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O powinnościach  
uniwersyteckich nestorów nauki

Świątynia nauki jest gmachem o wielu kształtach 
Albert Einstein

Cóż mogą wnieść do rozwoju nauki czy jej upowszechniania uniwersyteccy 
nestorzy nauki, którzy formalnie zakończyli już swoją akademicką dzia-
łalność? Czy mogą jeszcze partycypować w odkryciach naukowych, będąc 

poza uczelnią? Czy jedyną formą ich bycia jest stan spoczynku? Pytania te stają się 
szczególnie zasadne w sytuacji dynamicznego rozwoju nauki, wielogodzinnego 
pobytu w pracowniach, laboratoriach, bibliotece czy archiwach, które wydają się 
poza zasięgiem nestorów nauki. Próbując odpowiedzieć na te pytania, na samym 
początku nawiążemy do wystąpienia dr. Kazimierza Twardowskiego z okazji 
przyznania mu tytułu doktora honorowego Uniwersytetu Poznańskiego. Swoje 
wystąpienie Kazimierz Twardowski zatytułował O dostojeństwie Uniwersytetu1. 
Kazimierz Twardowski stwierdził wówczas: „Ilekroć wymawiam wyraz «Uniwer-
sytet», czynię to – przyznaję, z pewnym namaszczeniem” i „zrazu jako student 
po dziś dzień odczuwam tak żywo wielkie dostojeństwo Uniwersytetu”. Dalej 
w swoim wystąpieniu podkreślał, że „Dostojeństwo to płynie nie tylko z sędzi-
wego wieku i chlubnych tradycji uczelni noszących tę nazwę, ma ono swe źródła 
w swej idei Uniwersytetu”, która wyraża się, jak to określił, w „zdobywaniu prawd 
i prawdopodobieństw naukowych”, „krzewieniu umiejętności ich dochodzenia” 
oraz „doskonaleniu i szerzeniu sposobów… prawdy obiektywnej”, „według praw 
logiki…, a nie rozkazów” i „żadnych czynników zewnętrznych”. To właśnie, kieru-
jąc się tymi ideami, uniwersytet – według Kazimierza Twardowskiego – „tworzy 
najwyższe wartości intelektualne, które przypaść mogą człowiekowi w udziale”.

Szczególną rolę w realizowaniu tych idei przypisuje Kazimierz Twardow-
ski profesorom uniwersytetu. To właśnie „profesorowie winni być sługami tej 
prawdy ustawicznie”. Nie zwalnia ich bowiem z obowiązku „odkrywania prawdy 
obiektywnej” i jej upowszechniania status zawodowy, czyli na przykład status 

1 K. Twardowski, O dostojeństwie Uniwersytetu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
2011 [reprint].
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profesora seniora oraz wiek. Uniwersytet jest według Kazimierza Twardowskiego 
wspólnotą, która łączy nie tylko profesorów (paryska formuła uniwersytetów) 
i studentów (bolońska formuła uniwersytetów), ale jest wspólnotą, która pro-
mieniuje na całe społeczeństwo, szerząc poglądy i przekonania, których nikomu 
nie „wpaja się jako programy”, lecz których siła tkwi wyłącznie w ich naukowym 
uzasadnianiu2.

Michał Heller „bycie uczonym” postrzega jako „sposób na życie”, ale i jako 
„pasję”. Wpisuje także w obszar powinności profesorów, a także nestorów nauki 
„wymiar etyczny”, który za Juliuszem Domańskim traktuje jako „wzbogacający 
składniki doktrynalne i teoretyczne”3. Nestorzy nauki właśnie dzięki doświad-
czeniu, mądrości, jak i szacunkowi, który jest im przypisywany, mogą realizować 
główną ideę uniwersytetu, jaką jest uprawianie nauki, jej upowszechnianie i gło-
szenie prawdy. W naukę wpisuje się też jej etyczny wymiar, etyczną powinność.

Bycie nestorem identyfikowane jest przede wszystkim, jak już wcześniej 
podkreślono, z wiekiem, doświadczeniem i mądrością. Nestor to osoba nie 
tylko najstarsza, ale i zasłużona. W Księdze Mądrości napisano, że „starość jest 
szanowana nie za to, że długowieczna i nie mierzy jej ilość lat. Siwizną ludzi jest 
ich roztropność, sędziwym wiekiem życie nieskalane”4. 

Kinga Wiśniewska-Roszkowska w książce pod jakże znamiennym tytułem 
Pochwała starości przywołuje wypowiedź Cycerona, który stwierdził, że „najsku-
teczniejszą bronią przeciw starości są zainteresowania umysłowe i wyrobienie 
w sobie zalet charakteru. Jeśli o nie stale zabiegać będziemy, to po długim czasie 
i dobrze wypełnionym życiu cudowne ujrzymy owoce”5. Potwierdzeniem tej 
tezy może być aktywność twórcza m.in. Platona, który w wieku 80 lat napisał 
rozprawę Prawa, Michała Anioła, który także w wieku 80 lat pracował nad 
konstrukcją katedry św. Piotra w Rzymie, Tycjana, który w wieku 90 lat nama-
lował Pietę, i Verdiego, który mając 79 lat, skomponował operę Falstaff. Z kolei 
Karol Irzykowski, dokonując swoistego podsumowania swojego życia, stwierdził: 

„U schyłku kariery widzę, że teraz dopiero mógłbym dobrze zacząć”.
Wiek senioralny uznać należy zatem za czas osiągania pełnej dojrzałości, 

mądrości i, co szczególnie ważne, integracji wewnętrznej. Wiek senioralny po-
strzegać można jako szansę na realizację własnej koncepcji życia, życia intelek-
tualnego. Erik Erikson okres senioralny określa jako możliwość „najwyższego 
napięcia energetycznego potencjałów rozwojowych”, okres „spójności i…” i to 
właśnie dzięki mądrości egzystencjalnej6.

2 Zob. także L. Moulin, Średniowieczni szkolarze i ich mistrzowie, Gdańsk – Warszawa 2002.
3 M. Heller, Jak być uczonym, Kraków 2009, s. 55–64.
4 C. Miłosz, Księgi biblijne, Kraków 2015, s. 537.
5 K. Wiśniewska-Roszkowska, Pochwała starości, 1994, s. 42.
6 K. Przyszczypkowski, Dorosły wobec edukacji, [w:] Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne 

dorosłych, red. K. Przyszczypkowski, E. Solarczyk-Ambrozik, Koszalin 1995, s. 57–75.
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Czas senioralny trzeba więc uznać za okres życia, w którym można for-
mułować wobec siebie, jak i wobec swojego życia nowe oczekiwania. Dążyć 
do ponownego samookreślenia się, do pogłębiania sensu życia i przemian ku 
pełniejszemu człowieczeństwu. 

Jakie zatem powinności winny ciążyć na uniwersyteckich nestorach nauki? 
Główną ich powinnością winny być obrona wolności nauki i jej etycznego wy-
miaru oraz nieuleganie jakimkolwiek naciskom zewnętrznym. Sprzyjać temu 
może fakt, że nestorzy nauki nie muszą się już ubiegać o granty, a więc m.in. 
koncentrować się na projektach badawczych zamawianych przez różne podmioty 
życia politycznego, gospodarczego i społecznego. Nie muszą koncentrować się na 
zdobywaniu punktów, które, jak się współcześnie okazuje, są istotne w awansach 
naukowych. Winni przede wszystkim wskazywać na znaczenie autonomii uni-
wersytetu jako fundamentu kultury akademickiej. I poszukiwać „prawdy nawet 
wtedy, gdy wydawała się całkowicie bezużyteczna”7. Centralnym przesłaniem 
nestorów nauki winna być „apoteoza rozumu” (określenie Piotra Sztompki).

Powinnością nestorów nauki jest też poszanowanie pluralizmu teoretycz-
nego i metodologicznego, zwracanie uwagi na graniczność poznania nauko-
wego i nieuleganie presji pojawiających się ostatnio, szczególnie w obszarze 
nauk społecznych, modom badawczym8. Nestorzy nauki powinni w wyższym 
stopniu, niż może to dotyczyć młodszych pracowników nauki, uznawać efekty 
swoich badań nie tylko jako dobro osobiste, ale także jako dobro uczelni czy 
nauki w ogóle.

Powinnością nestorów nauki jest także przejawianie postawy krytycznej 
wobec swoich własnych poglądów, jak i wobec narzucanych zewnętrznie, m.in. 
przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze (korporacje), badań mających 
przyczyniać się wyłącznie do pomnażania ich zysków finansowych. W ten sposób 
powinnością nestorów nauki właśnie ze względu na ich doświadczenie staje się 
przejawianie twórczej, a nie odtwórczej postawy badawczej (naukowej).

Nestorzy nauki mogą w szczególny sposób wpisywać się we współcześnie 
nieco zapomnianą relację mistrz – uczeń (student), jak i krzewiąc postawę twór-
czej krytyki wobec własnych osiągnięć naukowych, postrzeganych z perspektywy 
nowych, młodych odkryć badawczych. W ten sposób nestor nauki, jako „mistrz”, 
mimo swojego wieku, przejawia (lub przejawiać powinien) i prezentuje twórczą 
wrażliwość krytyczną, wyrażającą się w przesuwaniu horyzontów poznania na-
ukowego, a nie nauczania jedynie obowiązującego modelu badawczego, często 
naznaczonego ideologicznie czy politycznie. 

