
dzicami przez telefon, internet lub komunikatory internetowe działa-
jące w smartfonach, jak Qq lub „WeeChat” w przypadku oddalonego 
miejsca zamieszkania; brak otwartego krytykowania rodziców w ich 
obecności i brak sprzeciwiania im się w ich obecności; wspieranie ich 
finansowo itp. Zachowania wyżej wymienione, nawet bez badania ich 
powszechności, świadczą o tym jak xiao może być rozumiane i prak-
tykowane we współczesnym społeczeństwie. 
 Podsumowując. Xiao – cześć dla rodziców i służba im, jest 
istotnie trwałym elementem kultury chińskiej. Jego praktykowanie 
było zalecane już w czasach starożytnych. Stało się ważnym elemen-
tem porządku politycznego i społecznego wraz z dominacją ideologii 
konfucjańskiej w cesarstwie chińskim. Wielkie przemiany w Chinach 
na początku XX wieku sprawiły, że jego rozumienie uległo przemia-
nom. Został osłabiony element posłuszeństwa, jaki się w nim znajdo-
wał. Jednakże jego kosztem została wyeksponowana dbałość o uczucia 
rodziców oraz pogłębianie więzi emocjonalnej między rodzicami  
a dziećmi. Jednocześnie obowiązek troski o utrzymanie rodziców i ich 
zdrowie dalej nie ulega wątpliwości. Dowodzi to żywotności cnoty 
xiao w jej nowej interpretacji. Żywotność ta wskazuje na ciągłość tra-
dycyjnej kultury chińskiej i jej zdolność do przystosowywania się do 
nowych warunków i nowych czasów. 
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Wpływ kultury chińskiej na tworzenie  

bezpieczeństwa (narodowego?) państwa 
 

 
Abstract: 
 
 China as the "Middle Kingdom" dates its existence and continuity for many 
centuries before our era. The Chinese themselves, who inhabited areas of present-day 
China, creating their own culture, have contributed to the idea of the superiority of 
their civilization. Literature frequently postulates that China constitutes a civilization 
within a state. This is due to many factors, including the size of the Chinese nation, 
with a distinct culture and way of thinking about the world. Therefore China puts  
a high premium on competition in the international arena, in terms of understanding 
security, including economic, political, cultural and military. This paper attempts to 
provide facts, processes and phenomena that affect China’s current notion of national 
safety or security. Based on the analysis of available material, the paper considers 
whether the Chinese people connect their security with the state more than the na-
tion. 
 
Key words: Culture, civilization, tradition, security, nation, power 
 

 
Rys historyczny państwa i kultury chińskiej 
 
 Historia Chin sięga kilku tysiącleci przed naszą erą. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na nieprzerwany rozwój kultury chińskiej,  
a zwłaszcza języka. Począwszy od epoki neolitu, aż po lata współcze-
sne, można zaobserwować jego kontinuum1. Oczywiście występowały 
okresy upadku tradycyjnej kultury chińskiej, zwłaszcza w okresach 
panowania obcych dynastii i szeregu rewolucji kulturalnych i ekono-
miczno-społecznych okresu realnego komunizmu. Mimo to podstawy 
kultury i języka przetrwały, utwierdzając współczesnych Chińczyków  
o uniwersalizacji i wyższości ich kultury (cywilizacji) nad innymi.   
 Instytucjonalny rozwój tej cywilizacji rozpoczyna się w około 
XVIII-XVII wieku przed naszą erą2. Został on zapoczątkowany przez 

                                                
1 J. Rowiński, J. Pawłowski, Wizja „Państwa” w Chinach. Tradycja a współczesność. W: 
Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, Warszawa 2011, s. 13. 
2 Coraz częściej badania archeologiczne pokazują iż państwowy rozwój cywilizacji 
chińskiej sięga wcześniejszych okresów. Datowanie instytucjonalizacji konkretnej 
władzy państwowej, na konkretnym terytorium i narodem, które są wyznacznikami 
państwowości w naszym kręgu kulturowym, zaczyna się od dynastii Shang.  



R. IV 2016, z. 2 (7) 

 

 
136 

dynastię Shang, która istniała do XII wieku p.n.e. Po upadku dynastii 
Shang, Władzę przejmuje dynastia Zhou, która dzieliła się na okres 
dynastii zachodniej (do roku 770 p.n.e.) oraz wschodnią (od roku 770 
do 256 p.n.e.). W literaturze przedmiotu dotyczącej tej tematyki, 
można odnaleźć stwierdzenia, że w tym okresie ukształtowała się pod-
stawa całokształtu myśli chińskiej. Jak każda wielka cywilizacja staro-
żytna, tak samo chińska, była uzależniona od umiejętności zorganizo-
wania społeczeństwa do prac na rzecz ogółu.  
 Liczne analogie z cywilizacją starożytnego Egiptu czy poszcze-
gólnymi cywilizacjami w Mezopotamii, pokazują, że wielkie cywiliza-
cje starożytne opierały się na despotycznych formach rządów3. Takie 
formy rządów nie miały na celu początkowo zdobycie władzy dla niej 
samej, ale miały za zadanie przymuszać masy społeczne do ciężkich 
prac (najczęściej irygacyjnych, cywilizacje te skupione były przy wiel-
kich rzekach, a gospodarka opierała się głównie na rolnictwie). Nie-
mniej jednak w dłuższym okresie sprawowania takich form rządów 
utrwaliły przekonania ludności, co do trwałej stratyfikacji społecznej. 
Polegała ona na tym, że to konkretne grupy ludzi sprawowały rządy, 
prowadząc tym samym do ukonstytuowania się władz lokalnych  
i państwowych. W literaturze przedmiotu można odnaleźć następują-
ce uwarunkowania, które trwale wpłynęły na zasady panujące w „Pań-
stwie Środka”. Należą do nich: 

 Sformalizowany układ hierarchiczny według relacji zależności 
i podporządkowania, którego podstawą była rodzina; 

 Kolektywistyczne pojmowanie jednostki – interesy zbiorowo-
ści, jednostka integralną cząstką kolektywu, a nie autonomicznym 
podmiotem […]; 

 Całkowicie odmienne pojęcie wolności: Zachód wolność „ze-
wnętrzna”, niepoddawana ograniczeniom i restrykcjom władzy; Chiny 
i Azja Wschodnia – wolność „wewnętrzna” – przejawiająca się  
w dążeniu jednostki do samodoskonalenia i przezwyciężania ego; 

                                                
3 Istnieją oczywiście różnice pomiędzy cywilizacjami Bliskiego Wschodu i Chin.  
W Egipcie ukształtowała się odrębna kasta kapłańska, która zobligowana była do peł-
nienia szeregu obrządków religijnych, związanych z całym panteonem bóstw egipskich. 
W Chinach nie powstała żadna kasta kapłańska, a dominującym obrządkiem religijnym 
był kult przodków. Nie powstała również religia politeistyczna i monoteistyczna ściśle 
związana z cywilizacją chińską. Niezwykle ważne są również różnice geopolityczne,  
w jakich dane cywilizacje powstawały. Chiny były stosunkowo izolowane od innych 
kultur, a sąsiadujące narody niechińskie nie wytworzyły przeciwwagi zdolnej podbić 
lub zdominować całkowicie kulturę chińską. Cywilizacje Bliskiego Wschodu sąsia-
dowały z odmiennymi ludami i często padały ich ofiarą, ginąc tym samym na mapach 
politycznych świata.     
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 Brak tradycji prawa jako podstawowego mechanizmu re-
gulacji życia społecznego i politycznego: jeśli prawo istniało 
zawsze działało pionowo, od państwa do jednostki, a nie poziomo,  
w relacjach miedzy jednostkami – nigdy poza tym nie było nadrzęd-
ne. Funkcję głównego regulatora życia społecznego spełniały zrytuali-
zowane normy właściwego postępowania; 

 Bardzo niski poziom aspiracji politycznych społeczeń-
stwa4.  
 Uwarunkowania te w istotny sposób wpływały na zachowania 
społeczne w obrębie cywilizacji chińskiej właściwie przez cały okres 
jego istnienia. Wszelkie zmiany władzy, wprowadzanie reform eko-
nomicznych, prądów filozoficznych, konstytuowanie się władz opiera-
ły się o te uwarunkowania. Dlatego wprowadzane zmiany miały szan-
se powodzenia, tylko wtedy, gdy opierały się o nie.      

Na terenie Chin powstały prądy, które w naszym kręgu kultu-
rowym można określić jako filozoficzne, religijne i państwowo twór-
cze. W ich obrębie powstały szkoły, do których należały: konfucjańska, 
legistyczna, motiztyczna i taoistyczna. Dla potrzeb niniejszego opra-
cowania, zostaną pokrótce scharakteryzowane szkoły konfucjańska  
i legistyczna, które w istotny sposób wpłynęły na procesy tworzenia 
odrębności państwa i narodu chińskiego.  
 Podstawą szkoły Konfucjusza dotyczącej istnienia państwa, 
jest zbiór zasad i norm etycznych, które mają prowadzić władcę i pod-
ległą mu ludność do dobrobytu. Kluczowe jest tu pojęcie „dao” – dro-
gi, rozumianej jako właściwe postępowanie. Każde państwo, które 
respektuje własne „dao”, według Konfucjusza będzie się rozwijało, 
natomiast gardzenie własną drogą moralnego postępowania będzie 
nieuchronnie prowadzić do upadku państwa i zagłady mieszkańców. 
Szereg zasad właściwego postępowania, promujących ćwiczenia cnót 
władcy i osób rządzących –„li”, miało za zadanie uczyć samych pod-
danych właściwego tzn. moralnego postępowania. Władca jak również 
szereg instytucji państwowych, było nie tylko administracją ale wzo-
rem postępowania. Rządzenie to nie tylko zatem administrowanie, 
kierowanie, zarządzanie itd., w zachodnim rozumieniu, ale moralne 
przywództwo. Stanowione prawa maja ścisły związek z zachowaniami 
i postawami osób sprawujących władzę. Legitymizacja władzy polega 
zatem na akceptowaniu wzorów postępowania, które społeczeństwu 
wydają się najwłaściwsze. Strukturalno-instytucjonalne metody do-
chodzenia i utrzymywania władzy stoją zdecydowanie na drugim 
miejscu. Niemniej jednak władca mógł utracić posiadaną władzę.  

                                                
4 J. Rowiński, J. Pawłowski, Wizja „Państwa” w Chinach. Tradycja a współczesność, 
op. cit., s.15-16. 
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Sygnałem dla społeczeństwa dla ewentualnej zmiany władzy były klę-
ski żywiołowe, przegrane wojny etc. Ich nagłe występowanie kojarzo-
no z karą niebios, za niemoralne postępowanie władz, umożliwiając 
tym samym jego zmianę5. 
 Odmienne podejście posiadali natomiast przedstawiciele szko-
ły legistów. Głównym założeniem było to, iż każdy człowiek według 
nich jest zły. Wszelkie cechy osobowe prowadzą do wypaczeń, które 
należy kontrolować przy pomocy prawa. Strach przed ewentualną 
karą, jaką mogło zastosować państwo w przypadku łamania prawa, 
miał za zadanie utrzymać w ryzach złe zapędy społeczeństwa. Kluczo-
wa jest tu rola władcy, którego autorytet jest niepodważalny, jest on 
uprawniony do władzy despotycznej, ponieważ tylko ona jest wstanie 
wprowadzać, utrzymywać i egzekwować restrykcyjne prawa. Efektyw-
ność tego typu rządów opiera się na pragmatyzmie, wszystko jest do-
bre dla państwa, pod warunkiem, że jest skuteczne. Autorytarne rządy 
skupione wokół jednostek, mogą szybciej dostosować się do zmienia-
jących się realiów w otaczającym się świecie. Według legistów stoso-
wanie postaw moralnych i dbanie o zachowanie cnót, jest anachro-
niczne. Jedynie surowe prawa –„fa”, które tyczą się wszystkich obywa-
teli i kontrola ich przez władze jest właściwym modelem państwo-
wym6.                
 W czasie trwania dynastii Zhou Chiny składały się z szeregu 
mniejszych księstw (w rozumieniu zachodniej myśli politycznej), które 
skupiały poszczególne narody (plemiona) chińskie, wokół autonomicz-
nych rodów rządzących. Rola dynastii Zhou była stosunkowa odmien-
na od późniejszych dynastii. Nie były one wstanie rozciągnąć pełni 
władzy na inne królestwa, prowadząc do ich stopniowego usamo-
dzielniania się. Od tego czasu, do politycznej myśli Chin, na stałe 
wchodzi pojęcie „Mandatu Nieba” i związanej z nim osoby „Syna Nie-
ba” (Tianzi). Uzyskanie przychylności niebios stanowiło swoistą legi-
tymizację władzy w Chinach przez ponad 2 tysiące lat. Niemniej jed-
nak zgodnie z zasadami konfucjanizmu, oznaczał on szereg obowiąz-
ków władcy, a nie praw i swobód w rządzeniu. Otrzymana władza, nie 
oznaczała sprawowania jej dożywotnio, w przeciwieństwie do zasad 
panujących wówczas w Europie czy Bliskim Wschodzie7.    

W okresie wschodniej dynastii Zhou, występowały dwa okresy 
na które należy zwrócić uwagę. Pierwszy okres „Wiosny i Jesieni” 

                                                
5 Ibdiem, s. 16-19.  
6 Zob. więcej: Ibidem, s. 20. 
7 Zob. więcej: K. Sarek, Z Mandatu Nieba. Podstawy sprawowania władzy politycznej  
w dawnych i współczesnych Chinach. W: Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody 
społeczności chińskich, Warszawa 2011. 
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(770-476 r. p.n.e.), w którym powstały główne zasady twórczości  
i myśli strategicznej Chin oraz okres „Walczących Królestw”, któ-
ry z kolei zawdzięcza swoją nazwę dynamicznym przemianom i uwa-
runkowaniom politycznym zaistniałym w Chinach8. Sytuacje politycz-
no-ustrojowe, jakie istniały w tym okresie, dały podstawy twórczości 
chińskiej dyplomacji oraz strategii.  
 Przy czym strategia rozumiana była w sposób szeroki i nie 
ograniczała się jedynie do działań wojennych, ale obejmowała cało-
kształt działalności państwowej. W jej realizacji kluczowa była filozo-
fia konfucjańska, która uważała działania wojenne za szkodliwe i nie-
godne, doprowadzając do powstania strategii, które dążyły do poko-
nania przeciwnika lub narzucenia mu własnej woli, przy użyciu jak 
najmniejszej siły militarnej9. Powstanie tego typu strategii obejmują-
cej dyplomację, zarządzanie zasobami, kierowaniem ludzi, właściwym 
administrowaniem podległym terytorium, zostało wymuszone przez 
sytuacje polityczne tamtego okresu. Analogicznie na terenie Europy, 
Niccolo Machiavelli, mógł napisać swoje dzieła, będąc świadkiem  
i uczestnikiem rywalizacji, pomiędzy republikami włoskimi, jak rów-
nież Carl von Clausewitz oparł swoje słynne dzieło O wojnie głównie 
na obserwowanej przez siebie sytuacji politycznej i działań militar-
nych, których był świadkiem. Okres „Walczących Królestw” był po-
dobny do wspomnianych sytuacji europejskich10.  
 W trakcie rywalizacji szeregu królestw, wyłania się najsilniej-
sze z nich Qin (221-206 r. p.n.e.). To właśnie z tego królestwa pocho-
dził pierwszy cesarz, który zdołał zjednoczyć cały ówczesny świat 
chiński pod swoim panowaniem. Krótki okres panowania tej dynastii 
charakteryzował się władzą silnej ręki cesarza, który wprowadził zasa-
dy legizmu jako podstawy ideologii państwowej. Umożliwiło to zjed-
noczenie kraju i ustabilizowania statusu jednego władcy (oczywiście 
posiadającego „Mandat Nieba”). O ile doktryny stosowane przez legi-
stów umożliwiły zdobycie pełni władzy, o tyle uniemożliwiły jej 
utrzymanie. Konfucjanizm w swojej pierwotnej formie, w decydujący 