7 P. Sztompka, Autonomia – fundament kultury akademickiej, „Nauka” 2017, nr 3, s. 7.
8 K. Przyszczypkowski, Polityczność w edukacji, Poznań 2012, s. 15–36, 120–137; B. Pokorska, 

T. Węcławski, Pracownia Pytań Granicznych UAM. Idea i pierwsze doświadczenia, „Nauka” 2007, nr 4, 
s. 61–78.
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Szczególnie cenne w nauce jest czerpanie z wiedzy i doświadczeń tworzących 
tak zwaną archeologię wiedzy, którą Piotr Sztompka ujmuje jako nieustanne 
wydobywanie na jaw, odgrzebywanie spod powłoki pozornej oczywistości i ko-
nieczności innych niż panujących aktualnie dyskursów, ukazywanie zarówno ich 
historycznej ciągłości, jak i dyskursywnych przełomów. W historii dyskursów 
ogromną rolę odgrywa przypadek, odkrycie, inicjatywa. Archeologia wiedzy 
pozwala dostrzec, że „teraźniejszość nie była zawsze”, a obecne instytucje, reguły 
i przekonania nie są ani jedyne, ani konieczne, ani odwieczne9. Młode pokolenie 
z tej perspektywy ma się stać gwarantem ciągłości i doskonałości nauki w jej 
najwyższych standardach. Stąd niezwykle ważne jest budowanie wspólnoty 
akademickiej, międzypokoleniowej, która stworzy warunki do „wyłaniania się 
z równoczesnej przynależności do grup, które mają odmienne, a nawet sprzeczne 
cele i interesy, a równocześnie wymagają jednoznacznej identyfikacji, lojalności 
i zaangażowania od swoich członków”10, a zatem wzrastania nowych pokoleń 
naukowców i naukowczyń zachowujących swoją odrębność i niezależność przy 
jednoczesnym poszanowaniu dorobku nestorów nauki.

Nestor nauki powinien być szczególnie zainteresowany, aby „krytyka, dys-
kusja i polemika naukowa prowadzone były z poszanowaniem zasad szacunku, 
rzeczowości i rzetelności”11. Bardzo często nestorzy nauki opracowują różnego 
rodzaju opinie i ekspertyzy. Dlatego ważne jest, aby w ich redagowaniu kierowali 
się dobrymi obyczajami w nauce i nie ulegali presji oczekiwań zleceniodawcy, 
kierowali się wyłącznie kryteriami rzetelności naukowej. Opinie czy ekspertyzy 
właśnie ze względu na doświadczenie nestorów nauki winny być konkretne, 
wrażliwe i bezstronne. Do dobrych obyczajów w nauce należy, aby upowszech-
nianie nauki było rzetelne, wskazując jednocześnie na jej ograniczenia. Nestorzy 
nauki szczególną rolę mogą odgrywać jako krzewiciele wiedzy. Są szczególnie 
predysponowani właśnie ze względu na swoje doświadczenie i mądrości do 
wpisywania nauki w kulturę prawdy i wartość, tworząc, jak to określa P. Sztomp-
ka, swoisty kapitał moralny i kapitał społeczny12. Jerzy Marian Brzeziński na 
potwierdzenie tej tezy przywołuje wypowiedź Tadeusza Czeżowskiego, który 

„akcentuje… organiczny związek reguły metodologicznej i etycznej”, a także 
„nakazuje podawać za prawdę jedynie te twierdzenia, których prawdziwość jest 
zgodna z aktualnym stanem wiedzy, jest nie tylko zasadą metodologii, ale także 
i etyki naukowej”13.

9 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, s. 394.
10 Tamże, s. 196–197.
11 Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa 2001, s. 14.
12 P. Sztompka, Socjologia, s. 12.
13 J.M. Brzeziński, Co zagraża uniwersytetowi? [Wykłady Wszechnicy Uniwersyteckiej], Bydgoszcz 

2008, s. 21.
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Przesłania dotyczące powinności nestorów nauki leżały u podstaw orga-
nizowanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykładów. 
Wykłady rozpoczęły się w 2015 r. Wygłaszali je zarówno przedstawiciele nauk 
humanistycznych, prawniczych, ścisłych, jak i przyrodniczych. Odbywały się one 
w Sali im. Biskupa Jana Lubrańskiego. Jako miejsce wykładów salę tę wybrano 
nieprzypadkowo. Biskup Jan Lubrański był założycielem akademii w Poznaniu. 
W sali jego imienia znajduje się obraz Jana Matejki zatytułowany Założenie Aka-
demii Lubrańskiego. Na obrazie widać fundatora – biskupa Jana Lubrańskiego 
w trakcie przekazywania profesorowi Akademii aktu założycielskiego tej uczelni. 
Ważne są także dwa elementy tego obrazu. Jednym z nich jest znajdujący się 
na dywanie, u podnóża tronu biskupiego herb Lubrańskich Godziemba i litery 
J. L. E. P., które dotyczą biskupa i oznaczają Joannes Lubransci Episcopus Po-
snaniensis. Drugim elementem jest umieszczony w górnym prawym narożniku 
obrazu napis „Academia Lubraniensis”, choć w rzeczywistości uczelnię określano 
mianem Collegium Lubranscianum (za Markiem Rezlerem). To przekazanie 
przez biskupa aktu założycielskiego profesorom Akademii jest wyrazem wy-
kraczania uczelni poza jej mury. Pokazuje jej związek z fundatorem, który jest 
reprezentantem szerszej niż Akademia społeczności. I dla tej szerszej społecz-
ności Akademia ma odgrywać służebną rolę w całym cyklu swojego istnienia, ale 
także w całym cyklu życia jej profesorów. Akademia staje się w tej perspektywie 
nie uczelnią za zamkniętymi drzwiami, ale uczelnią służącą zarówno profeso-
rom, studentom, jak i całej społeczności. Akademia odgrywa więc wobec tej 
społeczności rolę służebną. W szerokiej perspektywie tej służebnej roli uczelni 
wpisują się wykłady nestorów nauki, osób związanych przede wszystkim z Uni-
wersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykłady początkowo adresowane były do społeczności nestorów nauki, 
jednak już na drugim spotkaniu z wykładem prof. dr. hab. Andrzeja Legockie-
go, podobnie jak w trakcie następnych, wśród słuchaczy byli nie tylko nestorzy. 
Uczestniczyli w nich przedstawiciele młodszych pracowników nauki z różnych 
uczelni i instytutów badawczych z Poznania.

Niniejsza książka obejmuje dwa szerokie kręgi tematyczne. Pierwszy sta-
nowi obszar nauk humanistycznych, społecznych i prawniczych. Niekiedy 
w te kręgi tematyczne wpisują się pojedyncze teksty, jak na przykład Andrzeja 
Szwarca pod tytułem Wielokulturowość i prawo karne. Niektóre z podejmowa-
nych w prezentowanych tekstach problemów mają swoją szerszą reprezentację, 
jak np. te związane z perspektywą historyczną. Zaliczyć do nich można teksty 
Sylwestra Dworackiego Korzenie Europy, Karola Olejnika Umizgi polityków 
do historii i Ewy Piotrowskiej Nauka a ideologia. Casus matematyki i ma-
tematyków w III Rzeszy. Osobny obszar tematyczny tworzą teksty Bogdana 
Walczaka Język polski wśród języków świata, Jerzego Bańczerowskiego Moje 
spotkania z Koreą. W każdym z tych tekstów język postrzegany jest w katego-
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riach zróżnicowanego rozumienia sensu świata. Wielość narracji staje się w tym 
przypadku kategorią dominującą. Świadczyć o tym mogą także rozważania 
Zbigniewa Kwiecińskiego o roli intelektualistów publicznych jako wychowaw-
ców na przykładzie Stanów Zjednoczonych po wyborze Donalda Trumpa na 
prezydenta. Autor wskazuje również na możliwość powtórki z Roku 1984 
Orwella czy zagrożenia powstaniem „pozorowanego państwa”. Teksty z tego 
obszaru tematycznego korespondują z rozprawą Andrzeja Szwarca, w której 
wielokulturowość postrzegana jest nie tylko w perspektywie prawa, ale także 
w perspektywie godności człowieka. Ważnym w tym kręgu tematycznym jest 
także artykuł Barbary Nowak pt. Mowa dźwięków. O (nie)rozumieniu muzy-
ki. Wykładowi nestorki towarzyszyły ilustracje muzyczne w wykonaniu Julii 
Muraszko – skrzypce i Pauli Krauze – fortepian. Prezentowano fragmenty 
utworów J.S. Bacha, E. Elgara, C. Francka i S. Rachmaninowa. 

Bliższa analiza prac wskazuje na interdyscyplinarne, wieloaspektowe i me-
todologiczne zróżnicowane podejście do analizowanych kwestii. Wspólną cechą 
załączonych tekstów w tym kręgu tematycznym, mimo często bardzo odległych 
od siebie zagadnień, jest to, że są one „częściowo przecinające się”. Głębszy 
namysł nakazywałby konieczność wskazania rdzenia (jądra), leżącego na styku 
owego „przecinania się” podejmowanych spraw. Prób takiego rozwiązania po-
szukiwać będziemy w kolejnych wykładach nestorów nauki na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Drugi krąg tematyczny obejmuje teksty wpisujące się w obszar nauk ścisłych, 
przyrodniczych i eksperymentalnych. Mamy świadomość, że podział jest nie-
ostry, ale do takiego ujęcia predestynuje podjęta w artykułach problematyka. 
W prezentacji zachowana została kolejność wygłaszanych wykładów, nie jest 
więc podporządkowana jakiejkolwiek strukturze z wyraźnie naznaczoną wio-
dącą tezą. 

Przedstawione we wspomnianym kręgu tematycznym wszystkie teksty zwra-
cają uwagę nie tylko na dynamiczny rozwój poszczególnych dyscyplin nauk 
przyrodniczych, ścisłych i eksperymentalnych, ale także na praktyczne aspekty 
tego rozwoju i wynikające z niego konsekwencje etyczne i prawne. Andrzej Le-
gocki w swoim wywodzie podkreśla, że w obszarze takich dziedzin, jak biologia 
molekularna, chemia organiczna i bioinformatyka, przyczyniły się nie tylko do 
wyłonienia nowych kierunków, m.in. biologii syntetycznej, ale do opracowania 
sposobów ich wykorzystania w szeroko rozumianych naukach biomedycznych, 
które prowadzą m.in. do medycyny spersonalizowanej. 

Na zastosowanie także w medycynie, niektórych związków o działaniu fizjo-
logicznym zwraca uwagę w swoim artykule Arnold Jarczewski, mówiąc o tym, 
że o poczuciu naszej tożsamości, wolnej woli decydują nie tylko nasze komórki 
nerwowe, ale, co szczególnie charakterystyczne dla współczesności, powszechnie 
używane substancje o charakterze fizjologicznym. 
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Wojciech Stankowski w swojej pracy o efekcie cieplarnianym mówi nie tylko 
o złożoności, wielorakich uwarunkowaniach, ale także o roli człowieka w tym 
zakresie. Co szczególnie ważne w tych rozważaniach, to zwrócenie uwagi na 
przejście efektu cieplarnianego z „wpływu punktowego” na globalny zakres. 
Dlatego duże znaczenie przypisuje Wojciech Stankowski konieczności budo-
wania „racjonalnie aplikacyjnych rozwiązań aktywności człowieka w zakresie 
ochrony i kształtowania środowiska”. W tej perspektywie efekt cieplarniany staje 
się problemem każdego z nas i każdy z nas ponosi odpowiedzialność za jego 
konsekwencje. Nie jest to sprawa wobec nas i dla nas zewnętrzna. 

Jerzy Fedorowski w artykule pt. Meandry życia na ziemi przedstawia różne 
koncepcje (nie)zmienności świata organicznego. Wnikliwie analizuje różne przy-
czyny owej (nie)zmienności, wskazując na nie tylko intelektualne napięcia wynika-
jące z naukowej lub religijnej perspektywy ich postrzegania. Wojciech Nawrocik 
podejmuje z kolei niezmiernie aktualne kwestie związane z wszechświatem, który 
wciąż nas zaskakuje. Znalazło to swoje potwierdzenie w przyznanej w 2017 r. 
Nagrodzie Nobla autorom projektu poszukiwania fal grawitacyjnych LIGO.

Niezwykle ciekawa jest także prezentacja badań Edwarda A. Gwoździa 
nad inteligencją roślin. Autor w rozważania dotyczące świata roślin wprowadza 
kategorię inteligencji, identyfikowaną najczęściej z humanistyką (psychologią). 
Edward A. Gwoźdź przedstawia jakże interesujące konkluzje, jakie mogą się 
pojawiać lub pojawiają się, gdy zderzamy ze sobą „materialnie odległe” dziedziny, 
w tym przypadku są to nauki przyrodnicze i humanistyczne. Można by się po-
kusić o stwierdzenie dotyczące jedności wszechświata i różnych sposobach jego 
postrzegania i interpretacji. Wspólną cechą wszystkich pomieszczonych tekstów 
jest przekraczanie (wychodzenie) ram dyscypliny podstawowej dla podjętych 
rozważań. Mamy w prezentowanych w niniejszym tomie artykułach do czynie-
nia z bardzo czytelnym zderzeniem dyscyplin materialnie od siebie odległych, 
np. historii z polityką, przyrody i nauki biomedycznych z etyką, prawem czy 
humanistyką (psychologią), a nawet i religią. Interesująca jest też perspektywa 
łączenia prawa z kulturoznawstwem.

Na końcu książki znajdują się dość obszerne biogramy Autorek i Autorów 
artykułów. 

Jesteśmy szczególnie zaszczyceni, iż nasza publikacja wpisuje się w Jubileusz 
100-lecia Alma Mater Posnaniensis. Niniejsze teksty stanowią przekrój wiedzy 
naukowej prezentowanej przez znakomitych Profesorów uniwersyteckich.

Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Lesickiemu, Rektorowi Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Pani prof. zw. dr hab. Agnieszce Cybal-
-Michalskiej, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM dziękujemy ser-
decznie za wsparcie tego projektu, bez którego spotkania i publikacja ta nie 
miałyby szans na realizację.



O powinnościach uniwersyteckich nestorów nauki

Wykłady Nestorów Nauki, przede wszystkim z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, nie odbyłyby się, gdyby nie wsparcie, jakie w ich or-
ganizacji uzyskaliśmy od mgr Agnieszki Kmieciak. 

Zainteresowanie wykładami nestorów spowodowało, że projekt będzie kon-
tynuowany.

Kazimierz Przyszczypkowski, Izabela Cytlak



Część pierwsza

NAUKI HUMANISTYCZNE,  
SPOŁECZNE I PRAWNE
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Starożytne korzenie Europy  
i jej dążenie do jedności 

Korzenie dzisiejszej Europy, można powiedzieć w uproszczeniu, sięgają 
do wspólnego prajęzyka, do starożytnej Grecji i Rzymu, do judaizmu 
i chrześcijaństwa. Są one różne i biegną bardzo daleko w przeszłość1. 

W krótkim artykule ograniczę się do kilku spraw ogólnych i przybliżę je wy-
branymi przykładami. Najwięcej uwagi poświęcę starożytnej Grecji. Obecnie 
Europa to kontynent jednoczący się w ramach Unii Europejskiej, dlatego zwrócę 
uwagę na te wybrane momenty z historii Europy, w których na różne sposoby 
dążono do scalania jej w jedno. 

1. Europa jako nazwa kontynentu

Europa jako nazwa geograficzna pojawiła się na dobre w znanej nam literaturze 
greckiej w V w. przed Chr., a utrwalił ją głównie Herodot, historyk z tego okresu, 
który opisał wojny grecko-perskie zwycięskie dla Greków. Herodot przedstawił 
konflikt grecko-perski właśnie jako konflikt między Europą a Azją2, w którym 
Grecy dwukrotnie odnieśli zwycięstwo: pod Maratonem w 490 r. przed Chr. 
i 10 lat później pod Salaminą. Przed Herodotem Europą nazywano jedynie 
północną Grecję3. Warto zauważyć, że do dzisiaj jedna z granic między Europą 
i Azją przebiega tam, którędy armia perska dwukrotnie wkraczała do Europy, 
a wyznacza ją most nad Bosforem w należącym do Turcji Istambule4. 

1 Jeden z korzeni stanowią także Arabowie ze swoim wkładem w nauki ścisłe i recepcję antyku.
2 Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, oprac. R. Turasiewicz, Wrocław 2005, ks. I, 4. Historyk przytacza 

zdanie Persów „Hellenowie w wysokim stopniu zawinili: oni bowiem wprzód wyprawili się na Azję [chodzi 
o wojnę trojańską] niż Azjaci na Europę… Persowie bowiem Azję i zamieszkujące ją ludy barbarzyńskie 
uważają za swoje, Europę zaś i żywioł helleński za coś odrębnego”.

3 Hymn do Apollona Pytyjskiego, [w:] Hymny Homeryckie, tekst, przekł., oprac. W. Appel, Toruń 
2001:

Czy zamieszkują żyzną krainę Peloponezu, 
czy Europę lub wyspy wokoło morzem oblane (w. 250 n.).
 

4 Kiedyś starożytne miasto Bizancjum, później Konstantynopol, który w 330 r. stał się stolicą 
państwa rzymskiego.
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Historię Europy przedstawia się również od strony mitologicznej. Chodzi 
o córkę króla fenickiego5 Agenora. W Europie zakochał się sam bóg olimpijski 
Dzeus. By zdobyć dziewczynę, przybrał postać byka, skusił ją, aby wsiadła na jego 
grzbiet, a następnie pognał z nią czym prędzej przez morze na Kretę i uczynił 
matką trzech synów. Od imienia porwanej córki Agenora kontynent, na którym 
się znalazła, otrzymał nazwę Europy6. 