                                                
8 Zob. więcej: P. Sokala, Wizja, polityka i siła w służbie wielkiej strategii Chin, War-
szawa 2010, s. 32 
9 Słynne sentencje wybitnego stratega Sun Tzu, które świadczyły o tym, że starano się 
wykorzystywać potencjał militarny w jak najmniejszym stopniu: „Poczekaj nad brze-
giem rzeki, a ciało twojego wroga samo do ciebie przypłynie”; „Szykując się do zemsty 
wykop dwa groby, jeden dla siebie drugi dla swojego wroga”; „Prawdziwe zwycięstwo 
jest wtedy gdy pokonasz wroga nie wydając mu bitwy w polu”; „Zwyciężaj strategie 
przeciwnika strategią”; „Uderz najpierw w strategię przeciwnika”    
10 Podobny oczywiście pod względem istnienia zawirowań politycznych, różnił się 
natomiast pod kątem przesłanek i metod ich realizacji, co bez wątpienia jest skutkiem 
wpływu chińskiej kultury, opierającej się na pierwotnym konfucjanizmie.  
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sposób określał już w tym czasie całokształt ludzkich zachowań. Nie-
możliwe było zatem jego odrzucenie na rzecz legizmu, z drugiej jednak 
strony zastosowane rozwiązania legistyczne ukazały swoją przydat-
ność w procesie kierowania państwem. Upadek dynastii Qin na rzecz 
dynastii Han (206 r.p.n.e-220 r.n.e.) zaowocował połączeniem obu 
filozofii. Przy czym oficjalną doktryną pozostał konfucjanizm, który 
zaczerpnął z legizmu to co właściwe w stosunku do kierowania i ad-
ministrowania państwem (neokonfucjanizm). Pominięto stosowanie 
terroru, który był synonimem rządów Qin11, tworząc ideologię trwałe-
go systemu, który utrzymał się w Chinach przez okres prawie 2 tyś lat.                 
 Od tego momentu zaczyna kształtować się w pełni uniwersali-
styczny świat cywilizacji chińskiej – pax sinica, który trwał do 1842 
roku. Zapoczątkowany przez dynastie Han system trybutarny „cha-
ogong tixi”12 oparty na ideologii neokonfucjanizmu, kształtował rela-
cje zachodzące w obrębie cywilizacji chińskiej w następnych stule-
ciach. Państwo chińskie nie funkcjonowało w tym czasie zawsze  
w pełni sprawnie. Dotknięte było najazdami plemion barbarzyńskich, 
jak również dostało się pod panowanie „obcych” dynastii mongolskiej  
i mandżurskiej. Niemniej jednak panowania takich dynastii jak 
wspomniana Han, Tang (618-907) oraz Ming (1368-1644) przyczynia-
ły się wzrostu kultury chińskiej i utrwalania odrębności narodowej 
Chińczyków pośród innych narodów świata. 
 Utwierdzanie w przekonaniu o wyższości cywilizacji chińskiej 
nad innymi narodami, poprzez prowadzenie trybutarnej polityki  
z najbliższymi sąsiadami, popyt na chińskie wynalazki i dobro kon-
sumpcyjne (zwłaszcza jedwab, herbatę i porcelanę), prowadziło do 
stagnacji w tworzeniu strategii bezpieczeństwa własnego państwa. 
Dodatkowo stopniowy upadek ideologii konfucjanizmu (panowanie 
obcej dynastii mandżurskiej) doprowadziło w XIX wieku do załama-
nia się potęgi Chin, na rzecz ekspansjonistycznie nastawionych 
państw europejskich, a w końcu XIX wieku również Japonii. Podpisa-
nie hańbiącego Traktatu nankińskiego (1843) kończącego pierwszą 
wojnę opiumową, zapoczątkowuje upadek idei Chin jako „Państwa 
Środka” i uniwersalnej władzy cesarskiej, która do tej pory uważała się 
za reprezentanta niebios. Konserwatywne starożytne ideały zostały 
złamane na rzecz integracji ekonomicznej państw kolonialnych, osią-
ganej kosztem państw nieeuropejskich, prowadzonej w tym czasie 

                                                
11 Zob. więcej: J. Rowiński, J. Pawłowski, op. cit., s. 23.  
12 Cyt. za A. Kołodziejczyk, Chińskie wizje rzeczywistości międzynarodowej. W: Po-
rządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. Naukowa R. Kuźniar, Warszawa 
2005, s. 337.   
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przez brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską13. Na poparcie tej tezy 
świadczy sama nazwa wojen, która wyrażała ich  ekonomiczny charak-
ter i przebieg (opiumowa)14. Kompania nie chciała bezpośrednio 
zbrojnie zmieniać struktur państwowych Chin, lecz wprowadzić zasa-
dy uniwersalizacji ekonomicznej, jaka kształtowała się w obrębie 
państw kolonialnych. Szereg zabiegów polityczno-ekonomicznych, 
które były obce Chińczykom, ale dobrze znane państwom kolonial-
nym, które w ten sposób opanowały większość świata, doprowadziły 
ostatecznie do upadku Cesarstwa w 1911 roku. 
 W pierwszych latach po upadku cesarstwa zaczęto poszukiwać 
przyczyn zaistniałego stanu rzeczy. Oczywistym faktem stało się pięt-
nowanie głównej ideologii państwowej konfucjanizmu, który według 
nowych myślicieli spowodował upadek znaczenia Chin w Azji Wschod-
niej. Z czołowego mocarstwa do roli państwa kolonizowanego przez 
obce kulturowo narody, które uważane były za niższe, z powodu nie 
stosowania konfucjańskich reguł życia. 
 Reformatorzy z Sun Yat-senem na czele próbowali wprowa-
dzać zmiany w państwie opierając się na rozwiązaniach stosowanych 
w świecie Zachodnim. Władza cesarska miała być zastąpiona przez 
parlament i prezydenta. Okres republiki charakteryzował się również 
pojawieniem się ruchów społecznych takich jak Ruch Czwartego Maja 
czy Ruch Nowej Kultury15. Próba okcydentalizacji Chin okazała się 
niepowodzeniem. Wynikało to być może z osłabienia więzów społecz-
nych i braku solidarności we wprowadzaniu nowej ideologii, słabością 
(braku autorytetu w postaci legitymizacji władzy bazującej od tysiąc-
leci „Mandacie Niebios”) osób rządzących, lub chęcią zbyt szybkiego 
powrotu do Wielkich Chin. 

                                                
13 Zob. więcej: P. Sokala, Wizja, polityka i siła w służbie wielkiej strategii Chin, op. 
cit., s. 32.  
14 Wzrost popytu na herbatę na terenie Europy wymusił na Kompanii Wschodnio-
indyjskiej dywersyfikację jej dostaw. Idealna podaż istniała na terenie ówczesnych 
Chin. Niemniej jednak handel z tym państwem był bardzo ograniczony do kilku 
portów (m.in. do Nankinu). Ekonomiczny charakter wojny z „Państwem Środka” 
polegał na sprowadzeniu z Indii opium i sprzedawaniu go po bardzo niskich cenach 
na terenie miast chińskich. Doprowadziło to do szybkiego wzrostu popytu na ten 
narkotyk, a tym samym uzależnień wśród Chińczyków. W zamian za zaprzestanie 
rozprowadzania opium na terenie Chin, dynastia Qing podpisała wspomniany Traktat 
nankiński dzięki któremu Kompania zaczęła monopolizować rynek herbaty w tej 
części świata. Istniały jeszcze dwie wojny opiumowe, które również kończyły się nie-
korzystnymi traktatami dla Chin, prowadząc do dalszego upadku państwa i penetracji 
przez państwa europejskie. 
15Zob. więcej: J. Rowiński, J. Pawłowski, Wizja „Państwa” w Chinach. Tradycja a współ-
czesność, op. cit., s. 26.  
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Ugrupowaniem zmierzającym do reformy „Państwa Środka” był Gu-
omindang – Narodowa Partia Chin z Czang-Kajszekiem na czele.  
W przeciwieństwie do poprzedników odwoływali się oni do tradycji 
konfucjańskich, która miała opierać się na nowej „zdobyczy organiza-
cyjnej” państw zachodnich – gospodarce wolnorynkowej i biurokracji. 
Główną klasą społeczną tej partii stanowili oczywiście pierwsi przed-
siębiorcy, właściciele ziemscy i intelektualiści, odwołujący się do tra-
dycjonalizmu16.  

W tym samym czasie sytuacja bytowa ogromnych mas chłop-
skich i biedoty miejskiej pogarszała się, powodując, że te grupy spo-
łeczne stały się obszarem werbunkowym dla nowej ideologii, która 
powstawała na świecie – komunizmu. Zwycięstwo rewolucji proleta-
riackiej w Carskiej Rosji i „oddanie władzy” masom robotników, chło-
pów i innych grup uciskanych w poprzednich stuleciach, szybko zy-
skiwał sympatyków w ogarniętych chaosem Chinach. Zwycięstwo 
Komunistycznej Partii Chin w 1949 roku i rozpoczęcie budowy nowe-
go ładu społecznego opartego na „nowym człowieku”, oddanym wdra-
żaniu zasad komunistycznych na drodze do Nowych Wielkich Chin, 
zmienił w zasadniczy sposób relacje zachodzące w samym społeczeń-
stwie chińskim, jak również zmienił sytuację geopolityczną w regionie, 
jak i na świecie. Niewątpliwie swój sukces (jak również samej ideolo-
gii) Mao Zedong, nowy lider Chin zawdzięcza sytuacji politycznej, 
która była splotem wielu czynników, jak również wprowadzeniem 
reform, mających na celu przywrócenie Chinom statusu „Państwa 
Środka”,  na których z kolei opierały się normy społeczne utwierdzone 
w społeczeństwie chińskim od tysiącleci. Nowy cesarz, silna osobo-
wość na miarę nowego świata i wyzwań przed nim stojących, była to 
recepta na sukces, jakiego nie doświadczyli poprzedni reformatorzy. 
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż drugi prezydent Republiki 
Chińskiej Yuan Shikai, wprowadzając reformy mające przywróć idee 
konfucjanizmu i obwołanie się cesarzem, nie doszły do skutku17. Na 
czym w takim razie polegał fenomen Mao?  
 Obaj przecież chcieli powrotu Chin na scenę międzynarodową. 
Warto w tym miejscu wrócić do uwarunkowań społecznych określają-
cych Chińczyków, które zostały przedstawione powyżej. Mianowicie 
ludność Chin jest wstanie ulegać władzy (chińska legitymizacja wła-
dzy) pod warunkiem skuteczności jej działań. Mao Zedong potrafił 
skutecznie lawirować pomiędzy pojęciami nowej ideologii, a kultural-
nymi (społecznościowymi) przekonaniami Chińczyków. Wykorzystał 
również chęć współobywateli do powrotu do bycia znów wielkim na-

                                                
16 Ibidem, s. 27. 
17 Ibidem, s. 27. 
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rodem, nie nazywając przy tym swoich działań starymi pojęciami. 
Podsumowując, powrócił do starych zasad legistycznych z czasów 
pierwszego cesarza, przy afirmacji społeczeństwa dla nowych ideologii 
komunistycznych, stającej się nową ideologią państwową. Yuan Shikai 
natomiast chciał stworzyć nowe państwo przy stosowaniu ortodoksyj-
nej terminologii wprowadzanych reform. Mogło się to kojarzyć Chiń-
czykom z próbą poddaństwa wobec zachodnich wzorców kulturowych, 
na co bez wątpienia nie chcieli się zgodzić.  
 Realizacja utopijnych reform gospodarczych, kulturowych  
i społecznych w czasach rządów Mao Zedonga, można porównywać 
chyba jedynie z okresem stalinizmu w ZSRR. „Rewolucja Kulturalna” 
wymierzona w tradycyjne wartości i wzory postępowania społecznego 
Chińczyków, „Wielki Skok” jako reforma gospodarcza, mająca na celu 
stworzenie gospodarki w pełni komunistycznej, pociągnęły miliony 
ofiar. Według wypowiedzi późniejszego reformatora Deng Xiaopinga, 
który stwierdził: „że tak naprawdę nie wiadomo ile było ofiar i tak 
naprawdę nie dowiemy się ile było ich naprawdę”18, świadczy ogrom 
okropieństw i skala ofiar ludności chińskiej, która zapatrzona w wizje 
Mao dążyła do przywrócenia dawnej chwały własnego państwa.  

Zmiany i reformy rozpoczęte w 1978 roku przez wspomniane-
go Deng Xiaopinga, miały przynieść Chinom powrót na arenę mię-
dzynarodową jako mocarstwo regionalne, a wkrótce potem światowe. 
Wizja reform Denga opierała się na czterech podstawowych zasadach: 
1. Należy trzymać się socjalistycznej drogi. 
2. Należy przestrzegać dyktatury proletariatu. 
3. Należy przestrzegać kierowniczej roli partii komunistycznej. 
4. Należy przestrzegać marksizmu-leninizmu oraz myśli Mao  
Zedonga19. 
 Deng rozumiał, że należy wprowadzić istotne zmiany, jeśli par-
tia rządząca ma się utrzymać. Doprowadzenie kraju do ruiny gospo-
darczej przez Mao, mogło spowodować upadek partii, w postaci utraty 
legitymizacji władzy, która jak wspominaliśmy wcześniej opierała się 
na autorytecie osób, które są zdolne do pełnienia tego typu funkcji w 
społeczeństwie. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż nie potępił 
on osoby Mao Zedonga, ale wyraził opinię, że należy kontynuować 
jego wizję Chin opartą na komunistycznych zasadach20.  

                                                
18 Zob. więcej: P. Sokala, Wizja, polityka i siła w służbie wielkiej strategii Chin, op. 
cit. 
19 J. Wardęga, Komunistyczna Partia Chin i jej rola w procesach modernizacji Chiń-
skiej Republiki Ludowej. W: Współczesne Chiny. Kultura, polityka, gospodarka, red. M. 
Pietrasiak, Łódź 2005, s. 72-73. 
20 Dla przykładu na XX zjeździe KPZR, Nikita Chruszczow ostro skrytykował swojego 
poprzednika i potępił kult jednostki. Spowodowało to rozluźnienie w samej partii, 
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Poszukiwanie współczesnych norm tworzenia bezpieczeń-
stwa w Chińskiej Republice Ludowej 
 
  Reformy Denga zapewniły szybki wzrost ekonomiczny kraju 
niespotykany do tej pory na świecie. Zważywszy też na fakt, jakie roz-
miar powierzchniowy i ludnościowy mają współczesne Chiny. Feno-
menem Chin jest również fakt istnienia gospodarki wolnorynkowej 
przy jednoczesnym autorytarnym charakterze władzy. W zachodnim 
kręgu kulturowym kapitalizm jest uważany za synonim wolnych rzą-
dów demokratycznego państwa prawa i pluralizmu politycznego. Za-
chowania na rynku reguluje tzw. „niewidzialna ręka rynku” oparta na 
zmiennym popycie i podaży dóbr potrzebnych społeczeństwu, a nie 
kierunkowanie gospodarki dla potrzeb elity rządzącej. Dla naszego 
kręgu kulturowego, a szerzej cywilizacji zachodniej (w ujęciu S. Hun-
tingtona) jest to wręcz niewyobrażalne. Niewyobrażalne dla nas, ale 
czy dla Chińczyków? Nie od dziś wiadomo, na co wiele przykładów 
daje psychologia, że opisujemy druga osobę przez pryzmat własnych 
przekonań, celów i sposobów działania. W przypadku charakterystyki 
innego narodu, który jest jednocześnie cywilizacją i to o starożytnym 
rodowodzie, może wystąpić wiele niejasności w zrozumieniu dlaczego 
tak, a nie inaczej kształtowane jest życie gospodarcze i społeczne. Jak 
już przedstawiono powyżej w postępowaniu narodu chińskiego wystę-
powały konkretne uwarunkowania, determinujące regulacje prawno-
ustrojowe samego państwa chińskiego przez tysiąclecia jak i relacji 
zachodzących w różnych relacjach społecznych. Są one inne od na-
szych, na przykładzie tak dużego czasu ciągłości narodu pokazują 
również, iż są one trwałe i stosunkowo niezmienne.  
 Naród zdolny do poświęceń na rzecz państwa, okazuje się jego 
podstawowym gwarantem bezpieczeństwa według tradycji chińskiej. 
Dawniej „Mandat Niebios”, współcześnie pragmatyczne normy poste-
powania ukazują społeczeństwu skuteczność prowadzenia polityki 
państwa (tym samym zapewnienie bezpieczeństwa).  
 W przeszłości i dziś konfucjanizm jako filozofia sinocentryczna 
warunkuje wzory postępowania społecznego na różnych poziomach  
i integruje naród chiński. Relacje zachodzące między władzą a społe-
czeństwem występują w ramach zasady umiarkowanego legizmu, 
usprawniającego całokształt działań związanych z funkcjonowaniem 

                                                                                                              
oraz spowodowało wybuch powstań w państwach zależnych od ZSRR – Węgrzech  
i Polsce. Znany ze swojego pragmatyzmu Deng Xiaoping, który wyraził w opinii: „że 
nie ważne czy kot jest biały czy czarny, ważne jest, aby łapał myszy”; celowo nie pro-
wadził ostrej krytyki poprzednika, pomimo, iż zamierzał pod kątem ekonomicznym 
stosować odmienne reguły, w celu uniknięcia sytuacji z ZSRR i utrzymania nie-
zachwianej spójności partii, która osłabła po „rewolucji kulturalnej”.    
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państwa. Uwarunkowania te czynią współczesne Chiny państwem 
stabilnym i bezpiecznym w oczach samych Chińczyków. Władza po-
siadająca uznanie i autorytet, jedność społeczna i określone zasady 
postępowania, są współcześnie wyznacznikami stabilnej cywilizacji. 
Odpowiedź na pytanie postawione we wstępie, czy Chińczycy tworzą 
własne bezpieczeństwo w ramach narodu czy państwa, można ująć  
w ten sposób, iż widzą oni bezpieczeństwo narodowe jako bezpieczeń-
stwo państwa, a nawet cywilizacji, które jest gwarantowane silną wła-
dzą, która z kolei posiada określone konotacje kulturowe, ukształto-
wane na przestrzeni wielu tysięcy lat.      
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Siły zbrojne  

Chińskiej Republiki Ludowej  
i ich modernizacja 

 
Abstract: 
 

China is the most populous country in the world and the third largest in 
terms of territory. It also has the second most productive economy after the USA. The 
country is governed by the Communist Party of China. However, Chinese nationalists 
have formed a separate government in Taiwan, where they declared independence. 
That state faces the problems of human rights abuse and overpopulation. The Peo-
ple’s Republic of China (PRC) borders fourteen countries and is a permanent member 
of the UN Security Council; it also has atomic power. This article further discusses the 
current condition of the PRC’s armed forces. 
 
Key Words: China, Armed Forces, Army 
 

 
 Chiny są najludniejszym państwem świata i trzecim najwięk-
szym pod względem obszaru. Ponadto posiadają najprężniejszą go-
spodarkę na świecie po USA1. W Chinach władzę sprawuje Komuni-
styczna Partia Chin. Chińscy nacjonaliści stworzyli odrębna grupę na 
Tajwanie, gdzie ogłosili niepodległość. Państwo to boryka się z pro-
blemem praw człowieka, które są łamane oraz przeludnieniem. Chiń-
ska Republika Ludowa (CHRL) graniczy z czternastoma państwami. 
Chiny są stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i należą do mo-
carstw atomowych. Szacuje się, że Pekin dysponuje 400 głowicami.   
 Armia chińska jest największą armią na świecie. Po redukcji 
armii, która miała miejsce w 2005 r., siły zbrojne Chin liczą obecnie 
około 2,3 mln żołnierzy. Jest to liczebność sił regularnych, dodatkowe 
siły paramilitarne w postaci oddziałów policji to dodatkowy 1 mln oraz 
tzw. milicja, do której należy aż 10 mln Chińczyków.  
 Armia lądowa jest stosunkowo słabo wyposażona, na co ma 
wpływ jej liczebność i brak inwestycji przez wiele lat. Wiadomo, że 
zakup nowoczesnego wyposażenia dla kilku milionów osób przekracza 
możliwości finansowe każdego kraju na świecie, dlatego proces prze-
zbrajania chińskich wojsk lądowych musi trwać wiele lat.  

                                                
1 Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietrasiak,  D. Mierzejewski, Łódź 
2012, passim.  
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Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza to największe siły zbroj-
ne na świecie. Liczą ponad dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem  
i pół tysiąca żołnierzy. Armia korzysta ze sprzętu rodzimego oraz ro-
syjskiego. Wojsko jest wyposażone w  8000 czołgów, 4000 wozów 
opancerzonych i 25 000 jednostek artylerii. 

 

 
 
Wojska lądowe 
 
 W wojskach lądowych chińskiej armii służy obecnie osiemset 
pięćdziesiąt tysięcy oficerów, w marynarce wojennej dwieście trzy-
dzieści pięć tysięcy, natomiast w lotnictwie trzysta dziewięćdziesiąt 
osiem tysięcy. Budżet militarny Chin sukcesywnie rośnie.W 2012 roku 
wzrósł o 11,2 proc. do kwoty 100 miliardów dolarów.  
 Wojska lądowe składają się z 18 korpusów i 7 dowództw zloka-
lizowanych w następujących miastach: Pekinie, Nankinie, Chengdu, 
Guangzhou, Schenyang, Lanzhou oraz Jinan. W tych samych miej-
scowościach znajdują się również dowództwa lotnictwa, natomiast 
dowództwa marynarki wojennej znajdują się w: Beihai, Donghai oraz 
Nanhai2.  
  

                                                
2 Największe armie świata 2015 r. / Źródło: opracowano na podstawie danych 
zawartych na stronie Statista.com – http://www. statista.com/statistics/469585/largest 
-armed-forces-worldwide/ (stan na dzień 12.11.2015 r.). 
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Chiny posiadają specjalnie wyposażone jednostki wielozada-
niowe, które są grupą elitarną. W skład tych jednostek wchodzi: dywi-
zja powietrzno-desantowa, desantowe, brygady piechoty morskiej 
oraz służby specjalne w liczbie siedmiu jednostek. Należy jednak pa-
miętać, że są to szacunkowe dane, ponieważ rząd Chin nigdy nie 
ujawnił raportów na ten temat3. 

 

 
  
Lotnictwo 
 
 Wojska lotnicze Chin liczą około siedmiuset samolotów. Głów-
nie jest to sprzęt przestarzały, który nie spełnia obecnych standardów. 
Niemniej Chiny posiadają również myśliwce wielozadaniowe SU-30 
MKK oraz morski SU-30 MK2, a także F-11; i od 2005 r. samolot my-
śliwski czwartej generacji F-10. Nowsze samoloty chińskie są wyposa-
żone w zaawansowane technologicznie systemy rakietowe typu powie-

                                                
3 Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka, red. M. Pietrasiak, Piotrków 
Trybunalski 2012, s. 85. 

http://www.nowastrategia.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/Najwi%C4%99ksze-armie-%C5%9Bw
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trze–powietrze oraz w broń elektroniczną dorównującą uzbrojeniu 
większości potencjalnych przeciwników4.  
 Siły Powietrzne Chińskiej Republiki Ludowej ma podstawowe 
zadania, do których należy: 

 zapewnienie obrony macierzystego terytorium oraz własnych wojsk 
przed nieprzyjacielskimi środkami napadu powietrznego, 

 wsparcie działań własnych sił lądowych,   

 zapewnienie transportu powietrznego5. 
 
Flota 
 
 Chiny pomimo, że są krajem kontynentalnym, to jednak dużą 
wagę przywiązują do obrony wybrzeża przed ewentualnym atakiem. 
Dlatego istotną kwestię w siłach zbrojnych Chin odgrywa flota, która 
składa się z sześćdziesięciu czterech okrętów nawodnych, pięćdziesię-
ciu pięciu łodzi podwodnych, czterdziestu okrętów desantowych i oko-
ło pięćdziesięciu patrolowców. W związku ze wzrostem importu su-
rowców, który odbywa się drogą morską, Chiny są zainteresowane 
zabezpieczeniem morskich tras przesyłowych. Głównym miejscem 
obrony jest Cieśnina Malacca, przez którą transportuje się 80% chiń-
skiego importu ropy naftowej. Wydaje się wielce prawdopodobne, że 
obrona tego miejsca byłaby zbyt trudna, dlatego ocenia się, że możli-
wości chińskiego desantu są ograniczone6.  
 Ważną rolę odgrywa brak doświadczenia, szczególnie widocz-
ny w obszarze umiejętności operowania na otwartych akwenach oce-
anicznych. Ponadto Chiny posiadają broń rakietową, w postaci rakiet 
interkontynentalnych z głowicami nuklearnymi. Chiny wciąż deklaru-
ją, że nie użyją broni jądrowej pierwsi , ale nadal wzbudza to lęk  
w pozostałych państwach. Chińska Republika Ludowa posiada ponad-
to około 700 sztuk rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, które sta-
nowiącą główną część chińskiego arsenału broni rakietowej. Rakiety 
te zlokalizowane są w rejonie Cieśniny Tajwańskiej, i są wyposażone  
w nowoczesne systemy naprowadzania. Flota chińska posiada również 
rakiety przeciwokrętowe kilkunastu typów. Tajemnicą pozostaje liczba 
broni elektromagnetycznej i antyradarowej, bowiem Chiny nie ujaw-
niają tych informacji. Wiadomo tylko, że dokonano takiego zakupu  
z Rosji i Izraela. Trzy lata temu Chiny oddały do użytku więcej okrę-

                                                
4 J. Wardęga, Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, 
Kraków 2013, s. 12. 
5 E. F. Rybak, J. Gruszczyński, Siły powietrzne Chińskiej Republiki Ludowej, „Lot-
nictwo Wojskowe” 2002, nr 2, s. 24-25. 
6 J. Wardęga, op. cit., s. 25. 
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tów wojennych niż jakiekolwiek inne państwo. Obecnie Chiny mają do 
dyspozycji ponad 300 jednostek różnego typu7.  
 
Modernizacja 
 
 Modernizacja chińskiej armii rozpoczęła się od operacji „Pu-
stynna Burza”, którą wojska amerykańskie wygrały z Irakiem. Równie 
ważnym impulsem były operacje w Kosowie, ponieważ dostrzeżono 
tam nowe metody walki i siłę nowoczesnego uzbrojenia. Operacje te 
pokazały istotne znaczenie lotnictwa i broni rakietowej kosztem wojsk 
lądowych. Dostrzeżono również wielkie znaczenie zastosowanej przez 
Amerykanów broni elektronicznej, która zupełnie sparaliżowała funk-
cjonowanie systemów obronnych przeciwnika. Z obserwacji tych ope-
racji wyciągnięto wnioski o konieczności rozwoju tych obszarów mili-
tarnych, czego najlepszym przykładem była decyzja o zakupie myśliw-
ca wielozadaniowego8.  
 Chińczycy obserwowali też sposób obrony stosowany w bitwach, 
zauważając skuteczność działań w sytuacji absolutnej przewagi prze-
ciwnika w powietrzu. Chiny doceniły zwłaszcza metody takie jak roz-
proszenie, kamuflaż czy ciągłe zmiany miejsca rozlokowania wojsk. 
Efektem tych działań było utrudnianie identyfikacji celów. Działania 
w Afganistanie pokazały rosnącą rolę samolotów bezzałogowych, 
dzięki którym łatwiejsza staje się znaczną część zadań związanych  
z prowadzeniem działań zwiadowczych, a także nalotów9. . 
 Wszystkie powyżej przytoczone wnioski, wyciągane przez 
Chińczyków z operacji prowadzonych przez USA i kraje z nimi sprzy-
mierzone, znalazły odzwierciedlenie w reformach, których celem jest 
przystosowanie armii chińskiej do potrzeb nowoczesnego pola walki. 
Biała Księga wskazuje elementy chińskiej rewolucji. w dziedzinie woj-
skowości, którymi są:  

 zmiany kadrowe – redukcja liczby żołnierzy, zmniejszenie liczby 
oficerów i zwiększenie liczby zatrudnionych cywilów;  

 wzrost znaczenia lotnictwa, marynarki wojennej i sił rakietowych;  

 zmiana systemu dowodzenia – rozszerzanie .stosowania technologii 
informatycznych w procesie dowodzenia, a także skrócenie łańcucha 
dowodzenia poprzez redukcję liczebności korpusu oficerskiego;  

                                                
7 K. Kozłowski, Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2013, s. 
120. 
8 Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka, op. cit., s. 85. 
9 J. Wardęga, op. cit., s. 41. 
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 tworzenie zintegrowanego systemu logistycznego, który powstaje  
z połączenia odrębnych do tej pory systemów wsparcia dla poszcze-
gólnych służb;  

 podniesienie .jakości zasobów ludzkich w armii poprzez reformę 
systemu szkolnictwa wojskowego i zwiększenie liczby żołnierzy z wyż-
szym wykształceniem, którzy zapewnią sprawne wdrożenie procesu 
informatyzacji armii; . 

 zwiększenie poziomu interoperacyjności poprzez zasadniczą intensy-
fikację wspólnych ćwiczeń wszystkich służb oraz wdrożenie odpo-
wiednich procedur współpracy (zarówno na poziomie operacyjnym, 
jak i. taktycznym)10.  

Modernizacja sił lądowych, w porównaniu do pozostałych 
służb, jest najmniej spektakularna. Najszybciej postępują w oddzia-
łach, które mają stanowić podstawę chińskich zdolności ekspedycyj-
nych. Część oddziałów otrzymała nowe pojazdy desantowe, w tym 
czołgi i inne pojazdy amfibijne, które mają podnieść ich zdolności 
operacyjne. Wzrosła produkcja okrętów i łodzi desantowych. Jednost-
ki spadochronowe zostały wyposażone w nowoczesne rosyjskie samo-
loty transportowe II-76 CANDID oraz w nowoczesne, lekkie pojazdy 
opancerzone przystosowane do transportu lotniczego11.  
 W najwiekszym stopniu zmodernizowano lotnictwo. Podjęto 
decyzję o odejściu od doktryny punktowej obrony ważnych obiektów 
wojskowych i cywilnych, a jednocześnie rozbudowując system obrony 
przeciwlotniczej. Dzięki temu, obrona przeciwlotnicza to obecnie ze-
spół działań podejmowanych łącznie przez lotnictwo, artylerię prze-
ciwlotniczą, siły rakietowe, marynarkę wojenną, oddziały specjalne 
oraz odziały partyzanckie. Ich celem jest obniżenie zdolności wroga do 
ataku oraz zapewnienie całościowej ochrony przestrzeni powietrznej 
Chin. Wdrożenie tego pomysłu było możliwe dzięki zakupom nowo-
czesnego uzbrojenia. Chiny włączają do służby samoloty wczesnego 
ostrzegania AWACS – niezwykle istotny element każdego nowocze-
snego systemu obrony przeciwlotniczej. Nabywane są także dodatko-
we samoloty-cysterny umożliwiające tankowanie w powietrzu, które 
mają zdecydowanie zwiększyć zasięg chińskiego lotnictwa, w szcze-
gólności morskiego12.  
  W 2006 roku system obrony przeciwlotniczej uzupełniony 
został o rakiety S-300 PMU2, które swoim zasięgiem mogą objąć 
również Taiwan. Ważnym elementem chińskiego procesu moderniza-
cji lotnictwa były też prace rozwojowe nad myśliwcem bombardują-

                                                
10 Mocarstwa i mocarstwowość: perspektywa azjatycka, op. cit., s. 85. 
11 J. Wardęga, op. cit., s. 90. 
12 Ibidem, s. 91. 
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cym średniego zasięgu – ponaddźwiękowym FB-7 – które obejmuj-
mowały prawdopodobnie ulepszenia systemu radarowego, awioniki 
potrzebnej przy działaniach nocnych oraz uzbrojenia13.  
 Dozbrojenie i modernizacja objęła również marynarkę, głów-
nie poprzez zakup łodzi podwodnych. Aktualnie, oprócz sprzętu rosyj-
skiego (okręty klasy KILO), Chińczycy opierają się na własnych pro-
jektach. Jednym z nich jest nowa konwencjonalna łódź podwodna 
klasy YUAN, a drugim – Type-093 – okręt o napędzie nuklearnym 
przeznaczony do misji wymagających długiego okresu zanurzenia. 
Obszarem o priorytetowym znaczeniu dla floty chińskiej jest Morze 
Południowo-Chińskie. Działająca tam Flota Morza Południowego jest 
jednak w zasadzie pozbawiona osłony lotnictwa i musi się zdać wy-
łącznie na własne systemy przeciwlotnicze. W celu zapewnienia roz-
woju tych systemów kupowane są okręty wyposażone w nowoczesny 
system rakietowy HHQ-7C; jednakże do tej pory flota dysponuje tylko 
dwoma niszczycielami wyposażonymi w ten system14.  
 Wcielanie w życie innowacji w chińskich siłach zbrojnych jest 
bezpośrednio połączone z rozwojem chińskiego przemysłu obronnego. 
W razie ograniczonego dostępu do zagranicznych technologii wojsko-
wych Chiny prowadzą własne badania i wdrażają samodzielnie wypra-
cowane innowacje15. 