2. Wspólne źródło języków europejskich 

O charakterze Europy jako kontynentu zadecydowało jednak nie mitologiczne 
porwanie kobiety o tym imieniu, ale długi, tysiąclecia trwający proces zasiedlania 
tegoż kontynentu głównie przez ludy, które wyszły ze wspólnoty ludów prain-
doeuropejskich. Praindoeuropejczycy w V tysiącleciu przed Chr. zamieszkiwali 
tereny bliżej nieokreślone, ciągnące się może od dzisiejszej Ukrainy po Indie. 
Mówili językiem, który dziś nazywamy językiem praindoeuropejskim7. Stamtąd 
Praindoeuropejczycy w kolejnych tysiącleciach rozeszli się na wschód, południe 
i zachód. Opanowali dzisiejszą Europę, wyparli z niej inne narody, ewentualnie 
podporządkowali sobie albo zasymilowani się z nimi. Dzisiaj Europa jest niemal 
w całości, gdy chodzi o języki, praindoeuropejska. Wyjątki to m.in. pochodzący 
zza Uralu, z rodziny języków ugrofińskich, Węgrzy, którzy przybyli do Europy 
w średniowieczu (IX–X w.), a znacznie wcześniej Finowie. Z ludów przedindo-
europejskich zostali niemal jako jedyni w Europie Baskowie w Hiszpanii. Sły-
szymy nieraz o ich dążeniach do autonomii.

3. Grecy w Europie

O charakterze dzisiejszej Europy zadecydowały plemiona greckie, a nieco później 
plemiona italskie. Warto w tym miejscu zauważyć, że Grecy pierwotnie nosili 
nazwę Hellenów, stąd nazwa Hellada, którą nowożytni Grecy określają swoje 
państwo. Grekami nazwali ich Rzymianie od nazwy plemienia na południu Italii, 
bo tam pierwszy raz zetknęli się z Grekami. Z czasem była to dla Greków nazwa 
obraźliwa8. Co do Italii nazwa wywodzi się też od jednego plemienia – Italów 

5 Starożytna Fenicja to w przybliżeniu teren dzisiejszej Syrii.
6 Zachowały się starożytne obrazy przedstawiające scenę Europy niesionej na grzbiecie byka. 

Zachował się również utwór Europa poety aleksandryjskiego Moschosa, przedstawiający obszernie 
i sielankowo całą historię porwania. Przekład [w:] Sielanka Grecka, przeł. A. Świderkówna, oprac. 
J. Łanowski, Wrocław 1953, s. 121–127.

7 Poglądową mapę rozprzestrzeniania się języka praindoeuropejskiego zamieszcza: The American 
Heritage Dictionary of the English Language, Boston 1973.

8 Jest to szerszy problem nazywania innych narodowości określeniami, które uchodzą za obraźliwe, 
znany – jak widać – już w starożytności.
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mieszkających w Lacjum, stąd Italia, ale lingua Latina – język łaciński. Później, 
od stolicy Italii Rzymu, pojawi się przymiotnik rzymski, np. cesarstwo rzymskie.

Plemiona greckie zaczęły spływać z północy na dzisiejszy kontynent grecki, 
na wyspy Morza Egejskiego i na wybrzeża Małej Azji w II w. przed Chr. W wie-
kach VIII–VI miała miejsce tzw. wielka kolonizacja. Wynikała ona z przeludnie-
nia, konfliktu pokoleń9, szukania zboża importowanego, głównie znad Morza 
Czarnego. W samej Grecji można było liczyć na oliwki i winną latorośl. W ra-
mach kolonizacji opanowali południową Italię i Sycylię, dotarli do dzisiejszej 
południowej Francji, założyli tam miasto Massalię (dzisiejsza Marsylia), znaleźli 
się również w Hiszpanii, a także w Egipcie, gdzie za zgodą faraona w VII w. 
przed Chr. założyli miasto Naukratis – pierwszy ośrodek handlowy Egiptu10. 
Z kraju faraonów pochodził m.in. papirus, cenny materiał ważny dla rozwoju 
piśmiennictwa w Grecji.

Ślady zamierzchłej przeszłości znajdujemy do dziś na Krecie, która cechowała 
się wysokim stopniem rozwoju cywilizacyjnego przed nadejściem Indoeuropej-
czyków i zachowała swoje znaczenie już jako wyspa grecka. Tamtego też okresu 
dotyczą na Krecie odkrycia archeologów, widoczne szczególnie w Knossos11. 
W świadomości Greków Kreta była zawsze grecka i tu właśnie Dzeus, ich bóg, 
przybył z porwaną Europą. O atrakcyjności Krety w każdym czasie decydowało 
jej położenie. Z niej prowadziły szlaki morskie do Grecji, Azji Mniejszej i do 
Egiptu.

4. Homer

Grecy weszli mocno w rzeczywistość Europy dwoma poematami Homera: Ilia-
dą, mówiącej o 10-letniej wojnie trojańskiej, która według starożytnych miała 
miejsce w XII w., oraz Odyseją opiewającą powrót z wojny Odyseusza, jednego 
z głównych bohaterów greckich. Oba poematy Homera powstały prawdopodob-
nie w VIII–VII w. Na Iliadzie i Odysei wyrosła cała późniejsza literatura grecka, 
a oba poematy weszły na stałe do podstawowego kanonu lektur12. 

9 Zob.: The Conflict of Generations in Ancient Greece and Rome, red. S. Bertman, Amsterdam 1976. 
10 Zob.: K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1975, s. 65.
11 Np. pałac Minosa i najstarszy w Europie obiekt przypominający teatr. 
12 Ponadczasowe znaczenie Iliady i Odysei nie chroni przed dociekaniem na temat istnienia Troi. 

Na świeżo ukazała się w polskim tłumaczeniu książka F. Kolba: Zmanipulowana „Troja”. Historia – Mity – 
Polityka, przedsłowiem opatrzył i do druku podał L. Mrozewicz, przekł. L. Mrozewicz, A. Pawlicka, 
konsultacja archeologiczna M. Jaeger, Gniezno 2016, ss. 336 + obrazy i mapy. O autentyczność tego, 
o czym pisze Homer, spierano się już w starożytności. W spór ten wpisuje się F. Kolb, który dowodzi 
nieistnienia Troi przedstawionej przez autora Iliady.
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5. Systemy polityczne stworzone przez Greków

Grecy wytworzyli znane do dziś i istniejące pod różnymi postaciami trzy syste-
my polityczne. Najpierw trzeba powiedzieć jednak, że swój system państwowy 
mieli zorganizowany w postaci miast-państw: ile miast i przyległego terenu, 
tyle niemal państw i państewek greckich. W swojej historii Grecy założyli 700 
miast13. Takie miasto-państwo nazywano polis, stąd do dziś używamy słów, ta-
kich jak policja, polityk, polityka itp. Natomiast systemy polityczne wytworzone 
przez Greków, w sensie sprawowania władzy, to: monarchia14, sprowadzająca 
się do rządów jednostki, arystokracja15, czyli rządy tzw. najlepszych, po prostu 
mniejszości, demokracja16, czyli rządy wszystkich obywateli. Pod różnymi po-
staciami systemy te, niezależnie od współczesnych nazw, funkcjonują do dziś, 
często równocześnie w danym państwie, i nic nie wskazuje na to, aby stan ten 
miał ulec zmianie.

U Greków pojawił się również system polityczny zwany tyranią, pośredni 
między rządami arystokratycznymi a demokratycznymi. Tyran to niekoniecznie, 
w naszym pojęciu, okrutny władca, ale ktoś, kto sam sięgnął po władzę, czyli 
uzurpator. U Greków takim tyranem w VI w. przed Chr. w Atenach był Pizystrat, 
który, widząc rozchwianie struktur demokratycznych zaprowadzonych przez 
Solona, wziął sprawy państwa w swoje ręce, z pożytkiem dla kraju. Wprowadził 
pożyczki państwowe dla rolników, ulgi podatkowe, ustanowił sędziów gmin-
nych, którzy objeżdżali poszczególne gminy, aby mieszkańcy Attyki nie tracili 
czasu na podróż do miasta, zbudował nowy wodociąg dla Aten17. Wprowadził 
podatek dochodowy i stałą armię. Polecił spisać przekazywane w tradycji ustnej 
poematy Homera. Ustanowił Dionizja Wielkie, na których w 534 r. przed Chr. 
Tespis wystawił pierwszą tragedię. Jego syn Hipparch, opiekun poezji i sztuki, 
miał wprowadzić zwyczaj czytania w całości Iliady i Odysei w czasie Panatena-
jów18. Po Pizystracie rządzili Atenami jego dwaj synowie: wspomniany Hipparch 
i Hippiasz. Hipparch został zamordowany, a Hippiasz skazany na banicję. Ateny 
wróciły na drogę umacniania demokracji. 

13 Z historii miast: Jerycho, najstarsze miasto w tej części świata, powstało w VIII tysiącleciu przed 
Chr. (L. Mrozewicz, Historia powszechna. Starożytność, Poznań 2001, s. 24) i znajduje się na trasie 
pielgrzymek do Ziemi Świętej.