Z oficjalnych informacji wynika, że budżet na cele obronne 
Chin wzrósł od 2000 r. dwukrotnie, osiągając w 2005 r. niemal trzy-
dzieści mld dolarów amerykańskich. Chiny nie wliczają do tego:  

 zakupu broni za granicą;  

 wydatków na oddziały paramilitarne;  

 wydatków na strategiczną broń nuklearną i rakietową;  

 subsydiów dla firm zbrojeniowych;  

 niektórych badań naukowych związanych z wojskowością16.  
 

Chiny zwiększają nakłady na  potencjał bojowy dzięki moder-
nizacji wszystkich rodzajów wojsk. Koniecznością staje się zwiększa-
nie budżetu przeznaczonego na ten cel. Obecnie Chiny zajmują drugą 

                                                
13 Ibidem, 93. 
14 A. Parfieniuk, Chińska marynarka wojenna rośnie w siłę. Amerykanie oceniają 
błyskawiczny wzrost potęgi. http://wiadomosci.wp.pl/kat,139088,title,Chinska-
marynarka-wojenna-rosnie-w-sile-Amerykanie-oceniaja-blyskawiczny-wzrost-
potegi,wid,17462706,wiadomosc.html?ticaid=115383 (12.11.2015 r.). 
15 Ibidem. 
16 J. Wardęga, op. cit., s. 97. 
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pozycję pośród wszystkich państw świata w aspekcie wysokości bu-
dżetu obronnego na 2014 r17. 
 

 
 
 Oczywiście budżet USA jest przewyższający ten chiński, nie-
mniej wzrost jaki zanotowano w przypadku Chin jest znaczny18. 
Obecnie potencjał wojska to nie tylko liczba żołnierzy, ale przede 
wszystkim poziom ich wyszkolenia oraz  uzbrojenie19. 

Chinom brakuje oddziałów paramilitarnych oraz dobrze prze-
szkolonych cywilów. Jest to oczywiście podyktowane obawą przed 
rozruchami wewnątrz państwa. 
 Chińska Republika Ludowa planuje powiększyć uzbrojenie  
o ponad czterdzieści tysięcy dronów, które będą miały możliwość star-
tować i lądować z wody i lądu. Planuje się również zwiększenie liczby 
bezzałogowych samolotów na ten cel przeznaczono już ponad dziesięć 
i pół miliarda dolarów amerykańskich, a realizację przewiduje się na 
2023 rok. Pomysł ten jest częścią realizacji planu rozbudowy floty 

                                                
17 Budżet obronny Military Balance 2014 r. / Źródło: opracowano na podstawie danych 
zawartych na stronie International Institute for Strategic Studies -https://www. 
iiss.org/en/about%20us/press% 
20room/press%20releases/press%20releases/archive/2015-4fe9/feb-ruary-
0592/military-balance-2015-press-statement-40a1 (stan na dzień 12.11.2015 r.). 
18 A. Brunet, J-P. Guichard, Chiny światowym hegemonem? Warszawa 2011, s. 32. 
19 Ibidem, s. 34. 

http://www.nowastrategia.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/Bud%C5%BCet-obronny-Military-Bal
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wojennej poprzez niszczenie obcych satelitów i możliwość walki  
w cyberprzestrzeni20.  
  W roku 2015 Prezydent Chin, powołał trzy nowe organy Chiń-
skiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej: Siły Rakietowe, Siły Wsparcia 
Strategicznego oraz osobne dowództwo sił lądowych. Siły Rakietowe 
Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej mają zastąpić utworzony  
w latach 60-tych ubiegłego stulecia, Drugi Korpus Artyleryjski, zarzą-
dzające siłami rakietowymi Państwa Środka. Do jego zadań należą: 
ochrona Chin przed atakiem rakietowym oraz planowanie ofensyw-
nych działań, związanych z przeprowadzeniem ataku nuklearnego21. 
Siły Wsparcia Strategicznego będą odpowiedzialne za działania w cy-
berprzestrzeni, planowanie działań wojskowych i ewaluacji pola bi-
twy, a powstały w celu uproszczenia procedury podejmowania decyzji.  
 Z kolei nowe dowództwo sił lądowych będzie odpowiedzialne 
za zarządzanie pięcioma strefami militarnymi, które zastąpią siedem 
dotychczasowych regionów wojskowych. Reforma sił zbrojnych po-
zwoli Chinom na zacieśnienie kontroli, Chińska Armia Ludowo-Wyz-
woleńcza (PLA) będzie pod całkowitą kontrolą Centralnej Komisji 
Wojskowej ChRL. Oznacza to także większą kontrolę Komunistycznej 
Partii Chin (KPCh) nad nią22. 
 Modernizacja armii została zapowiedziana przez prezydenta 
Chin w 2015 roku, a działania te mają być zrealizowane do 2020 roku. 
Ponadto Centralna Komisja Wojskowa będzie pełniła zwierzchnią rolę 
względem jednostki administracyjnej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, 
Zbrojnej Policji Ludowej oraz milicji ludowych, a także redukcję stanu 
osobowego o trzysta tysięcy żołnierzy23. 
 Podsumowując, należy stwierdzić, że choć Chiny dokonały  
w ostatnich latach istotnych reform poprawiających stan swoich sił 
zbrojnych, to są dopiero na początku procesu transformacji armii. 
Chińczycy wprawdzie mają świadomość konieczności dokonania głę-
bokich reform, ale chyba jeszcze nie osiągnęli pewności co do kierun-
ków wprowadzanych zmian. Z jednej strony bowiem chcą podążać 
śladem Amerykanów, a z drugiej – zaskakująco duży nacisk kładą na 
rozwój potencjału wojskowego o charakterze defensywnym. W sytu-
acji ograniczonych zasobów finansowych i utrudnionego poprzez em-

                                                
20 T. Kamiński, Chiny a amerykańska rewolucja w dziedzinie wojskowości, w:  
Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej Republiki 
Ludowej, red. M. Pietrasiak, Łódź 2007, s. 125.  
21 Ibidem, s. 27. 
22 A. Brunet, J-P. Guichard, op. cit., s. 32.  
23 Ibidem, s. 34. 
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bargo dostępu do zagranicznych technologii, pożądana byłaby raczej 
koncentracja wysiłków niż marsz szerokim frontem24.  
 Chiny są obecnie jedynym krajem  – po USA – któremu udało 
się zestrzelić satelitę na orbicie za pomocą rakiety ziemia-powietrze. 
Zaawansowana technologia znalazła również zastosowanie w chiń-
skich siłach zbrojnych. Coraz częściej zaczynają pojawiać się informa-
cję na temat budowanej przez rząd chiński tajnej sieci tunelów strate-
gicznych, tzw. Podziemny Wielki Mur. Chiny zrealizowały jedyną  
w świecie taką inwestycję – ogromny tunel o długości 5500 km długo-
ści dla artylerii drugiego uderzenia w wypadku wojny atomowej, co 
zapewnia pewny rodzaj strategicznego zabezpieczenia, większego od 
tego, jakim dysponują same Stany Zjednoczone. W tunelu tym znaj-
dują się wyrzutnie zawracalnych rakiet wyposażonych w głowice ją-
drowe – rozmieszczone są one na całej długości tunelu, jest tam rów-
nież zaopatrzenie (woda, pożywienie, energia, amunicja) oraz po-
mieszczenie na część sztabu generalnego25. 
 Na podstawie powyższych argumentów można stwierdzić, że 
Chińska Republika Ludowa już osiągnęła status mocarstwa światowe-
go. Analizując działanie Państwa Środka na arenie międzynarodowej, 
można dostrzec chęć „zdetronizowania” obecnego supermocarstwa, 
jakim są Stany Zjednoczone Ameryki oraz zajęcie jego miejsca. W wie-
lu aspektach mocarstwowości – takich jak geografia, demografia czy 
gospodarka – Chiny już przewyższają swoim potencjałem zdolności 
USA26.  
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Wang Yun 
(UPH Siedlce, WH) 
 
 

Semantyka twarzy.  
Wokół książki „Spojrzenie na chińską twarz: 

motywy psychologiczne  
i społeczne reprezentacje”  

 (Zhai Xuewei, Zhonguoren de lianmianguan, xingshizhuyi 
de xinli dongyin yu shehui biaozheng,  

Wydawnictwo Uniwersytetu Pekińskiego, Pekin , 2011). 
 

 
Abstract:  
 

The reviewed book concerns the face concept and facework in Chinese socie-
ty from an insider’s perspective. The author’s key findings include: (1) Chinese distin-
guishes between lian and mianzi, both facial concepts. Lian refers to the ability to 
meet the expectations of one’s social circle, whereas mianzi reflects the balance be-
tween self-evaluation and others’ evaluation; (2) the distinction between social reality 
and the Confucian ideal has caused the separation of the two terms; (3) one needs to 
care about facial operations as a way of avoiding social conflict. 
 
Key words: Zhai Xuewei,  lian,  mianzi,  Facework 

 
 
 Książka Spojrzenie na chińską twarz: motywy psychologiczne 
i społeczne reprezentacje została opublikowana w 2011 roku. Jej auto-
rem jest profesor Zhai Xuewei. Jest on pionierem na polu sinizacji 
nauk społecznych w Chinach i autorem takich publikacji jak: Logika 
chińskiego działania1, Uczucia, twarz i reprodukcja władzy2, Reguły 
chińskich relacji typu guanxi. Zasady życiowych aspiracji w porząd-
ku czasoprzestrzennym oraz ich przemiany3. Ponadto opublikował 
ponad 40 artykułów naukowych w czasopismach specjalistycznych.  

                                                
1 Zhai Xuewei, Zhongguo ren de xingdong luoji [Logika chińskiego działania], Beij-
ing Daxue Chubanshe, Beijing 2001. 
2 Zhai Xuewei, Renqing, mianzi yu quanlide zaishengchan [Uczucia, twarz i repro-
dukcja władzy], Beijing Daxue Chubanshe, Beijing 2005. 
3 Zhai Xuewei, Zhongguoren de guanxi yuanli. Shikongzhixu, shenghuoyvnian jiqi 
liubian [Zasady chińskich relacji typu guanxi. Zasady życiowych aspiracji w po-
rządku czasoprzestrzennym oraz ich przemiany], Beijing Daxue Chubanshe, Beijing 
2011. 
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Książka będąca przedmiotem niniejszej recenzji pochodzi  
z drugiego wydania.  Jej pierwsze wydanie miało miejsce w 1995r.  
w Taiwanie (wydawnictwo Guiguan). Była to wówczas pierwsza aka-
demicka publikacja książkowa autora pochodzącego z Chin kontynen-
talnych, która poświęcona została tematowi twarzy w kulturze chiń-
skiej.  Przez 16 lat pozycja ta przyciągała uwagę uczonych w swojej 
dziedzinie, czego dowodem są jej rencenzje w różnych, poważnych 
socjologicznych  i antropologicznych czasopismach. Do tej pory pozo-
staje jednym z najbardziej rygorystycznych i systematycznych opra-
cowań na polu poruszanej przez nią tematyki. W nowym wydaniu 
autor dodał nowe materiały i poprawił niektóre nieaktualne już, we-
dług niego, poglądy. 

Badania antropologiczne wskazują, że koncepcja twarzy, jako 
fenomen „kulturowy” istnieje nie tylko w kulturze chińskiej. Jest  
obecny także w innych kulturach, na przykład japońskiej, koreańskiej, 
tajskiej, indyjskiej, tadżyckiej rosyskiej, włoskiej, polskiej i innych4. 
Polski antropolog, profesor S. Szynkiewicz stwierdził, że w ok. 60 ję-
zykach i tym samym kulturach istnieje pojęcie twarzy jako synonimu 
godności człowieka (lub jego rodziny). Jednak, w kulturze chińskiej ta 
koncepcja jest szczególnie powszechna i rozwinięta. W latach trzy-
dziestych po raz pierwszy dokonano próby wyjaśnienia pojęcia twarzy 
na Zachodzie w książce Mój kraj, moi ludzie, napisanej przez pisarza 
chińskiego mieszkającego w Stanach Zjednoczonych5. W latach czter-
dziestych, pojęcie twarzy zostało po raz pierwszy badane naukowo 
przez chińską socjolożkę Hu Xianjin6.W latach osiemdziesiątych, po-
jęcie to zostało poddane badaniom naukowym w społeczeństwach 
chińskich Tajwanu i Hongkongu, kiedy to badacze psychologii spo-
łecznej w tych regionach zaczęli poszukiwać drogi do sinizacji nauk 
społecznych. Zaliczają się do nich między innymi Cheng Chung-ying, 
Yang Guoshu, Huang Guangguo, David Yau-fai Ho7. Pojęcie twarzy  

                                                
4 W języku polskim odpowiednie przykłady można znaleźć na przykład w Słowniku 
Związków Frazeologicznych, np.: „odzyskać twarz – odzyskać utraconą godność, 
dobre imię, honor; zrehabilitować się i stracić twarz – skompromitować się; utracić 
dobre imię; popełnić jakiś haniebny czyn”. Zob.: https://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/ 
s%C5%82ownik_zwi%C4%85zk%C3%B3w_frazeologicznych/68792-twarz.html 
[dostęp 29 kwietnia 2016] 
5 Zob. Lin Yutang, Wuguo yu wumin, [Mój kraj, moi ludzie], Qunyan Chubanshe, 
Beijing, 2010, s.177-180 
6 H.C. Hu, The Chinese concept of “face”, “American Anthropologist” 1944, s.45-64 
7 Zob. Cheng Chun-ying The concept of face and its Confucian roots, “Journal of 
Chinese Philosophy” 1986,Vol.13,s.329-348;Yang Guoshu, Zhongguoren de mianzi, 
[Mianzi Chińczyków], Chongqing Daxue Chubanshe, Chongqing, s.359, s.379-384; 
Huang Guoguang, Face and favor: The Chinese Power game, “American Journal of 
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w Chinach zostało zauważone też przez badaczy zachodnich, np. przez 
psychologa społecznego Micheala. H. Bonda8. Jednak w zachodniej,  
a zwłaszcza w polskiej literaturze socjologicznej i antropologicznej, 
jest niezwykle mało  opracowań dotyczących pojęcia twarzy i jej zna-
czenia w kulturze chińskiej. Dlatego też poniżej zostaną omówione 
najważniejsze tezy Zhai Xuewei’a, w nadziei, że staną się one inspira-
cją do rozwoju badań nad opisywanym zagadnieniem. 

 
Definicja twarzy: lian i mianzi 
 

Dzięki analizie sposobu używania języka i praktyk społecz-
nych, Zhai Xuewei odkrył, że chińskie pojęcie posiadania twarzy ma  
dwa aspekty, wyrażone za pomocą dwóch odrębnych pojęć. Pierw-
szym z nich jest lian, a drugim jest mianzi. 

Lian oznacza wizerunek, który jest prezentowany przez danego 
aktora społecznego w celu sprostania wspólnym wymaganiom party-
kularnego kręgu społecznego. Inaczej mówiąc jednostka lub grupa 
posiada lian, jeśli jej zachowania odpowiadają społecznym oczekiwa-
niom względem pełnionej przez nią roli w danym kontekście społecz-
nym. Oczekiwania te mają charakter normatywny i są związane z po-
dzielanymi przez dany krąg społeczny standardami wykonywania 
określonych ról społecznych. Pojęcie lian reprezentuje wiarę społe-
czeństwa w integralność moralnego charakteru jednostki, której utra-
ta uniemożliwia jej funkcjonowanie w społeczności9. W kontekście 
tradycyjnej kultury chińskiej role te zostały określone przez  ideały 
społeczne konfucjanizmu. 

Pojęcie mianzi jest bardziej skomplikowane i wymaga dłuższe-
go wyjaśnienia. Podmiotem posiadającym mianzi może być zarówno 
pojedyncza jednostka, jak i grupa ludzi. Jednostka ta, lub grupa, sza-
cuje jaki powinna posiadać status w oczach swojego otoczenia i po-
równuje swoje szacunki ze sposobem, w jaki jest traktowana. Według 
Zhai Xuewei’a mianzi wskazuje na sam proces tego porównywania, 
jak i na jego rezultat. Znaczy to, że bycie traktowanym w sposób prze-
kraczający oczekiwania odnośnie własnego statusu, jest zyskiwaniem 
„większej” mianzi. Bycie trakotwanym zgodnie z nim jest zachowywa-
niem mianzi. Natomiast bycie traktowaniem poniżej własnych ocze-
kiwań jest traceniem mianzi. Innymi słowy mianzi pojawia się zawsze 

                                                                                                              
Sociology”, 1987,Vol 92 No.4, s.945-974; David Yau-fai Ho, On the concept of face, 
“American Journal of  Sociology”, 1987, vol. 81, No.4 s.867-884 
8 M. H.Bond and P. W.H. Lee, Face saving in Chinese Culture: A discussion and 
experimental study of Hongkong students, Occasional Paper, Social Research Center, 
Chinese University of Hong Kong, 1978  
9 D. Yau-fai Ho, On the concept…  s. 867 
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wtedy, gdy mamy do czynienia ze świadomym namysłem nad statu-
sem jednostki lub grupy, który jest jej „przynależny” i jego społecznym 
odzwierciedleniem wyrażającym się w gotowości do uznania jej „waż-
ności”. 