14 Gr. monos = jeden i arche = początek, władza. Inny termin na jedynowładcę to basileus (ros. 
Wasyl).

15 Gr. aristos = najlepszy i kratos = siła, władza, panowanie.
16 Gr. demos = lud, kratos = jak w przyp. 14.
17 Resztki rur ceramicznych wodociągu sprowadzającego wodę z gór do pałacu odkryto w Knossos.
18 Zob.: Mała Encyklopedia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1966 s.v. Więcej na temat 

Pizystrata zob. też: K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, s. 81 i n. O Pizystracie 
i Pizystratydach obszernie: L. Mrozewicz, Historia powszechna, s. 109 i n.
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6. Okres świetności – Ateny w V w. przed Chr.

Decydujący dla przyszłości Grecji i Europy okazał się wiek V. Ten i następny 
wiek oraz demokratyczne Ateny zadecydowały o tym, że do dziś mówimy o roli 
Grecji w kulturze europejskiej. Najpierw miały miejsce wojny grecko-perskie 
i zwycięstwo Greków dzięki niestety chwilowemu i na czas katastrofy wojennej 
zjednoczeniu. Po wojnach następuje gwałtowny rozwój Aten, jej struktur demo-
kratycznych, poezji, dramatu, architektury i teatru19. Niestety demokratyczna 
sielanka ateńska, ta, która do dziś jest źródłem inspiracji przynajmniej dla Europy 
i częściowo innych części świata, trwała tylko kilkadziesiąt lat i w niemałym 
stopniu dzięki Peryklesowi, który „pozwalał” przez kilkadziesiąt lat wybierać się 
na jednego z dziesięciu strategów. Niemałą rolę na jego dworze odegrała rów-
nież jego żona Aspazja, nielegalna, bo była cudzoziemką. Ostatnie 30 lat V w. to 
wyniszczająca Grecję kontynentalna wojna domowa, zwana wojną peloponeską, 
między Atenami i jej sprzymierzeńcami a Spartą, między północą a południem 
Grecji, między dwoma, powiedzielibyśmy dziś, blokami politycznymi. Wojna 
ta przekreśliła szanse na stworzenie czegoś w rodzaju zjednoczonej Hellady. 
Pierwsza połowa następnego, IV w. to dalsze walki wewnętrzne między samymi 
Grekami.

7. Aleksander Wielki  
i nieoczekiwane zjednoczenie Grecji

Zjednoczenie, w tej formie, której nie spodziewali się Grecy, przyszło z północy, 
od „gorszych” w rozwoju Greków, jakimi byli Macedończycy. Najpierw Filip Ma-
cedoński podbił państwa greckie, a po nim jego syn Aleksander Wielki zaciągnął 
Greków na wojnę przeciw Persom. Powstaje na krótko ogromna terytorialnie 
monarchia, w której Grecja stanowi maleńką cząstkę. Aleksander, gdy zmarł 
niespodziewanie, miał zaledwie 33 lata. Monarchia Aleksandra Wielkiego roz-
padła się na kilka państw podzielonych między jego wodzów20. 

19 Śladem dawnej świetności Aten jest górujący nad miastem Akropol, a właściwie jego szkielet. 
20 Aleksander Wielki otworzył przed Grekami nieznane dotąd możliwości hellenizowania świata, 

który od czasów Herodota nazywano barbarzyńskim, czyli niegreckim. Charakter tej hellenizacji 
trafnie ujmuje J. Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 
2003, s. 22: „Od Aleksandra Wielkiego trwa przesuwanie granicy, ale w efekcie powstał świat helle-
nistyczny, nowa cywilizacja zaliczona potem do kręgu Wschodu. Są to dzieje ludzi przeniesionych 
w inne środowisko i tworzącym w nowym otoczeniu coś, co można określić jako syntezę, hybrydę 
lub chimerę”.
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8. Grecy po Aleksandrze Wielkim

Po Aleksandrze Wielkim zostało m.in. miasto Aleksandria21 w Egipcie, w delcie 
Nilu. Przy okazji krótka dygresja na temat Egiptu, nie bez znaczenia dla naszej 
wiedzy o przeszłości basenu Morza Śródziemnego, „naszego morza” (mare 
nostrum), jak mówili Rzymianie. Najpierw był Egipt faraonów, w wiekach od VI 
do III przed Chr. Egiptem rządzili Persowie, Persów pokonał Aleksander Wielki 
i w ten sposób Egipt wszedł w orbitę kultury greckiej. Pod koniec I w. przed 
Chr. Egipt podbili Rzymianie, przez co w I w. po Chr. stał się chrześcijański, 
a w VII w. Egipt podbili Arabowie i Egipt stał się muzułmański. Podboje arabskie 
w Europie to osobny temat, zasługujący na odrębne omówienia. Może tylko 
warto przypomnieć, że niemałą rolę w jego powstrzymaniu miało zwycięstwo 
Sobieskiego pod Wiedniem 12 września 1683 r. Król polski określił je wówczas 
słowami: „Veni, vidi et Deus vicit”, parafrazując słowa Cezara: „Veni, vidi, vici”22.

W Aleksandrii powstała pierwsza znana nam ogromna biblioteka oraz Muse-
ion – „świątynia muz” – pierwsza instytucja podobna do naszych akademii nauk 
oraz dwór królewski – również w roli mecenasa literatów, artystów i uczonych. 
Aleksandria jest też miejscem, w którym przełożono na język grecki Stary Testa-
ment. Dla kogo? Głównie dla mieszkających tam Żydów, którzy chcieli zachować 
swoją religię, a zatracili znajomość hebrajskiego. W ten sposób Stary Testament, 
dotąd służący jedynie Żydom, wszedł w obieg świata greckiego, a gdy pierwsi 
chrześcijanie pisali po grecku Nowy Testament, mieli gotowy tekst do cytowania 
Starego Testamentu. Należy też pamiętać, że władcy Aleksandrii gromadzili w Bi-
bliotece wszystkie dostępne teksty i w razie potrzeby tłumaczyli je na język grecki.

W 30 r. przed Chr. Aleksandria została zdobyta przez Rzymian, co symbo-
licznie oznacza kres epoki hellenistycznej i podporządkowanie Rzymowi krajów 
związanych z basenem Morza Śródziemnego. 

9. Korzenie

Mamy zatem wszystkie główne korzenie, wspomniane na początku, na któ-
rych powstawała Europa, czyli język praindoeuropejski, Grecja, Rzym, judaizm 
w postaci Starego Testamentu tłumaczonego na język grecki i chrześcijaństwo. 
Z czasem pojawi się jeszcze korzeń arabski23. 

21 Na wzór Aleksandrii powstało miasto Alexandria w USA, kilkanaście kilometrów na południe 
od Waszyngtonu. W budynku przypominającym latarnię morską na Faros znajduje się siedziba amery-
kańskiej masonerii.

22 Refleksja (S.D.) z Kahlenbergu: Austriacy zapłacili nam rozbiorami, łaskawie nie wzięli udziału 
w drugim rozbiorze.

23 Arabowie m.in. wnieśli do Europy nauki ścisłe, tłumaczyli na język arabski Arystotelesa. 
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10. Rzymianie

Na arenę polityczną ówczesnego świata wkraczają Rzymianie. Podbijają Grecję 
i kraje położone dalej na wschód, podporządkowując sobie m.in. Palestynę. Na 
jej przykładzie możemy obserwować stosunek Rzymian do podbijanego świata. 
Piłat kazał napisać wyrok wydany na Jezusa w trzech językach i umieścić nad 
głową skazańca: łacińskim, greckim i hebrajskim (wtedy de facto aramejskim)24. 
Język łaciński obowiązuje na podbitych terenach jako język urzędowy. Ale ta 
część świata jest też hellenistyczna, czyli grecka, z kolei Palestyna to świat kul-
tury hebrajskiej. I taką rzczywistość Rzymianie akceptują, ale do czasu, zgodnie 
z polityką: darować podbitym, całkowicie pokonać zbuntowanych25. 

Rzymianie podbijają także tereny na północ od Italii, na południe i na zachód, 
w tym wybrzeża Afryki. Podporządkowują sobie cały ówczesny cywilizowany 
świat, tak zwaną oikumene, z domyślnym Gaja, czyli zamieszkałą ziemię. Stąd 
pojęcie ekumenizmu, które pierwsi wprowadzili już Grecy. Poza tym światem 
byli barbarzyńcy, z tym że barbarzyńcami najpierw nazywano tych, którzy nie 
mówili po grecku lub po łacinie26. W basenie Morza Śródziemnego nastaje nowa 
epoka, którą tworzy Cesarstwo Rzymskie.

11. Cesarstwo Rzymskie na wschodzie i duch grecki

Duch grecki przetrwał we wschodniej części cesarstwa. Ta część imperium nie stała 
się nigdy do końca rzymską. A kiedy w 476 r. pod naporem ludów barbarzyńskich 
upadł ostatecznie Rzym, jego wschodnia część, jako Cesarstwo Bizantyńskie, prze-
trwała do 1453 r., do upadku Konstantynopola zdobytego przez Turków. Śladem 
starożytnej przeszłości tego miasta jest świątynia Hagia Sophia w dzisiejszym 
Stambule, zamieniona na meczet. Jeszcze w epoce Cesarstwa Rzymskiego, w gre-
ckiej części imperium, powstał nurt zwany attycyzmem. Polegał on na tym, że 
uznano dialekt attycki z V i IV w., czyli sprzed kilkuset lat, za wzór języka greckiego. 
Myśl tę przejęto w Cesarstwie Bizantyńskim, a wrócono do niej znowu w pierwszej 
połowie XIX w., gdy powstało nowożytne państwo greckie. Tym samym dzisiejszy 
język grecki jest w dużym stopniu kontynuatorem greki klasycznej27.