Zatem posiadanie lian jest związane z przestrzeganiem norm 
danego kręgu społecznego, podczas gdy posiadanie mianzi jest zwią-
zane ze statusem posiadanym w danym kręgu społecznym. Przy czym 
zarówno lian, jak i mianzi nie są indywidualną własnością danej jed-
nostki, ale są dzielone przez nią z grupą, z którą jest identyfikowana  
w danym kontekście. Grupa ta może obejmować rodzinę, miasto, 
przyjaciół, organizację, drużynę sportową, gang, różne grupy niefor-
malne, a nawet cały naród w zależności od kontekstu sytuacyjnego. Na 
przykład sportowiec na Olimpiadzie będzie dzielił twarz (w obu zna-
czeniach) z całym narodem, który reprezentuje. Natomiast w innych 
okolicznościach będzie dzielił twarz tylko z członkami własnej rodziny.  
 
Odłączenie lian od mianzi 
 

Zgodnie z konfucjańskim ideałem zdobycie lian w sposób na-
turalny powinno prowadzić do zdobycia mianzi. Innymi słowy respek-
towanie ustalonych norm powinno prowadzić do odniesienia sukcesu 
na niwie społecznej i związanego z nim wysokiego statusu. Jednakże 
ze względu na to, że życie społeczne jest bardziej skomplikowane niż 
zakładają to nauki konfucjańskie, faktycznie przestrzeganie norm spo-
łecznych i wysoki status społeczny nie zawsze idą w parze. Dlatego też 
w kulturze chińskiej doszło do rozdzielenia lian od mianzi. Przykła-
dem może być sytuacja, w której jakiś człowiek jest gangsterem. „Za-
wód” ten chrakteryzuje się tym, że nie pozostaje w zgodzie z normami 
społecznymi. Toteż uprawiająca go osoba nie może posiadać lian. 
Jednakże może posiadać dużą mianzi, która będzie wynikać z jej 
wpływów i ważności w społeczeństwie lokalnym. Przy czym rodzina 
gangstera, z powodu posiadania takiego członka, również będzie z nim 
dzielić zarówno brak lian, jak i otrzymaną przez niego mianzi. 

Mianzi jest faktycznie ważniejsza, ponieważ jej posiadanie de-
cyduje o pozycji społecznej aktora społecznego.  Jej uzyskanie może 
zależeć od czynników nie związanych z przestrzeganiem norm spo-
łecznych, takich jak: związki krwi, sąsiedztwa, płeć, wiek, majątek 
rodzinny, stanowisko pracy, pięniądze, relacje międzyludzkie, star-
szeństwo, wygląd fizyczny, osobowość, kwalifikacje, wiedza, zdolności 
itp. Z drugiej jednak strony formalnym wymogiem stawianym przez 
kulturę chińską jest postulowane przez konfucjanistów łączenie statu-
su jednostki ze stopniem przestrzegania przez nią norm społecznych. 
Aby zadośćuczynić temu wymogowi ludzie posiadający wysoki status 
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społeczny muszą, przynajmniej na pozór, ich przestrzegać, co prowa-
dzi do dominacji pozorów nad rzeczywistością na polu życia społecz-
nego.  
 
Zdobywanie twarzy 
 

Ludzie, którzy żyją w środowisku kultury chińskiej, sponta-
nicznie używają pojęcia twarzy (w obu znaczeniach) podczas tworze-
nia własnego wizerunku i własnej grupy w komunikacji z innymi 
ludźmi. Inaczej mówiąc prezentując siebie lub własną grupę jednostka 
stara się zdobyć dla siebie i swojej grupy twarz. 

Środkami służącymi dla zdobycia twarzy mogą być słowa  
i uczynki. Konfucjanizm ceni bardziej czyny niż słowa. Dlatego też 
najbardziej efektywnym sposobem zyskiwania twarzy w kulturze chiń-
skiej jest poniżanie się w słowach i jednoczesne okazywanie własnych 
zalet (zarówno związanych z przestrzeganiem norm społecznych, jak  
i nie związanych z nim)  poprzez swoje zachowanie. Przykładem może 
być gospodarz podejmujący gości wystawną kolacją, który jednocze-
śnie przeprasza, że przygotował tak skromny poczęstunek. 

Innymi sposobami zyskiwania twarzy są: okazywanie swoich 
zalet zarówno przez słowa, jak i uczynki oraz okazywanie swoich zalet 
jedynie przez własne słowa. Pierwszy z nich jest mało skuteczny, al-
bowiem człowiek, który go stosuje, pokazuje, że brakuje mu skromno-
ści, co jest wadą nieakceptowalną na gruncie kultury chińskiej. Drugi 
polega w gruncie rzeczy na oszukiwaniu innych ludzi, aby zyskać 
uznanie w ich oczach. Może być stosowany w wyjątkowych sytuacjach. 
Na przykład człowiek, który mówi tylko trochę językiem obcym, stając 
przed ludźmi, którzy nie znają go wcale, może udawać, że doskonale 
go opanował, zyskując tym samym twarz. Jednakże taki sposób po-
stępowania jest ryzykowny, ponieważ jak tylko prawda wyjdzie na 
jaw, twarz zostanie utracona. 

W przypadku, gdy dany człowiek nie posiada zalet, na podsta-
wie których mógłby uzyskać twarz w danej sytuacji, może wyznać to 
wprost i potwierdzić swoim zachowaniem. W takim wypadku otacza-
jący go ludzie, zgodnie z normami właściwego zachowania i rytuału li 
będą zobowiązani do tego, aby dać mu twarz, udając, że nie dostrzega-
ją jego wad. Gdyby tego nie uczynili, wówczas sami straciliby twarz 
jako ludzie postępujący niezgodnie z przestrzeganymi w społeczeń-
stwie chińskim normami społecznymi. 
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Ochrona twarzy 
 

Zdobywanie własnej twarzy jest sprawą trudną. Dlatego też raz 
zdobyta twarz wymaga pieczołowitej ochrony.  Kultura chińska rozwi-
nęła kilka mechanizmów, które pomagają aktorowi społecznemu 
ochraniać jego raz zdobytą twarz. 

Pierwszym z nich jest zakaz publicznego obrażania lub kryty-
kowania drugiego człowieka. Prawda, której konsekwencje są nega-
tywne dla mianzi słuchacza, nie powinna być wypowiadana na forum 
publicznym. 

Drugim mechanizmem, pozwalającym na ochronę posiadanej 
twarzy jest zachęcanie ludzi do mówienia tak wielu komplementów  
i przyjemnych słów jak to możliwe oraz do nie mówienia tego, czego 
inni ludzie nie chcą usłyszeć. W ten sposób eliminuje się możliwość 
występowania konfliktów. Jednocześnie dany aktor społeczny przez 
dawanie twarzy innym aktorom społecznym sam zyskuje twarz, po-
nieważ jego zachowanie odpowiada normom przestrzeganym w społe-
czeństwie chińskim. 

Ponadto Zhai Xuewei za Yang Zhongfang’iem twierdzi, że 
Chińczycy wierzą w posiadanie przez człowieka „moralnej intuicji”. 
Dlatego też w społeczeństwie chińskim zakłada się, że jednostka bę-
dzie korygować swoje zachowanie przez odwoływanie się do niej, a nie 
dzięki spotkaniu się z publiczną krytyką.  Przekonanie to w sposób 
pośredni wpływa na możliwość zachowywania twarzy nawet przez 
tych, którzy nie postepują zgodnie z normami społecznymi. 
 
Funkcje twarzy  
 

Odwoływanie się do obowiązku „dawania” innym ludziom twa-
rzy jest w tym przypadku pomocne. Każdy bowiem zna wagę przewi-
nienia, jakim jest doprowadzenie do utraty przez danego aktora spo-
łecznego jego mianzi. Dlatego też w codziennej komunikacji ludzie 
starają się unikać bezpośredniego krytykowania innych. A kiedy ich 
opinie nie zgadzają się ze sobą, wówczas próbują dawać innym mianzi 
przez ustępliwość (rang), aby uniknąć bezpośredniej konfrontacji. 
Jeśli konflikt już wybuchł, wtedy jedna ze stron może zaprosić trzecią 
osobę, która posiada największą twarz pośród jej znajomych, aby peł-
niła rolę mediatora. Wówczas mediator prosi obie strony konfliktu, 
aby dały mu mianzi poprzez zgodę na proponowaną przez niego ugo-
dę. Oczywiście ugoda ta może być niezaakceptowana przez jedną lub 
obie strony. Jeśli tak się stanie, wówczas uczestnicy sporu mogą po-
prosić o mediację osobę z jeszcze „większą twarzą”, która nie jest 
związana z żadną ze stron. Po tym kroku, jeśli nie dojdą do porozu-
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mienia, pojawia się możliwość użycia przemocy przez jedną lub obie 
strony konfliktu w celu ratowania własnej twarzy. 

 
Podsumowanie 
 

Książka Zhai Xuewei’a opisuje badania nad kluczowymi dla 
kultury chińskiej pojęciami lian i mianzi. Posiadają one wielki wpływ 
na chiński sposób myślenia i zachowania. Zachodnia socjologia, roz-
winięta na podstawie badań zachodnich aktorów społecznych, nie 
posiada kategorii interpretacyjnych, w których mogłaby je wyjaśnić. 
Zhai Xuewei stworzył je, analizując specyfikę chińskiego społeczeń-
stwa.   

Za niewątpliwą zaletę badań Zhai Xuewei'a należy uznać za-
prezentowaną przez niego perspektywę badawczą, która stanowi spoj-
rzenie „z wewnątrz” kultury chińskiej. Moim zdaniem jego największą 
zasługą jest wyraźna analiza dwóch aspektów pojęcia twarzy w kultu-
rze chińskiej – lian i mianzi. Posiadanie przez człowieka lian zależy 
od spełniania przez niego oczekiwań społecznych, podczas, gdy posia-
danie mianzi jest związane ze zgodnościa statusu jednostki w oczach 
jej otoczenia z jej własnymi oczekiwaniami na jego temat. Zhai Xue-
wei zauważył, że zdobycie lian jest faktycznie trudniejsze od zdobycia 
mianzi. Jednocześnie to właśnie mianzi jest ważniejsza w codziennym 
życiu Chińczyków. Dlatego też, jak dowodzą badania Zhai Xuewei’a, 
ludzie w chińskim społeczeństwie bardziej starają sie o mianzi niż  
o lian, co powoduje rozbicie idei twarzy na jej dwa odrębne aspekty, 
wyrażane przez dwa odrębne pojęcia. 

Dzięki książce Spojrzenie na chińską twarz: motywy psycholo-
giczne i społeczne reprezentacje czytelnik może zrozumieć znaczenie 
pojęć lian i mianzi oraz ich rolę w chińskim życiu społecznym, gdzie 
stanowią jedną z podstawowych zasad jego działania.  
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Andrzej Borkowski 
(UPH Siedlce, WH) 
 

 
Czeska liryka średniowieczna  

w przekładzie 
  
  

 Poniżej zaprezentowano wybór kilku tekstów z kręgu czeskiej 
średniowiecznej poezji religijnej w przekładzie na język polski. Utwory 
te wskazują na wysoki poziom kultury duchowej, jak też odsłaniają 
niewątpliwe walory literackie. Teksty do tłumaczenia zaczerpnięto  
z antologii Česká středověká lyrika (1990).  
 
Vítaj, Bože Všemohúcí 
 
Vítaj, Bože všemohúcí 
a ve všech miestech vševidúcí,  
vítaj, Bože, stvořiteli mój,  
vítaj, věrný přiateli mój, 
vítaj, Bože, mój, spasiteli 
vítaj, mé duše vykupiteli, 
vítaj, mój milý žadný chlebe, 
daj nám dary ščedré z sebe,  
vítaj, utěšenie méj duše,  
daj, at’ mě d’ábel nepokúšie     
(s. 181, 330) 
 

Witaj, Boże Wszechmogący  
 
Witaj Boże wszechmogący 
a w każdym miejscu wszechwidzący 
witaj, Boże, stworzycielu mój  
witaj, wierny przyjacielu mój, 
witaj, Boże, mój zbawicielu 
witaj, mej duszy odkupicielu, 
witaj, mój miły żądany chlebie,  
daj nam dary szczodre z siebie,  
witaj, pocieszenie mej duszy, 
daj, niech diabeł mnie nie skusi  

 
 
Vítaj, milý Spasitel’u 
 
Vítaj, milý spasitel’u, 
všeho světa stvořitel’u! 
Vítaj, milý Jezu Kriste, 
jakž sě počal s dievky čistéj! 
Vítaj, svaté božie tělo, 
jaks na svatém křížu pnělo 
pro člověčie spasenie! 
Prošu tebe, Jezu milý, 
mého života všemi síly,  
učiň pro sveho těla rány 
i pro svój bok proklaný,  
rač mi popříti těla svého 
přěd skončením života mého, 

Witaj, miły Zbawicielu 
 
Witaj, miły zbawicielu,  
wszego świata stworzycielu! 
Witaj, miły Jezu Chryste,  
coś się począł z panny czystej! 
Witaj, święte boże ciało,  
co na święty krzyż się wspięło 
dla ludzkiego zbawienia! 
Proszę ciebie, Jezu miły, 
mego żywota wszystki siły 
uczyń przez swego ciała rany 
i przez swój bok skłuwany, 
racz mi udzielić ciała swego 
przed skończeniem życia mego, 
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aby odpudil všu moc d’ábelskú 
a dal mi radost nebeskú. 
Vítaj, drahá krvi božie,  
nade všeckno světské sbožie! 
Rač mě hříchóv oplákati, 
dobré skončenie poslati. 
(s. 183, 331) 
 

by odpędził całą moc diabelską 
a dał mi radość niebieską. 
Witaj droga krwi boska,  
Nade wszystko świeckie zbożna! 
Pozwól mi grzechy opłakać 
i dobry koniec zesłać.   

 

 
Vítaj, milý Jezu Kriste 
 
Vítaj, milý Jezu Kriste,  
narozený z panny čisté! 
Vítaj, milý Hospodine, 
pro tě mě vše zlé mine! 
Vítaj, milý spasiteli, 
mé duše věrný přieteli! 
Proši tebe já hřiešný za to,  
bych neupadl u pekelne bláto! 
By mne nežehl věčný plamen, 
uslyš mě, milý Jezu Kriste, amen! 
(s. 184, 331) 
 

 
Witaj, miły Jezu Chryste 
 
Witaj, miły Jezu Chryste,  
narodzony z panny czystej! 
Witaj, miły Gospodzinie,  
ze względu na Cię złe mnie minie! 
Witaj, miły zbawicielu,  
mej duszy wierny przyjacielu! 
Proszę Ciebie ja grzeszny za to,  
bych nie upadł w piekielne błoto! 
By mnie nie grzał wieczny płomień  
usłysz mię, miły Jezu Chryste, Amen! 

 

 
Vítaj, stvořiteli, živý chlebe 
 
Vítaj, stvořiteli, živý chlebe,  
jenžs stvořil zemi i nebe,  
já hřiešný prosím tebe, 
by mě ráčil neodlúčiti sebe. 
 
Vítaj, svaté Mařie synu, 
rač mi v ráji dáti dědinu, 
at’ na méj duši nezahynu. 
 
Vítaj, svatá světlá krvi božie, 
když knež na oltár položí,  
v svaté Čtenie vloží,  
přistúpí k němu syn boží. 
 
Vítaj, svatá krvi božie, 
tys má radost a mé sbožie 
daj méj duši na spasenie 
a mým hřiechóm na potupenie 
 

 
Witaj, stworzycielu, żywy chlebie 
 
Witaj, stworzycielu, żywy chlebie 
któryś stworzył niebo i ziemię,  
ja grzeszny proszę ciebie,  
byś mię raczył nie odłączać od siebie. 
 
Witaj, świętej Marii synu,  
racz mi w raju dać dziedzinę,  
niech na duszy mej nie zginę.  
 