24 O wyroku w trzech językach wspominają w ewangeliach: Łukasz (23, 38) i Jan (19, 20), Mateusz 
i Marek mówią tylko o treści napisu.

25 Wergilusz, Eneida (VI 851–3):
Tu regere imperio populos, Romane, memento –
Hae tibi erunt artes – pacisque imponere morem,
Parcere subiectis et debellare superbos (VI 851–3). 

26 Dla Herodota w Dziejach barbarzyńcami, czyli nie-Hellenami, byli Persowie i ludy azjatyckie.
27 Język grecki składał się z wielu dialektów, ale największą rolę w dziejach Grecji i Europy odegrał 

dialekt attycki, czyli język grecki używany w Atenach i przyległym terenie zwanym Attyką. Skoro mowa 
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12. Bizancjum

Zainteresowanie tradycją starogrecką przejęli Bizantyjczycy, pisali słowniki i en-
cyklopedie, przepisywali i opracowywali dawną literaturę grecką i na szczęście 
zdążyli częściowo przenieść się z nią do Europy Zachodniej, zanim ich państwo 
nie znalazło się w całości w rękach muzułmanów, którzy zniszczyli w Konstanty-
nopolu 120 000 manuskryptów28. Literatura grecka z Bizancjum miała niemały 
wpływ na odrodzenie w Europie, które wnet trafiło również do naszego kraju29.

13. Średniowiecze i odrodzenie

Bizancjum, czyli wschód, przeniosło do zachodniej Europy przede wszystkim 
tradycję i dziedzictwo greckie, natomiast Rzym był źródłem tradycji języka, lite-
ratury i kultury rzymskiej. Ale wszystko dzieje się już w Europie chrześcijańskiej 
i podporządkowanej chrześcijańskiemu patrzeniu na świat. Ze starożytności 
korzysta się wybiórczo. Antyk grecko-rzymski, czyli starożytność błyśnie nowym 
płomieniem w okresie renesansu. Na czym to polega? Na zwrocie ku człowiekowi, 
ku jednostce. Człowiek (łac. homo) staje w centrum zainteresowania ze wszyst-
kimi pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Znamiennym hasłem renesansu są 
słowa: „Homo sum humani nihil a me alienum (esse) puto”30. To właśnie zdanie 
stało się z czasem źródłem terminu „humanizm” oraz jego pochodnych: huma-
nistyka, humanistyczny, humanitarny itp. W ten sposób odrodzenie i humanizm 
są terminami bliskimi sobie i często tożsamymi.

o ożywieniu języka starożytnego, warto wspomnieć, że w dzisiejszym państwie izraelskim obowiązuje 
odnowiony i uwspółcześniony starożytny język hebrajski.

28 O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Wrocław 1984, s. 328. Przy okazji: dzieło 
Jurewicza jest pierwszą w Polsce historią literatury bizantyńskiej, która, jak stwierdza w „Przedmowie” 
autor: „jest czymś więcej niż tylko pobieżnym przeglądem piśmiennictwa greckiego epoki zamkniętej w la-
tach 527–1453” (s. 5). Trafne jest też stwierdzenie Jurewicza na początku „Posłowia” cytowanego dzieła: 

„Przegląd niemal tysiącletniej literatury bizantyńskiej kończymy stwierdzeniem, że stanowi ona naturalny 
ciąg rozwoju wielkiej literatury greckiej od epoki antycznej do ery nowożytnej i jest ważnym okresem 
życia całego piśmiennictwa greckiego począwszy od epoki homerowej aż po dni nam współczesne”.

29 Charakterystycznym przykładem wykorzystania literatury starogreckiej przechowanej w Bi-
zancjum są Fraszki Jana Kochanowskiego, przynajmniej częściowo inspirowane jednym ze zbiorów 
epigramów greckich zwanym Antologią Planudejską, swoim charakterem zbliżonych właśnie do fra-
szek. Kochanowski zapoznał się z nim w czasie studiów zagranicznych. Na ten temat zob.: Antologia 
Palatyńska, wybrał, przeł., oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 9.

30 „Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce” – paradoksalnie są to słowa kucharza 
z komedii Terencjusza Sam siebie karzący (Heautontimorumenos 1, 1, 25), tłumaczonej przez niego 
z Menandra (IV w. przed Chr.). Kucharz jest zaniepokojony dziwnym zachowaniem się sąsiada, stąd 
powyższe usprawiedliwienie chęci dowiedzenia się o nim czegoś więcej. Tego rodzaju zdania były 
wyławiane przez zbieraczy różnego rodzaju zdań o charakterze sentencji. Z czasem powstawały z nich 
zbiory epigramów, które oderwane od kontekstu zamieniały się w stwierdzenia ogólne. 
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Humanizm spowodował zwrot ku starożytności. Rozpoczęto regularne 
studia nad kulturą grecką i rzymską, nad literaturą. Od czasu renesansu sta-
rożytność staje się źródłem natchnienia dla poetów polskich. Znajdziemy ją 
u Kochanowskiego (Pieśni, Treny, Fraszki, Odprawa posłów greckich – dramat 
wzorowany na tragedii greckiej), Szymona Szymonowica, Mickiewicza, Sło-
wackiego, Krasińskiego, Norwida, Gałczyńskiego, Tuwima. Każdy z wybitnych 
poetów i pisarzy nie przechodził i do dziś nie przechodzi obojętnie wobec 
tradycji antycznej31. Ważną rolę w poznawaniu świata greckiego i rzymskiego 
odgrywają przekłady z obu literatur. Dzięki nim znamy Iliadę i Odyseję Ho-
mera, tragedie Sofoklesa, pisma filozoficzne Platona i Arystotelesa, pierwsze-
go w kulturze europejskiej historyka greckiego Herodota, ojca historiografii 
europejskiej, autora dzieła opisującego wojny grecko-perskie i zastanawia-
jącego się nad tym, jak to się stało, że mała Grecja pobiła największą armię  
ówczesnego świata. 

14. Współczesna rola języka łacińskiego

Oczywiście do tłumaczenia z języka łacińskiego i greckiego potrzeba znawców 
tych języków, potrzeba filologii klasycznej na uniwersytetach. Dobrze, gdy ła-
ciny można nauczyć się także w szkole, ale dziś dla języków klasycznych nie ma 
już prawie miejsca. Trochę łaciny obserwujemy jeszcze wtedy, gdy idziemy np. 
do lekarza. Wszystkie specjalności lekarskie, nazwy wielu chorób i leków mają 
swój źródłosłów w języku łacińskim32. Ale łacina to odrębny temat, wart osobnej 
refleksji, bo język łaciński jest jednym z bardzo ważnych korzeni Europy. 

15. Starożytne szkoły wyższe, średnie i podstawowe

Z nazwiskami dwóch greckich filozofów wszech czasów kojarzymy najstarsze 
szkoły wyższe, prototypy naszych uniwersytetów: Akademię Platona i Liceum 
Arystotelesa. Obie szkoły powstały w IV w. przed Chr. Akademia Platońska 
przetrwała do 529 r. po Chr., czyli ok. 1000 lat. Z dzisiejszą bardzo dobrą szkołą 
średnią można porównać szkołę Izokratesa, założoną w 390 r. przed Chr., która 
miała opinię kuźni talentów i charakterów. Według Cycerona33: „Z jego szkoły 
niczym z konia trojańskiego wyszli sami książęta, z których jedni zechcieli 

31 Zob.: S. Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 
1945–1975, Kraków 1983; zob. też: Hellada i Roma w Polsce. Przegląd utworów na tematy klasyczne 
w literaturze polskiej ostatniego stulecia, Lwów 1933.

32 Konkurencją dla łaciny w medycynie zaczyna być coraz bardziej język angielski.
33 Cyceron, O mówcy, 2, 94.
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zabłysnąć w życiu publicznym, inni w walce”34. Ale mamy także dobrze scha-
rakteryzowaną przez poetę aleksandryjskiego Herondasa35 szkołę elementarną 
w dialogu „Nauczyciel”. Jest to szkoła, w której trzeba płacić czesne, a nadto 
można wobec ucznia stosować karę cielesną36. 

16. Natchnienie płynące ze starożytności

Nie ma dziedziny życia, która nie szukałaby natchnienia w starożytności bądź to 
w samej wiedzy, bądź to w terminologii. Wszystkie kierunki studiów i dyscyplin 
naukowych teoretycznych i praktycznych tkwią też w starożytności. Chętnie 
stosuje się terminologię łacińską nawet przy nazywaniu najnowszych okryć 
i wynalazków. Skąd ich tyle, skoro Grecy i Rzymianie nie rozwinęli dziedziny 
techniki i wynalazków? Po prostu tworzyło się i tworzy nazwy łatwo przyswa-
jalne przez wszystkie narody, a jak dotąd łacina i greka sprawdzają się w tej 
roli znakomicie. W ten sposób języki klasyczne są stale żywe, nawet jeśli jest 
to swego rodzaju „życie po życiu” i nawet jeśli na gruncie obu języków tworzy 
się zgodnie z regułami języka nowe słowa, których nie znali starożytni. Łaci-
na przez wieki była językiem międzynarodowym, jak obecnie język angielski, 
zresztą poprzez francuski, mający niemało słów z łaciny. Jeszcze w XIX w. 
prace doktorskie pisano po łacinie. Łaciną w całej pełni żył przez wieki Kościół 
rzymskokatolicki.

Starożytność to nie tylko język. Od Greków mamy np. pojęcie filantropii37, ale 
pojmowane szerzej niż tylko gesty dobroczynne. Dzieje starożytne to niekończą-
ce się wojny. Po wojnach grecko-perskich Ajschylos wystawił tragedię Persowie, 
przyjmując w niej punkt widzenia nieszczęścia, jakie spadło na Persję i podległe 
jej kraje z powodu awantury wojennej, a przede wszystkim na zwykłych ludzi. 
Tragedię tę wystawił kilka lat po wojnie, tkwiącej jeszcze mocno w świadomości 
Greków, wcale nieskorych do litowania się nad Persami. Z komediopisarza grec-
kiego Menandra, IV w. przed Chr., pochodzi powtarzane przez wieki zdanie: 

„Jakże pełną uroku istotą jest człowiek, dopóki jest człowiekiem”38. 
Godne pochowanie człowieka, także współcześnie, nie w pełni respekto-

wane w różnych krajach39, jako problem postawił Sofokles w tragedii Antygona. 
Tytułowa bohaterka oddaje dla tej idei swoje życie, chowa zwłoki brata, mimo 

34 Zob.: R. Turasiewicz, Mówcy greccy, [w:] Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. 2, 
Lublin 2005, s. 186.

35 Zob.: Herondas, Mimy, przeł., wstęp., koment. J. Ławińska-Tyszkowska, Wrocław 1988, s. 33 i n.
36 Na temat szkół greckich zob. też: K. Korus, Nauka i nauczanie w opinii starożytnych Greków, 

Kraków 1980.
37 Philos = przyjaciel, anthropos = człowiek.
38 Menander, fr. 484 (Koerte).
39 Niekiedy może to być przemilczanie z jakichś powodów śmierci osoby powszechnie znanej. 
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że okazał się zdrajcą ojczyzny. Bo ona jest od tego, aby kochać, a nie ulegać 
nienawiści. Staje w obronie boskiego, niepisanego prawa. Przytoczmy jeszcze 
jeden przykład z Sofoklesa. Król Edyp, jako władca Teb, prowadzi śledztwo 
mające ustalić zabójcę poprzedniego króla. Gdy wyszło na jaw, że on sam jest 
zabójcą, nie przerwał śledztwa, ale doprowadził je do końca, z wszystkimi dla 
siebie konsekwencjami.

17. Od schizmy do ekumenizmu

Nowożytny humanizm i związane z nim nowe prądy umysłowe i religijne dały 
reformację40 i bolesne rozdarcie chrześcijaństwa. Pierwsze rozdarcie nastąpiło 
znacznie wcześniej, bo jeszcze wtedy, gdy było państwo bizantyńskie. Chodzi 
o schizmę wschodnią41 i podział chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie. 
Podziały te istnieją do dziś. Próbuje się przezwyciężyć je przez dążenie do eku-
menizmu, który dzisiaj w uproszczeniu oznacza jedność. Pojęcie „ekumenizm” 
ma również korzenie starożytne. Dla Greków oikumene42, o czym była już mowa, 
to zamieszkany, czyli cywilizowany świat, oczywiście świat grecki. Dla Rzymian 
był to już świat opanowany przez nich.

Dziś pojęcie oikumene, używane jako ekumenizm, oznacza działanie na rzecz 
pojednania chrześcijan, na zwrocie od wielości ku jedności43. Przy okazji warto 
wspomnieć, że postulat jedności zawarty jest również w słowie universitas44.

18. Z wielu jedno, czyli Unia Europejska

Europejczycy pochodzą od Indoeuropejczyków, tych, którzy w V tysiącleciu 
przed Chr. zamieszkiwali tereny od Ukrainy do Indii. Wyszli z tej wspólnoty, 
a największą rolę odegrali ci, którzy poszli na tereny dzisiejszej Grecji i Italii. 
Raz po raz wracali myślą do wspólnoty, tworzyli ją na różne sposoby. Była 
krótko monarchią Aleksandra Wielkiego, która wprawdzie nie zjednoczyła 
Greków w sensie stworzenia jednego państwa, ale sprawiła, że obszary objęte 
monarchią, wkrótce podzieloną między wodzów Aleksandra, opanował język 

40 Tezy Lutra, rok 1517.
41 Rok 1054. Słowo „schizma” pochodzi od czasownika greckiego schidzo = rozdzielam, rozszcze-

piam.
42 Oikos – dom, gospodarstwo, stąd: oikonomia (nomos = prawo) = prawa rządzące domem, go-

spodarką. 
43 O jedności mówi Jezus w mowie pożegnalnej w Ewangelii św. Jana (17, 21). Przyjęła się łacińska 

wersja kluczowych słów: „Ut unum sint”, dosłownie: „aby byli jedno”. 
44 Universitas jest słowem złożonym z unus = jeden i verto = zwracam, obracam, kieruję, czyli 

w sumie wyraża ono zwrot ku jedności. 
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i kultura grecka. Rzym jako imperium, wielonarodowościowe państwo rzym-
skie, trwał 740 lat45. Myśl o jedności, różnie rozumianej, przeszła na następne 
stulecia. W VIII w. podjął ją Karol Wielki, któremu udało się podporządkować 
niemałą część Europy. Otton III też miał, niezrealizowany, pomysł na stworzenie 
wspólnoty europejskiej, składającej się z Germanii, Galii (dzisiejsza Francja), 
Italii i Sklawii, czyli krajów słowiańskich. Z naszego punktu widzenia warto 
przypomnieć unię Polski z Litwą, która trwała w różnej postaci od czasów 
Jagiełły do trzeciego rozbioru. Polska okresu międzywojennego też była pań-
stwem wielonarodowościowym.

Na naszych oczach toczy się kolejny proces dążenia Europy ku jedności, 
z wszystkimi tego pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Chodzi o połączenie 
w jedno wszystkich krajów Europy w ramach struktur Unii Europejskiej. Unia 
już istnieje, ale do pełnej integracji jest jeszcze daleka droga. Wierzymy, że 
proces ten zakończy się pomyślnie, a naszą wiarę próbujemy opierać na tym, że 
Europa ma wspólne korzenie: języki wywodzące się z pnia praindoeuropejskiego, 
grecką kulturę i filozofię, rzymskie prawo, dzięki judaizmowi monoteizm, dzięki 
chrześcijaństwu oprócz wymiaru religijnego również to, co niezwykle ważne dla 
człowieka, mianowicie personalizm, zgodnie z którym każda osoba zasługuje 
na pełnię praw, na autonomię, na indywidualne traktowanie.

Takie jest społeczeństwo, jakie są jego jednostki. Przenosząc tę myśl na 
dzisiejszą Europę, można powiedzieć, że taka będzie nasza Europa, nasza Unia 
Europejska, ile sami wniesiemy do niej i przekonamy innych do szanowania 
naszych wartości. Chodzi w tym wszystkim o jedność z wielości: e pluribus 
unum. Taki napis figuruje na banknotach dolarowych. Czy, gdyby pojawił się też 
na banknotach euro, byłby prawdziwy w swej treści? Pytanie pozostaje otwarte.

ANEKS

1. Herodot, Dzieje46

Debata o ustrojach, ks. III 80–83 (wybór)
Debata odbywa się tuż po kryzysie politycznym w Persji.