Witaj, święta jasna krwi boża,  
gdy ksiądz na ołtarz położy, 
w świętą lekcję włoży,  
przystąpi k niemu syn boży.  
 
Witaj, święta krwi boża  
Tyś ma radość i ma zbożność  
daj mej duszy zbawienie 
a mym grzechom potępienie  
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Uslyš to tvořec ten,  
jenž stvořil noc a den; 
by nám byl nebeský ráj otvořen, 
rcemež všichni hřiešní: Amen 
(s. 185, 331-332) 
 
 

Usłyszy to stwórca ten,  
który stworzył noc i dzień  
by nam był niebieski raj otworzon 
wołajmy wszyscy grzeszni: Amen 

 
Summary: 
 
 This is a translation of medieval Czech poetry into Polish. These lines consti-
tute an example of high religious culture and present great literary value. An original 
verse can be found in the anthology Česká středověká lyrika (1990). 
 
Key words: Medieval Czech Poetry, Religion, Translation 
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Andrzej Borkowski 
(UPH Siedlce, WH) 
 
 

Pieśń nowa o skarbach pańskich 
 i o żupach solnych wielickich,  

w których się na dole,  
to jest w ziemnych lochach zapaliło,  

roku 1644, dnia 16 grudnia 
 
   

Nota jako o Potopie walnym Noego  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OOO  wszelkie dary Boga prosić trzeba,  
By je nam dawał w <łasce> swojej z nieba,  
Byśmy ich godnie wszyscy zażywali:  
      A dziękowali  
Stwórcy swojemu Bogu wszechmocnemu,  
Niezmierzonemu, nieogarnionemu,  
Niepojętemu nigdy od człowieka, 
      Dotąd wiek wieka.  
Bo człowiek nigdy tego nie zrozumie,  
I swym językiem powiedzieć nie umie,  
Co Pan zgotował w potędze swej sławnej,  
      A bardzo dawnej.  
Jaką opatrzność uczynił na ziemi,  
I napełnił ją dobrodziejstwy swemi,  
Tego statecznie nie możem powiedzieć,  
      Ani też wiedzieć.  
Szeroka ziemia, ludziom nie zmierzona,  
I od człowieka nie wszędy schodzona,  
Nie wie jej granic, bo za bardzo trudne,  
      A wszystkie ludne. 
Rojne Królestwa, skarby swoje mają,  
Któremi kraje ziem swych napełniają,  
Złoto i srebro, i drogie kamienie,  
      Wielkie <imienie>. 
Królestwo Polskie ma klejnotów dosyć,  
O które inszym Pana Boga prosić,  
Zawsze potrzeba, co takich nie mają,  
      Tu pożyczają.  
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Zaciągają te na morza szerokie,  
Do inszych Królestw przez wody głębokie,  
Dostatek chleba Pan Bóg w Polszcze daje,  
      Nad insze kraje.  
Nie wspominam tu srebra ani złota,  
Ani drogiego w Ojczyźnie klejnota, 
Którym opatrzył Pan Bóg znamienicie,  
      Bardzo obficie.  
Między wszystkiemi jednak klejnotami,  
I między swemi Boskiemi darami,  
Dał jeden wielki, bardzo pożyteczny,  
      Jako Pan wieczny.  
Dar to jest drogi, mądrość znamionuje,  
I od rzeczy złych wszystko zachowuje,  
Dar niepojęty smaku wybornego,  
      I przyjemnego.  
SÓL jest przyprawą potrawy wszelakiej,  
Bez tej by żaden przyjemności takiej,  
Nie miał w potrawach: co każe gotować,  
      Goście częstować. 
Nawyborniejsze, gdyby zgotowane 
Były potrawy dobrze zaprawione,  
A gdy nie mało swej zaprawy Soli,  
                                                   Wszytko nie k’woli.  
Wszytko nie smaczno bez saporu tego,  
Niewdzięczno ludziom zażywać niczego,  
Rzeczy nalepsze zdadzą się być złymi,  
      Bardzo podłymi.  
W tym skarbie Polska nasza obfituje,  
I dalsze kraje, tym skarbem ratuje,  
Solo wyborna, która jest obfita,  
      I znamienita.  
Różne są miejsca w Polszcze napełnione,  
I różne miasta są od onej wsławione,  
Których niewiele potrzeba wspominać:  
      Ani wysławiać.  
Dosyć jest na tym, że skarb nie przebrany, 
W Bochniej, w Wieliczce nie oszacowany, 
Mamy od Boga: bardzo pożyteczny,  
      A prawie wieczny. 
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Jednak z trudnością dostawać go trzeba, 
Potrzeba przy tym wiele strawić chleba,  
Pierwej: nim dojdą do daru takiego,  
      Z nieba danego. 
Głębokie szyby z kosztem tam budują,  
I wielkie na nie sumy ekspendują,  
Jednak, gdy Pan Bóg pokaże swe dary,  
      Są aż bez miary.  
Które nad insze są nam przyjemniejsze,  
Nad złoto, srebro daleko zacniejsze,  
Bo złota, srebra my nie pożywamy,  
      Ani żądamy.  
Jarzyna solą, gdy jest ozdobiona,  
Chociaż tłustością namniej nie maszczona, 
Człeku pokarmu przyjemną chcącącemu,  
      I robotnemu.  
Teraz przypadek takowy się przydał,  
(Bodajby się był na świat nam nie wydał) 
Że w głębokości skarbu przyjemnego,  
      Nam potrzebnego.  
Nie z wiadomości ogień zostawiono,  
Zapamiętaniem tego nie zgaszono,  
Z którego <kasty> w ziemi stanowione, 
      Z drzewa sadzone.  
Zachwycieły się ogniem niewiadomym,  
Górnikom pierwej nigdy nie znajomym:  
Z których, gdy dymy szyby napełniły,  
      Zarazą były.  
A w tym nie wiedząc, coby się tam stało,  
I co by takie dymy wydawało;  
Wpuścili się tam, aby doświadczyli,  
      Ale nie żyli.  
Wprzód się tam wpuścił, Arcabnik nazwany,  
Wincenty, na krzcie świętym mianowany,  
Z drugim, chcąc wiedzieć, a tam już zostali,  
      Nie wyjeżdżali.  
Bo wielkie smrody z lochu podziemnego 
Zaraziły ich; tam żywota swego  
Prędko pozbyli nagle umierając,  
      Nic nie wołając. 
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Po tym siedm osób w dzień lata nowego,  
Z bojaźnią Pańską do szybu onego  
Skrywszy twarzy, na dół się puścili,  
      I ci nie żyli.  
Wieść ta jest pewna, że dwadzieścia osób 
Tam już zginęło w ten nieszczęsny sposób,  
Co się tam na dół spuszczali doświadczyć,  
      Musieli nie żyć. 
Jednemu tylko to szczęście służyło,  
Że mu żywota trochę przedłużyło,  
Lecz gdy na górę prędko był wciągniony,  
      Jak umorzony.  
W tył mu się głowa jego obróciła,  
W ciele ustała przyrodzona siła,  
Ręce i nogi stały się krzywymi  
      I niezdrowymi.  
Miejsca się z wierzchu w mieście <zaklękają>,  
Ludzie z bojaźni z domów uciekają 
Niedowierzając temu przypadkowi,  
      Chcą zostać zdrowi.  
Jako na morzu burzliwym strach wielki,  
Tak się w Wieliczce lęka człowiek wszelki,  
Aby nie poszli na dół niespodzianie,  
      Broń Chryste Panie.  
Przeto nam trzeba Pana Boga prosić,  
Aby on raczył te zapały znosić,  
I <objawić je> łaską swoją z nieba,  
      Jako potrzeba.  
Aby Sól po tym bardzo nie zdrożała,  
Gdyby się żupa ta szkoda psowała,  
Zagaś to Panie z nieba wysokiego, 
      Z daru swojego.  
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Wskazówki bibliograficzne: 
 
Pieśń nowa o skarbach pańskich i o żupach solnych wielickich, w których się 

na dole, to jest w ziemnych lochach zapaliło roku 1644, dnia 16 grudnia. Brak miej-
sca druku. Egzemplarz PAN Kr. Cim. 2335. Mikrofilm BN 30911. E. XXIV 258, XXXII 
455. Tekst wydany po 16 XII 1644 r. Format 4°, knlb. 2. Informacje pochodzą z Cy-
frowej Biblioteki Druków Ulotnych.  

 
Objaśnienia:  
 w. 5-6. „Stwórcy swojemu Bogu wszechmocnemu, / Niezmierzonemu, nie-
ogarnionemu […]”. W wersach tych pobrzmiewają echa biblijnych określeń Boga, 
znanych chociażby z Księgi Psalmów. W psalmie 101, w parafrazie Jana Kochanow-
skiego, czytamy: „Ciebie o Boże niezmierzóny, / Brzmieć będą moje wdzięczny stróny 
[…]” (w. 1-2). Zob. Jan Kochanowski: Psałterz Dawidów. Oprac. Katarzyna Meller. 
Kraków 1997, s. 240. W pieśni „Czego chcesz od nas, Panie […]” Kochanowski pisał o 
Bogu: „Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie […]” (w. 3). Por. Jan Kochanow-
ski: Pieśni. Oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk. Wyd. 4. Wrocław, BN I-100, 1997.  
 W Pieśni II Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego czytamy: „Wiekuista mądrości, Boże 
niezmierzony, / Który wszytko poruszasz, nie będąc wzruszony […]” (w. 1-2). Zob. 
Mikołaj Sęp-Szarzyński: Poezje. Oprac. Janusz S. Gruchała. Kraków 1997, s. 85.  
 w. 41-42. „Dar to jest drogi, mądrość znamionuje, I od rzeczy złych wszystko 
zachowuje […]”. Mowa o soli, która ma bogatą symbolikę w kulturze. Sal sapientiae, 
łac. „sól mądrości”. Ponadto poeta podkreśla tu walory smakowe oraz właściwości 
praktyczne soli, która jest praktycznym konserwantem żywności.  
 w. 61-62. „Różne są miejsca w Polszcze napełnione, I różne miasta są od onej 
wsławione”. Oprócz Bochni i Wieliczki, wymienionych w tekście, warto wspomnieć  
o kopalniach w Baryczy (dziś w obrębie Krakowa), obecnie nieczynnej, oraz Inowro-
cławiu.  
 w. 85-86. „Teraz przypadek takowy się przydał, / (Bodajby się był na świat 
nam nie wydał) […]”. Wykładnia tego fragmentu nastręcza trudności. Możliwe odczy-
tanie – wydarzył się wypadek, który nie powinien wyjść na jaw ze względu na strate-
giczne osłabienie skarbu Królestwa, co mogło być ważkim sygnałem dla jego wrogów 
lub też – nie powinien ujrzeć światła dziennego, w sensie nie powinien się w ogóle 
wydarzyć.     
 w. 89-90. „Nie z wiadomości ogień zostawiono, / Zapamiętaniem tego nie 
zgaszono […]”. Sens – pozostawiono ogień przypadkiem, niecelowo i zapomniano go 
zgasić.  
 w. 129-130. „Jako na morzu burzliwym strach wielki, / Tak się w Wieliczce 
lęka człowiek wszelki […]”. Popularna w epokach dawnych metaforyka nautyczna, 
oddająca tu lęk mieszkańców, których sytuacja przypomina niepewne życie żeglarza. 
Por. Ernst R. Curtius: Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. Andrzej 
Borowski. Wyd. II. Kraków 1997, s. 136-139.  
 
Summary:  
 This is a commemorative text of the seventeenth century. The theme of this 
poetic text is fire in the salt mine of Wieliczka. The poem contains many allusions to 
the Bible, especially the Old Testament – The Book of Psalms. This literary text bring 
out an image of the political and social consequences of this fire. 
 

 Key words: Salt, Poetry, Baroque, Wieliczka
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Ireneusz Szczukowski 
(UKW Bydgoszcz)  

  
 

Estera Lasocińskia, Epikurejska idea szczęścia  
w literaturze polskiej renesansu i baroku.  

Od Kallimacha do Potockiego, Warszawa 2014  
(„Studia Staropolskie. Series Nova” tom XLI) 
 
 
W badaniach nad literaturą polskiego renesansu i baroku (do-

dajmy na przełomie XX i XXI wieku) coraz silniej do głosu dochodzi 
postawa interdyscyplinarna, upominająca się o pełniejsze wprowa-
dzenie w obszar dociekań literaturoznawczych kontekstów filozoficz-
nych, pozwalających ukazać, w jaki sposób staropolski świat poezji 
odsyła do złożonego świata idei oraz na jakich poziomach znaczeń 
idee filozoficzne mogą manifestować się w utworach poetyckich1.  
W tej optyce badawczej można usytuować rozprawę Estery Lasociń-
skiej Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu  
i baroku. Od Kallimacha do Potockiego, która stanowi interesującą 
propozycję lektury staropolskich tekstów. 

W obszernym wprowadzeniu autorka podkreśla: „Przechodząc 
do podstawowych założeń badawczych, chcę zaznaczyć, że interesowa-
ła mnie głównie etyka epikurejska w formie takiej, jaką stworzył sam 
Epikur […], ponadto – wpływ jego teorii moralnej na najważniejsze 
dzieła literatury staropolskiej. Oznacza to, że zajmowałam się autora-
mi, których teksty zaświadczają, że idee epikurejskie znali i przemy-
śleli gruntownie, a to, co w szczególności przyciągnęło moją uwagę,  to 
wszelkie próby dialogu z Epikurem prowadzące do określonej inter-

                                                
1 Zob. wcześniejszą pracę E. Lasocińskiej, „Cnota sama z mądrością jest naszym 
żywotem”. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku, Warszawa 2003. Zob. 
także: Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanu-
siewicz i A. Karpiński, Lublin 1995; G. Raubo, Barokowy świat człowieka. Refleksja 
antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Poznań 
1997; Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku, red. P. Urbań-
ski, Szczecin 1999, Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, red. A. Nowicka-
Jeżowa i P. Stępień, Warszawa 2000; I. Szczukowski, Inspiracje augustyńskie  
w poezji polskiego baroku, Bydgoszcz 2007. Warto w tym miejscu wspomnieć  
o tomach wydawanych w ramach projektu Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty 
humanistyczne w kulturze polskiej – zob. np. Humanitas. Projekty antropologii 
humanistycznej, cz. 1 i 2, red. A. Nowicka Jeżowa, Warszawa 2009-2010; Humanitas 
i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009; 
Etos humanistyczny, red. P. Urbański, Warszawa 2010.  
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pretacji jego myśli” (s. 8). Warto w tym miejscu dodać, że wyekspli-
kowanie „sensów filozoficznych” w dziełach literackich nie należy do 
zadań łatwych, wymaga bowiem od badacza gruntownego przyswoje-
nia nie tylko interesującej problematyki stricte filozoficznej, ale także 
doskonałej znajomości procesu historycznoliterackiego oraz pamięci  
o odrębności schematycznych, zasłyszanych i konwencjonalnych ob-
razów, stwierdzeń, które stały się kliszami, obiegowymi prawdami, 
będącymi echem recepcji określonej wizji antropologicznej czy etyki. 
Autorka, co ważne, pamięta o pułapkach, jakie czekają każdego bada-
cza, który usiłuje traktować tekst literacki wyłącznie jako wehikuł idei, 
rymowany przekaz określonej doktryny. Wreszcie trzeba zaznaczyć, że 
odwoływanie do filozofii jako matrycy interpretacyjnej tekstów lite-
rackich  wymaga sporej intuicji badawczej, rozeznania w świecie po-
jęć, które mogłyby być stosowane do próby uchwycenia często nieja-
snej granicy pomiędzy dyskursem filozoficznym a literaturoznaw-
czym.  
 W obszernym wstępie autorka zmierza nie tylko do rekon-
strukcji epikurejskiej myśli, ale nakreślenia obszaru oddziaływania 
podstawowych idei Epikura jego uczniów. Poza śledzeniem obecności 
dzieł Lukrecjusza w kulturze wieków dawnych, objawiającej się rów-
nież w renesansowej rehabilitacji przyjemności (Lorenzo Valla, Cosi-
mo Raimondi), badaczka zastanawia się także nad ambiwalentnym 
podejściem Ojców Kościoła do epikureizmu. Zwróćmy uwagę na na-
stępujący komentarz: „Natomiast sam myśliciel z Samos chwalony był 
jako wzór  trzeźwości i przyzwoitości (Grzegorz z Nazjanzu), umiar-
kowania (Ambroży, Hieronim), a nawet ascezy […]. Ojcowie przej-
mowali również inne idee antycznego Ogrodu, nie do końca świadomi 
ich źródła; tak było np. z epikurejską koncepcją życia w ukryciu (Bazy-
li Wielki, Grzegorz z Nazjanzu) czy z przekonaniem, że szczęście pole-
ga na rezygnacji z rzeczy rodzących niepokój […]. Jednocześnie na-
kłaniali do szukania drogi, która pozwala uwolnić się od bólu i – 
zgodnie z chrześcijańską ideą – odnieść duchowe zwycięstwo nad so-
bą” (s. 28-29). To krótkie omówienie pozytywnego stosunku Ojców 
Kościoła do pewnych idei Epikura wymaga dopełnienia i dookreśle-
nia. Odwołując się do prac np. Michela Foucaulta czy Petera Sloter-
dijka, należy stwierdzić, że antyczna idea troski o siebie (w różnych 
odcieniach i rozumieniach) znalazła per mutatis mutandi swe od-
zwierciedlenie w chrześcijaństwie. Dlatego też kategoria życia w ukry-
ciu przynależy do szerokiego wachlarza antropotechnik, które istniały  
w różnych kontekstach religijnych i kulturowych2. Reguły życia gło-

                                                
2 Zob. przykładowe prace: P. Rabbow, Seelen-führung. Methodik der Exertitien in 
der Antike, München 1954; M. Foucault, Historia seksualności, t. III. Troska o siebie, 
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szone przez epikurejczyków, podobnie jak i stoików czy chrześcijan, 
można zatem rozumieć jako zestaw ćwiczeń, służących przezwycięża-
niu siebie, kształtowaniu podmiotowości.  
 Epikurejska idea szczęścia odnalazła swe odzwierciedlenie 
przede wszystkim w kulturze i literaturze renesansu. Lasocińska śle-
dzi zatem jej inkarnacje w tekstach Kallimacha  i Jana Kochanowskie-
go. W pierwszej części swej pracy badaczka czyni twórczość Filipa 
Buonaccorsiego punktem wyjścia do „zrozumienia procesu i porządku 
zakorzeniania się epikureizmu na ziemiach polskich” (s. 50). Twier-
dzenie to zradza, że trop biograficzny stanie się pomocny w interpre-
tacji różnych tekstów Kallimacha, a zwłaszcza jego laudacyjnego 
utworu Vita et mores Gregorii Sanoci. W utworze tym mamy do czy-
nienia z bohaterem wykreowanym na wzór antycznych mędrców, szu-
kających ataraksji. W konglomeracie krzyżujących się antycznych ide-
ałów dobrego życia można dostrzec wątki wywodzące się nauk Epiku-
ra i jego szkoły. 
 Interesujące rozważania dotyczące recepcji filozofii Ogrodu 
zostały zawarte w kolejnych dwóch rozdziałach pierwszej części stu-
dium, które zostały poświecone zarówno elegiom łacińskim, jak i pie-
śniom Jana Kochanowskiego. Na szczególną uwagę zasługuje zwłasz-
cza Elegia IV 3, będąca poetycką rozmową z Firlejem. W utworze tym 
pojawia się zachwyt nad światem natury, znany szerszemu gronu czy-
telników choćby z pieśni Czego chcesz od nas Panie. Lasocińska, in-
terpretując elegię Kochanowskiego, celnie przywołuje O naturze rze-
czy Lukrecjusza jako jeden z tekstów, który zapładniał wyobraźnię 
poetycką autora Trenów. Trafnie zauważa, że analizowana elegia zbu-
dowana jest z odwołań do różnorodnych koncepcji filozoficznych,  
w tym także do „epikurejskiego toposu boga obojętnego” (s. 75).  
W innym miejscu badaczka zaznacza:  „Oto bowiem w Elegii IV 3 Bóg 
zyskuje również rysy demiurga, który ukształtował świat, by po wsze 
czasy móc się cieszyć jego oglądaniem. To bóg artysta znany nie tylko 
z Timajosa, ale również z renesansowych traktatów neoplatońskich. 
[…] Świat więc jest po to, aby Bóg mógł zaznawać rozkoszy. Mówiąc  
w dalszych wersach o istocie  ludzkiej, powraca poeta do epikureizmu. 
Człowiek, który marzy o świcie uczynionym dla siebie, powinien po-
rzucić mrzonki o Bogu działającym dla jego dobra” (s. 80). Ten syn-

                                                                                                              
przeł. T. Komendant, Warszawa 2000; tenże, Hermeneutyka podmiotu, przeł.  
M. Herer, Warszawa 2012; tenże, Rządzenie żywymi, przeł. M. Herer, Warszawa 
2014; zob. także: P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, 
Warszawa 1992, tenże, Czym jest filozofia antyczna?, przeł. P. Domański, Warszawa 
2000; tenże, Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do „Rozmyślań” Marka Aurel-
iusza, przeł. P. Domański, Warszawa 2004; P. Sloterdijk, Musisz swe życie odmienić. 
O antropotechnice, przeł. J. Janiszewski, wstęp. A. Żychliński, Warszawa 2014.  
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kretyczny charakter odwołań Kochanowskiego do antyku powróci  
w jego Pieśniach. Wątki epikurejskie w twórczości Jana z Czarnolasu 
zapośredniczone zostały przez poezję Horacego. Słusznie zatem przy-
pomina Lasocińska: „O ile epikureizm bez trudu można rozpoznać 
lirykach Horacego, o tyle, nie jest to takie proste w Pieśniach Kocha-
nowskiego. Horacy sięgnął bezpośrednio do  mądrości Ogrodu, tym-
czasem epikureizm Kochanowskiego jest już przetworzony przez filtr 
twórczości rzymskiej” (s. 93). Dodajmy, na co też zwraca uwagę ba-
daczka, tropy epikurejskie w twórczości autora Odprawy posłów 
greckich wchodzą w obręb szerszej wizji człowieka i świata, która 
ufundowana jest także na przeświadczeniach stoickich czy chrześci-
jańskich. Używając nieco syntetyzującego i uniwersalizującego sfor-
mułowania, można stwierdzić, że antyczna i chrześcijańska humani-
tas leży u źródeł postrzegania człowieka w Pieśniach Kochanowskie-
go3. 
 W części II swej książki (Wizerunki Epikura w polskiej litera-
turze humanistycznej) autorka dokonała omówienia portretów an-
tycznego filozofa w Żywotach filozofów Marcina Bielskiego, dziełach 
Palingeniusa (Zodiacus vitae) i Mikołaj Reja (Wizerunek własny) 
oraz anonimowego Dialogu mięsopustnego jako tekstu zapowiadają-
cego epokę baroku. Kim jest Epikur, jaki konterfekt tego myśliciela 
wyłania się z wymienionych tekstów. Przede wszystkim spojrzenie na 
filozofa uwikłane jest w różnorodne kalki, schematy poznawcze, które 
wyznaczały refleksję nad epikurejskim modelem życia. Dla Bielskiego, 
korzystającego  m.in. ze średniowiecznego źródła Liber de vita et mo-
ribus philosophorum poetarumque veterum franciszkanina Waltera 
Burleigha, Epikur jawi się jako mędrzec, wskazujący na wartość 
umiarkowania. Ten aprobatywny stosunek do antycznego filozofa 
wynikał z głoszonej przez Epikura reguły życia w ukryciu. Średnio-
wieczny tekst, pisany przez zakonnika, stanowił mniej lub  bardziej 
jawną apologię bezżeństwa, do czego zachęcał Epikur. Przypomnijmy, 
że dla chrześcijaństwa życie w panieństwie stanowiło jedno z podsta-
wowych zasad troski o siebie4. Z kolei Rej, dość swobodnie wzorujący 
się w swym Wizerunku na Zodiacus vitae Palingelusza, odwołując się 
do konwencji poematu alegorycznego, którego zasadniczym elemen-
tem był topos wędrówki, ukazuje młodzieńca szukającego w refleksji 
filozofów wskazówek dotyczących sposobów osiągnięcia szczęścia. 
Wśród myślicieli, których spotyka bohater, był także Epikur. Rej kreśl 
zatem postać tego filozofa, odwołując się do „różnorodnych obrazów  

                                                
3 Zob. szerzej np. A. Nowicka-Jeżowa, Humanitas w literaturze polskiego renesansu, 
w: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. 1, s. 287-384. 
4 Zob. M Foucault, Hermeneutyka podmiotu, s. 31. 
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i odmiennych sądów: z jednej strony pokazuje godność i znamienitość 
starożytnego filozofa, z drugiej jego niekorzystny obraz” (s. 121). Ta 
dwutorowość wynika z przychylności wobec epikurejskiej teorii szczę-
ścia, pod warunkiem, że zostanie ona podporządkowana zasadzie 
umiaru, nie przekroczy granicy rozumnego postępowania i nie pozwo-
li na podporządkowaniu człowieka rozkoszy (s. 139)5. 

Część III zatytułowana Rozkosze duszy – rozkosze ciała. W stro-
nę epikureizmu sarmackiego przynosi rozważania dotyczące nowo-
żytnych rehabilitacji refleksji antycznego filozofa – zwłaszcza w liber-
tyńskiej odsłonie Pierre’a Gassendiego (s. 152-160), pogłębione anali-
zy Żywota człowieka poczciwego Mikołaj Reja (s. 161-169), Świato-
wej rozkoszy Hieronima Morsztyna (s. 170-187) oraz Rozkoszy świa-
towej, Rozkoszy duchownej Wacława Potockiego (s. 188-200). Przy-
wołani staropolscy autorzy toczą dialog z epikurejska doktryną szczę-
ścia, sytuując ją w obszazre stoickiej i chrześcijańskiej antropologii 
(Rej), rozważań o pięknie świata, jego bujnej zmysłowości w kontek-
ście rozpowszechnionej w baroku idei vanitas (Morsztyn), czy pole-
miki z ideą rozkoszy z pozycji zdecydowanie religijnej opartej na wizji 
niezłomnego człowieka – miles Chrisitani (zob. 196-197). Polscy auto-
rzy, odwołując się do epikureizmu nie nadawali mu rangi samodziel-
nej filozofii, ale zdecydowanie łączyli go ze stoickim sposobem widze-
nia szczęścia i chrześcijańskimi przewartościowaniami rozumienia 
doczesności.  

„Epikurejska idea szczęścia – jak czytamy w zakończeniu 
książki – nie posiadała więc w dawnej Polsce bytu samodzielnego, lecz 
łączona była z innymi poglądami, by razem stworzyć przepis na dobre 
życie” (s. 203). Twierdzenie to wydaje się słuszne i nie podlega dysku-
sji. W tym kontekście pewne zastrzeżenia mogą jednak budzić sfor-
mułowania stosowane przez Lasocińską, np. „Epikureizm odegrał 
niebagatelną rolę w dziejach literatury” (s. 8); „Pojawiający się tu mo-
tyw  nieodkładania życia na potem jest wyjątkowo ważny, gdyż obecny 
u Seneki i Horacego będzie powracał w staropolskiej literaturze epi-
kurejskiej” (s. 54); „Jednym z dzieł w bogatej twórczości Wacława 
Potockiego, które może zainteresować badacza epikureizmu literac-
kiego, jest Rozkosz światowa” (s. 189). Autorka zdaje sobie sprawę  
z umowności tego typu twierdzeń (zob. s. 189), ale czy są one precy-
zyjne, czy rzeczywiście można powiedzieć, że filozofia miała zasadni-
czy wpływ na historię literatury, czy należy mówić o staropolskiej lite-
raturze epikurejskiej, skoro pisze w zakończeniu o współistnieniu róż-
nych wątków filozoficznych, które zresztą można odczytać w pojem-

                                                
5 Pisał także o tym J. K. Goliński, Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze 
ludzkiej i grzechu, Bydgoszcz 2002, s. 259-262. 
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niejszych kategoriach cura sui czy paidei i ich różnorodnych realiza-
cjach w staropolskim świecie kultury i literatury.  
 W książce Lasocińskiej pojawiają się rozsiane analizy dotyczą-
ce przyjaźni. Inspirujące uwagi badaczki mogłyby przyczynić się do 
powstania obszernego studium o różnych odcieniach przyjacielskiej 
zażyłości6. O jej wartości wielokrotnie wspominali antyczni pisarze,  
o niej także mówią autorzy staropolscy, poszukujący wspólnoty, z któ-
rą można by praktykować zasady mądrości, cnoty i umiaru.  
 
Summary:  

 
The book The Epicurean Idea of Happiness in the Literature of Polish Re-

naissance and Baroque. From Callimachus to Potocki is a multifimansional study of 
reception of Epicurean ethics in Old Polish literature. The book presents the different 
sources (classical, medieval and Renaissance) of Epicureanism in Polish culture. 

 
Key words: Renaissance, Baroque, Old-Polish literature, Happiness 
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6 Zob. Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 
2013.  
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Mała/wielka historia. 

 Rec. Claudia Erdheim: „Już od dawna  
niekoszernie”. Siedlce 2015 

 
Omawiana książka jest sagą rodzinną. Akcja powieści toczy się 

pomiędzy 1874 a 1945 r., czyli końcem II wojny światowej, a co w tym 
kontekście istotne – Holokaustu. Jest to historia rodziny żydowskiej, 
dla której ten okres zakończył się tragicznie. Trzy pokolenia rodzą się, 
rozwijają, poznają świat, który ciągle się zmienia. To opowieść nie 
tylko o ludziach ale też o wielkiej i małej historii Europy Środkowo-
Wschodniej. Mówi o życiu codziennym, zmianach obyczajowych, spo-
łecznych i ekonomicznych. Opisuje jak kształtują one ludzi i jak ludzie 
są często nieprzygotowani na to, co się zdarzy. Traktuje również o ich 
niekiedy irracjonalnych reakcjach na to, co im się przytrafia. 

Cała historia zaczyna się od chwili małżeństwa Mojżesza Hersza 
i Estery, z którego narodziło się pięciu synów. Bohaterem utworu jest 
zatem rodzina. Rozwija się  ona jak gałęzie rozrastającego się drzewa. 
Jednocześnie widać w tej grupie konflikty, ujawniają się problemy  
z dorastaniem czy dostosowaniem się do zmieniającej się rzeczywisto-
ści. Poszczególni członkowie familii inaczej podchodzą do życia. Ich 
postawę kształtują warunki, idee oraz własne przemyślenia. Z powie-
ści jasno wynika, że historia inaczej by się potoczyła, gdyby nie pie-
niądze zarobione w Drohobyczu na wydobyciu ropy naftowej i wosku 
ziemnego. Nie byłoby tych ludzi stać na drogie studia medyczne czy 
rozpoczynanie nowych interesów, takich jak browar czy większy sklep. 
Pieniądze przydają się też podczas okupacji niemieckiej, gdyż ukry-
wanie się było po prostu drogie.  

Autorka Claudia Erdheim jest doktorem filozofii. Urodziła się  
w 1945 r. w Wiedniu. Studiowała filozofię i logikę, wykładała na kilku 
uniwersytetach w Niemczech. Od 1984 do 2005 r. była wykładowczy-
nią w Instytucie Filozofii w Wiedniu. Obecnie mieszka w stolicy Au-
strii jako wolna pisarka. Jest autorką wielu publikacji książkowych. 
Była wielokrotnie nagradzana za twórczość literacką1. Pisarka stara się 
być bardzo obiektywna i werystyczna w opisach realiów mimo tego, że 

                                                
1 Claudia Erdheim, Już od dawna niekoszernie. Historia pewnej rodziny. Siedlce 
2015. Por. też stronę internetową Autorki http://www.erdheim.at/ oraz stronę wy-
dawcy: https://ikribl.wordpress.com/2016/01/04/claudia-erdheim-juz-od-daw-na-nie 
koszernie/ 
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jest to historia jej rodziny. Opis bohaterów jest realistyczny, zarówno 
pod względem zachowania, jak i świata przeżyć wewnętrznych. Pozna-
jemy ten świat z perspektywy członka rodziny. Nie ma jakichś ekspe-
rymentów w narracji czy też zaskakujących chwytów formalnych. Ca-
łość jest przejrzysta narracyjnie.  

Przedstawiana historia opowiadana jest z perspektywy bohate-
rów, a właściwie konkretnej postaci, o której mówi dany fragment 
książki. Autorka skupia się  na kształtowaniu obrazów dorastania  
i rozwoju osobowości. Dzieci poniżej kilkunastu lat są opisane pobież-
nie. O większości osób starszych wspomina się tylko wtedy, gdy dzieją 
się ważne wydarzenia z nimi związane lub też wspomina się o nich 
bardzo ogólnikowo. Na przykład, gdy ojciec umiera i ma to jakiś wpływ 
na młodszą osobę. Jeżeli chodzi o słownictwo, jakim autorka opisuje 
wydarzenia, to jest ono specyficzne, niekiedy nasycone terminami 
specjalistycznymi (słownictwo zawodowe) czy też pojęciami abstrak-
cyjnymi, które są związane z ideami czy prądami społecznymi oraz 
politycznymi.   

To, jak ludzie myślą ma bardzo duże znaczenie, bo pozwala po-
znać nie tylko ich motywacje, dlaczego zrobili to, co zrobili, ale też ich 
mentalność, świat pojęć, w jakim się poruszali, a więc  ich świadomość 
i tożsamość. Bohaterowie zmieniają się czasami diametralnie. Każde 
pokolenie żyje w trochę innym świecie i porusza się w troszkę innej 
rzeczywistości społecznej i pojęciowej.  

W książce pokazano także stosunki pomiędzy różnymi kultura-
mi. Bohaterowie żyją w społeczności międzyetnicznej, co ma zarówno 
dobre, jak i słabsze strony. Do dobrych należy współpraca między-
ludzka. Bohaterowie robią interesy, pracują nad wspólnymi zadania-
mi czy uczą się lub wypoczywają wspólnie. Bez tej kooperacji nie mo-
gliby się tak szybko rozwijać czy też żyć w dobrobycie. Z drugiej strony 
ujawnia się antysemityzm, który wydaje się szeroko wówczas rozpo-
wszechniony. Przejawiał się on poprzez rozruchy i bunty społeczne. 
Jednak nie miał bezpośredniego wpływu na losy rodziny aż do czasu 
Holokaustu.   

Autorka przyznaje, że sami Żydzi nie zawsze byli sprawiedliwi  
w stosunku do innych. Na początku był przecież wyzysk w kopalni  
w Drohobyczu. Robotnicy pracowali ciężko za bardzo małe stawki 
narażając się na spore niebezpieczeństwo. Podczas I wojny światowej 
obchodzili braki zaopatrzeniowe kupując towary na czarnym rynku. 
Na początku byli też powściągliwi w kontaktach z nie-Żydami, zwłasz-
cza niemile były widziane związki małżeńskie, ale potem to się zmieni-
ło. Sama autorka jest przecież dzieckiem pół-Żydówki i Austriaka, 
więc jest etnicznie związana z narodem żydowskim. Zresztą ten zwią-
zek pomógł przetrwać jej matce czasy Holokaustu.  
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Realizm powieści polega także na bardzo dokładnym pokazaniu 
często drobnych szczegółów historycznych. Nie chodzi tu tylko o po-
kazanie wielkich wydarzeń, takich jak rzeczywistość wojenna, ale też 
detali dziejowych, co sprawia, że świat przedstawiony jest bardziej 
rzeczywisty; można go zobaczyć oczami bohaterów. Służą temu mię-
dzy innymi wstawki i cytaty z artykułów prasowych, wiadomości czy 
odezw, które mają pokazać szersze tło historyczne.  

Świat przedstawiony jest przeważnie poważny, ale jest też hu-
mor, który go ciekawie ubarwia. Akcja dzieje się w wielu miejscach,  
w wielu krajach na przestrzeni dość długiego okresu. Przez ten okres 
zmieniają się granice. Zmianom podlegają także miasta i miasteczka, 
w których rodzą się, żyją i umierają bohaterowie. Opisy poszczegól-
nych miejsc są bardzo konkretne. Są to miejsca, w których dzieje się 
akcja i w mniejszym stopniu służą one do charakterystyki pośredniej 
bohaterów.   

Jak się wydaje nie wszystkie przywołane w powieści dane histo-
ryczne są wiarygodne. W jednym z fragmentów są informacje, że le-
giony Piłsudskiego mordowały i grabiły Żydów na wielką skalę pod-
czas walk o Lwów z Ukraińcami2. Najpewniej historia przywołana  
w powieści opiera się o relacje zachodnie. W ogóle, jeśli wspomina się 
o Polakach, to raczej negatywnie lub neutralnie. Inne elementy histo-
ryczne są świetnie opisane i w pełni zgodne z rzeczywistością. Na 
przykład, że podczas pierwszej wojny światowej robiono pączki z mąki 
kukurydzianej, kiedy zabrakło zwykłej. Szczegółowo opisano codzien-
ność na froncie serbskim, zmagania z epidemiami w szpitalu polo-
wym, pokazano stosunki w armii austrowęgierskiej czy też, jakie zna-
czenie miał żółty pasek inteligenta, jak się o niego starano oraz, że 
zwalniał z niektórych prac, chociażby kopania latryn.  

Powieść Claudii Erdheim może się podobać. Pozwala doskonale 
się wczuć w sytuację bohaterów i poznać ich losy. Poznajemy sytuację 
panującą w kilku niejako epokach historycznych. Sytuacja przed 
pierwszą wojną światową, po wojnie, jak i podczas drugiej wojny świa-
towej, to właściwie różne światy. Choć historia zaczyna się w Droh-
obyczu, to później przenosi się do Wiednia, a z stamtąd do Lwowa; 
pod koniec powieści również na Węgry i Rumunię. W tym okresie  
poznajemy historię członków rodziny, którzy starają się przetrwać 
Holokaust w wielu krajach i na różne sposoby.  

 
 
 

                                                
2 Claudia Erdheim, Już od dawna niekoszenie, s.201-203. Por. też Czesław Mą-
czyński: Boje lwowskie (1921). http://lwow.home.pl/maczynski/2.html.  
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Summary: 
 
The explores the autobiographical book Już od dawna niekoszernie… (Siedlce 

2015), written by author of Claudia Erdheim who lives in Vienna. The novel was 
translated from German into Polish and follows the story of a Jewish family and the 
multicultural society of Galicia at the turn of the century. The book is interesting, well 
written and rich in historical details. 

 
Key words:  Claudia Erdheim, Autobiographical Novel, Jewish Family 
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Urszula Markiewicz  
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Pokłon Haliny Grochowskiej  
jako obraz pokolenia powojennego 

 
 
 Pokłon to powieść, w której rzeczywistość lat 50. ściera się  
z niedawno zakończonym konfliktem wojennym. Zarysowane postaci 
uczą się na nowo funkcjonować w przewartościowanym świecie, który 
już nigdy nie będzie taki jak wcześniej. Jedną z głównych bohaterek 
powieści jest Maria Dąbrowska z domu Snopkiewicz – kresowa 
szlachcianka; konflikt zbrojny odebrał jej szansę na szczęśliwe dzie-
ciństwo i skazał na pracowite dojrzewanie. Mieszkała z nisko usytu-
owaną rodziną Zbuczyńskich, jakby „kątem”, będąc tam traktowana 
jako „obca”. Musiała ciężką pracą potwierdzać status przygarniętej 
dziewczyny.  
 Postać stworzona przez Grochowską ma w sobie wiele 
sprzeczności. Autorka poddaje wiwisekcji przeżycia młodej kobiety, 
która uczy się żyć w trudnej relacji z domownikami naruszającymi jej 
prawa. Pozostawiona sama sobie, często wykorzystywana do różnora-
kich prac przez „przyszywanych” braci, nie dostawała nigdy czegoś  
w zamian. Cieszyła się wyłącznie krótkimi chwilami odpoczynku, po-
święcając je marzeniom. Dodatkowo wierzyła, iż – jako szlachcianka  
z pochodzenia – jest lepsza od innych, dlatego nieudolnie dążyła do 
wyimaginowanego celu: wywyższania się, co ostatecznie tylko ją 
ośmieszało. Jej droga do roli świadomej kobiety była trudna i nigdy 
tak naprawdę nie spełniła się. Społeczność traktowała bohaterkę bez 
szacunku (szwagierki próbują wykorzystać naiwną, dobrą i pokorną 
Marię). Sfera szlacheckich wizji w starciu z szarą komunistyczną rze-
czywistością przegrywa.  
 Wydaje się, iż celem autorki było przedstawienie panoramy 
społeczności, która szukała nowego miejsca w nieznanym sobie oto-
czeniu. Ludzie pochodzący ze wsi przybywali do miasta, zajmowali 
puste mieszkania i tworzyli koloryt danej dzielnicy. Halina Grochow-
ska nie ukazuje konkretnego pejzażu miejskiego. Dzięki takiemu za-
biegowi jej powieść, może mieć wydźwięk uniwersalny, który tworzy 
obraz pokolenia odnajdującego się w ciężkiej rzeczywistości powojen-
nej.  
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 Osią styczną, swoistym axis mundi na łamach Pokłonu jest 
podwórko, które skupia całe życie i wydarzenia dziejące się w małej 
społeczności. To tutaj sąsiedzi „poddają obróbce” innych, jak również 
komentują wszystkie zdarzenia, jakie miały tam miejsce. Przebywając 
w jednym z miast na Ziemiach Odzyskanych budują coś na kształt 
„mikroklimatu wiejskiego” tak dobrze im znanego. Czy jednak kryje 
się za tym coś więcej? Zważając na tło historyczne powieści, o którym 
autorka stale przypomina, bohaterowie próbują zapomnieć o krzyw-
dach wyrządzonych im przez czas II wojny światowej. Jednak odłamki 
przeszłości, które zostały w tych jednostkach nie wydają się możliwe 
do całkowitego usunięcia. Konflikt pomiędzy kreowaniem nowej rze-
czywistości, a tym, co było będzie pojawiał się ciągle w najdrobniej-
szych szczegółach: rodzice nie potrafią wyzbyć  się przemocy wobec 
dzieci. Nigdy nie zapominają też o ciągłym strachu w relacjach z nową 
władzą. Dużym problem są także braki edukacyjne i analfabetyzm 
niektórych członków społeczności.  
 Poza warstwą ideową tekstu, warto również spojrzeć na jego 
konstrukcję. Halina Grochowska oscyluje wokół powieści tradycyjnej 
z elementami reportażowymi bądź komentarzami odautorskimi, które 
są wplecione w treść tekstu. Autorka chce ciągle uczestniczyć wraz ze 
swymi bohaterami w analizie sytuacji. Czytamy we wstępie:  
 

Usiłując jako tako wyjaśnić poruszone […] kwestie, przypomniałam sobie 
niektóre obrazki z mojego dzieciństwa i młodości. Poniższy tekst to próby 
przedstawienia fragmentów rzeczywistości sprzed kilkudziesięciu lat. Dla te-
go pokolenia, dla którego rzeczywistość była wyjątkowo mocno skompliko-
wana, bo niepewna. Osadnicy przybywający na Ziemie Odzyskane musieli 
przystosować się do zupełnie innych warunków życia. Wiele lat trwało „roz-
pakowywanie walizek” rozumiane jako oswajanie się ze świadomością, że 
„jesteśmy u siebie”1.  

 
Zamierzeniem autorki jest stworzenie historii, w której sama brałaby 
udział. Na podstawie własnych reminiscencji tka sieć wydarzeń połą-
czonych piętnem lat wojennych. Tak wytworzony obraz jest głosem 
pokolenia, które niejako pod przymusem wchodziło do nowo zastanej 
i nieznanej rzeczywistości.  
 Pokłon staje się zapisem doświadczeń i emocji, które towarzy-
szyły nie tylko Halinie Grochowskiej, ale również  jej rówieśnikom. Za 
pomocą różnorodnych środków w ciekawy sposób prezentuje realia 
poszukiwań własnej tożsamości. Pomimo żywej obecności tła histo-
rycznego na plan główny wysunięte są poszczególne postacie, a także 
rodziny Ostrowskich czy Szczepaników, które różnorako funkcjonują 

                                                
1 Halina Grochowska, Pokłon, Gdynia 2013, s. 6-7.  
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na Ziemiach Odzyskanych. Odnajdywanie siebie pośród tych realiów 
jest dla nich katalizatorem do dalszych działań. Często te historie nie 
kończą się jednak szczęśliwie, jak właśnie w przypadku Marii, która 
nie potrafi zaaklimatyzować się we współczesnym dla niej świecie. 
Niszczy ona przy tym własną rodzinę pokładając w dzieciach nadzieję 
na realizację tego, co nie udało się jej w życiu uzyskać i spełnić.  
 Powieść wydana już kilka lat temu zasługuje wciąż na uwagę 
czytelnika, gdyż podejmuje tematykę niezwykle żywą i aktualną. Na ile 
udało się autorce rozliczyć z czasem przeszłym i wykreować przyciąga-
jącą relację obrazu rzeczywistości – oceni czytelnik.   
 
 
Summary:  
 

Halina Grochowska is a local novelist who created an interesting type of he-
ro. This is the story of a woman from the borderlands who had noble roots. Grochowska 
reminds the reader that present-day heroes are trying to forget the wrongs that have 
been done to them during World War II. The novel is noted for its stimulating 
presentation of events and engaging style. 

 
Key words: Halina Grochowska, Pokłon, World War II, Novel 
 
 
Bibliografia:  
 
- Halina Grochowska: Pokłon, Gdynia 2013. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIVVV   
   

TTTWWWÓÓÓRRRCCCZZZOOOŚŚŚĆĆĆ      
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



Inskrypcje. Półrocznik 

 

199 

Danuta Kobyłecka  

 

Aforyzmy 

* 

Koniec  nauczania  początkiem  wymądrzania 

 

* 

Kryzys rządzących przejawia się ilością kontrolujących 

 

* 

Czasem małe ustępstwa grożą dużymi konsekwencjami 

 

* 

Konsekwentna i systematyczna asertywność to samotność 

 

* 

Definicje jak normy stwarza się dla potrzeb chwili 

 

* 

Tyle z nas co po nas zostaje 
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* 

Zakłopotanie pokrywasz niestosownym żartem 

 

* 

Nie można tworzyć odcinając korzenie 

 

* 

Tylko umiar nie szkodzi 

 

* 

Inwigilację tłumaczy się bezpieczeństwem 

 

* 

Jeśli piękno ciała przestało opierać się grawitacji                                                                  

pozostaje tylko piękno ducha  

 

* 

Czas odkładany na później jest nieosiągalny 

 

* 

Słowa nie śmieci, nie rzucaj  
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* 

O pokoju najwięcej mówią ci, którzy na wojnie zarabiają 

 

* 

Talent zatrzymany dla siebie umiera wraz z właścicielem 

 

* 

Przyjaźń kończy się tam gdzie zaczyna się interes 

 

* 

Żyjesz dla mnie a ja dzięki tobie 

 

* 

Zbyt dużo demokracji to anarchia 

 

* 

Jeśli ma się twarz przegrywa się z twarzą 

 

* 

Ładne kobiety starzeją się ładnie, mądre – dostojnie 
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Urszula Tom 

 
„Przystanek przed snem” (wybór). 

Přeložil František Všetička 
 

 

Daruj mi… 

 

Daruj mi nejmenší kvítek z louky 

utržený s myšlenkou na mě 

Daruj mi úsměv ale nejupřímnější 

bych se mohla nerozumně 

poprvé tak silně 

 zamilovat 

 

 

 

 

*     *     * 

 

Při hře houslista podzim lká tiše 

Flétna klíče ptáků odprovází do dáli 

Zelený verš jenž mazlí se měkce 

v ohni krbu zelené hřeje žaly 
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Úsměvem a gestem… 

 

Vždycky mě tak vítej 

úsměvem a gestem 

vždycky mě tak vítej 

když mám být a jsem 

Vždycky mě tak vítej 

abych uvěřila 

že jediná jsem 

a byla 

Vždycky mě tak dávej sbohem 

úsměvem a gestem 

vždycky mě tak dávej sbohem 

když jsem byla a jsem 

Vždycky mě tak dávej sbohem 

abych uvěřila 

vrátit se chtěla 

a vrátila 

Vždycky mě tak vítej… 
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Zkamenět s tebou 

 

Tvář jsem tulila ke tvé tváři 

a bylo tak dobře teplo a bezpečně 

A štěstí jsem v mlčení nalezla 

tak velké 

že jsem zkamenět chtěla 

a zůstat tak věčně 
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Bosá stráž 

 

Stojí bosé vojsko 

v zelených mundurech 

vyvstalé neobyčejně 

a hrobově tiché 

šlape po posledním kříži 

nadějí a vírou 

Zapomenuté Polsko 

Polsko 

Ukrajina… 

 

Trestní roty 

obehnané zdí 

starou a zpuchřelou 

jak zbytek paměti 

svatá střeží jména 

v omšelém kameni 

Hřbitovní kopřivy 

hřbitovní 

Kopřivy 

 

 

  Přeložil František Všetička 

Przystanek przed snem…, s. 14, 16, 28, 54, 74.  
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