80. Skoro zamęt ustał i pięć dni od tego czasu minęło, naradzali się nad wszystkim 
sprawami państwa ci, którzy podnieśli bunt przeciw magom, przy czym wygłoszono 
mowy, niewiarygodne wprawdzie dla niektórych Hellenów, mimo to jednak zostały one 
wygłoszone. Otanes zalecał rządy państwa powierzyć ogółowi Persów i tak powiedział: 

45 Zob.: L. Mrozewicz, Historia powszechna. Starożytność, s. 268.
46 Herodot, Dzieje.
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Zdaje mi się, że nie powinien nadal jeden z nas być monarchą; nie jest bowiem ani 
przyjemne. ani dobre. […] Jakżeż mogłoby jedynowładztwo być dobrą instytucją, 
skoro mu wolno bez odpowiedzialności czynić, co zechce. Wszak nawet najlepszego 
ze wszystkich ludzi, jeśli osiągnie takie panowanie, odwiodłoby ono od zwyczajne-
go mu sposobu myślenia. Albowiem rodzi się w nim buta z powodu posiadanych 
dóbr, a zawiść jest z natury człowiekowi wszczepiona. Kto ma obie wady, ten ma 
w sobie wszelką przewrotność, bo popełnia wiele zbrodni albo butą przesycony, 
albo zawiścią. Co prawda, mąż, który panuje, powinien być wolnym od zawiści, 
ponieważ wszystkie dobra posiada. Tymczasem coś wręcz przeciwnego wykazuje 
on w stosunku do współziomków; zazdrości bowiem najlepszym, że jeszcze istnieją 
i żyją, raduje się najgorszymi wśród obywateli i najłatwiej wierzy oszczercom. Nie 
ma żadnej istoty bardziej niekonsekwentnej: jeśli umiarkowanie wielbisz, jest obu-
rzony, że się go specjalnie nie czci, a jeśli go kto bardzo czci, obraża się nań jako na 
pochlebcę. A co najważniejsze, o tym teraz powiem: narusza ojczyste prawa, gwałci 
kobiety i zabija ludzi bez sądu. Władza większości zaś ma, naprzód, najpiękniejszą 
ze wszystkich nazwę, to jest równość wobec prawa; po wtóre, nie czyni nic takiego 
jak jedynowładca. Losowaniem rozdziela urzędy, jest odpowiedzialna, ze wszystkimi 
postanowieniami odnosi się do wspólnych decyzji.

81. Lecz Megabyzos radził, żeby państwo powierzyć rządom nielicznych, i tak prze-
mówił: 

Co Otanes dla usunięcia jedynowładztwa przytoczył, to mogłoby też uchodzić za 
moje zdanie; co jednak tego się tyczy, że kazał przenieść władzę na tłum, nie utrafił 
on w myśl najlepszą; nie ma bowiem nic bardziej nierozumnego i butnego nad 
bezmyślną rzeszę. Żeby zaś ludzie, którzy uszli przed butą tyrana, mieli paść ofiarą 
buty nieposkromionego ludu, tego już stanowczo znieść nie można. Wszak jeśli 
tyran coś czyni, czyni to ze świadomością, a lud nawet świadomości nie ma. […] 
My zaś wybierzmy zespół najlepszych mężów i im oddajmy władzę, bo w ich liczbie 
i my się znajdziemy, a oczywistą jest rzeczą, że najlepsi ludzie powezmą najlepsze 
postanowienia.

82. Jako trzeci przedstawił swoje zdanie Dariusz mówiąc:

Mnie się wydaje, że Megabyzos w tym, co w związku z rządem mas powiedział, miał 
rację, lecz nie miał jej w tym, co dotyczy oligarchii. Albowiem z trzech form ustroju 
państwa, jakie przed sobą mamy, przypuśćmy, w najlepszej jest formie, a więc najlep-
szą demokrację, takąż sama oligarchię i monarchię – należy się tej ostatniej, moim 
zdaniem, bezsprzecznie pierwszeństwo. Wszak nic nie mogłoby się okazać lepsze niż 
panowanie jednego i to najlepszego męża; posługując się bowiem właściwymi mu 
zasadami, będzie on nienagannie rządził ludem, a postanowienia przeciw wrogom 
wtedy najłatwiej będą utrzymywane w tajemnicy. Przy oligarchii zaś wśród wielu, 
którzy chcą zaznaczyć swe zasługi dla dobra ogółu, zwykły powstawać gwałtowne 
osobiste zatargi; skoro bowiem każdy sam chce być pierwszym i pragnie, by jego 
zdanie zwyciężyło, dochodzi między nimi do wielkich nieprzyjaźni, z których ro-
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dzą się spory, ze sporów mordy, a mordy zwyczajnie kończą się jedynowładztwem. 
[…] Z drugiej strony, gdy lud panuje, niemożliwą jest rzeczą, aby nie zakradła się 
przewrotność. Otóż gdy ona zakradnie się do spraw publicznych, wtedy między 
przewrotnymi nie rodzą się przyjaźnie, bo ci, którzy państwu źle życzą, robią to pod 
wspólną pokrywką. Tak dzieje się dopóty, dopóki ktoś stanie na czele ludu i położy 
kres działaniu owych ludzi. Wskutek tego lud go podziwia, a jako podziwiany, rychło 
zjawi się w roli jedynowładcy. I przez to on znowu składa dowód, że jedynowładztwo 
jest czymś najlepszym. […] 83. Te zatem trzy opinie przedłożono, a czterech innych 
spośród siedmiu mężów przychyliło się do ostatniej. 

2. Tukidydes, Wojna peloponeska47, ks. II 37–38 (wybór)

Z mowy pogrzebowej Peryklesa nad pierwszymi poległymi w tej wojnie Ateńczykami.

37. Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej 
jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ 
opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości. W sporach prywatnych każdy 
obywatel jest równy w obliczu prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę ceni się 
nie ze względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent osobisty, 
jakim się wyróżnia; nikomu też, kto jest zdolny służyć ojczyźnie, ubóstwo albo nieznane 
pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczytów. W naszym życiu państwowym 
kierujemy się zasadą wolności. W życiu prywatnym nie wglądamy z podejrzliwą cie-
kawością w zachowanie się naszych współobywateli, nie odnosimy się z niechęcią do 
sąsiada, jeśli zajmuje się tym, co mu sprawia przyjemność i nie rzucamy w jego stronę 
owych pogardliwych spojrzeń, które wprawdzie nie wyrządzają szkody, ale ranią. Kie-
rując się wyrozumiałością w życiu prywatnym, szanujemy prawa w życiu publicznym; 
jesteśmy posłuszni każdoczesnej władzy i prawom, zwłaszcza tym niepisanym, które 
bronią pokrzywdzonych i których przekroczenie przynosi powszechną hańbę. 

38. Myśmy też stworzyli najwięcej sposobności do wypoczynku po pracy, urządza-
jąc przez cały rok igrzyska i uroczystości religijne oraz pięknie zdobiąc nasze prywatne 
mieszkania, których urok codzienny rozprasza troski. Z powodu zaś wielkości miasta 
zwozi się tutaj towary z całej ziemi; możemy tedy na równi rozkoszować się wytworami 
obcych narodów i naszymi własnymi.

39. W sprawach wojennych różnimy się od nieprzyjaciół. Miasto nasze pozostawiamy 
otwarte dla wszystkich; nie zdarza się, żebyśmy wydalali cudzoziemców i nie pozwalali 
komuś uczyć się u nas albo patrzeć na coś, co mogłoby się przydać naszym wrogom: 
mamy bowiem zaufanie nie tyle do przygotowań i podstępów wojennych, ile do własnej 
odwagi w działaniu. Inni przez twarde i pełne trudów wychowanie i ćwiczenie już we 
wczesnej młodości dochodzą do męskiej odwagi, my zaś, żyjąc w sposób swobodny, 
z niemniejszą odwagą stawiamy czoło równym niebezpieczeństwom…

47 Tukidydes, Wojna peloponeska, z j. grec. przeł., przedmowa K. Kumaniecki, Warszawa 1957.
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3. Arystofanes, Ptaki48, w. 30–48

My, proszę panów obecnych w tetrze,
mamy chorobę odwrotną niż Sakas.
On chce na siłę być obywatelem,
my – z szanownego rodu, z dobrej gminy, 
obywatele od wieków – z ojczyzny
wyszliśmy sami, nikt nas nie wypędził.
I samo miasto wcale nam nie zbrzydło.
Wielkie jest, piękne, z natury szczęśliwe,
każdemu wolno tam… płacić podatki.
Cykady tylko przez parę miesięcy
śpiewają w sadach. Nasi Ateńczycy
przez całe życie wciąż śpiewają w sądach.
Dlatego właśnie idziemy tą drogą
z koszem, garnuszkiem i gałązką mirtu.
Błądzimy, miejsca szukamy cichego, 
gdzie byśmy mogli osiąść, żyć w spokoju.
I chcemy właśnie dotrzeć do Tereusa – 
Dudka, od niego może się dowiemy,
czy, kiedy latał, widział takie miasto.

48 Arystofanes, Komedie, przeł. J. Ławińska-Tyszkowska, t. 2, Warszawa 2003.
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Wielokulturowość i prawo karne*

1. Wprowadzenie

Już wcześniej w historii, nawet w czasach najdawniejszych, ale zwłaszcza 
współcześnie, powszechnym zjawiskiem było i jest kulturowe zróżnicowanie 
społeczeństw. Są to zróżnicowania związane z obywatelstwem i narodowością, 

zróżnicowania etniczne, zróżnicowania podyktowane posługiwaniem się różny-
mi językami, wyznawaniem różnych wyznań, religii i wartości, przynależnością 
do różnych mniejszości kulturowych. 

W starożytności, na przykład w Imperium Romanum, wielokulturowość 
przejawiała się tym, że jego społeczeństwo tworzyli nie tylko mieszkańcy Pół-
wyspu Apenińskiego, ale także Grecji, Panonii, Azji Mniejszej, Syrii, Judei, Galii, 
Hiszpanii, Egiptu i inni. W średniowieczu wielokulturowość społeczeństw była 
następstwem wędrówek ludów i podbojów. Różne czynniki kształtowały wie-
lokulturowość społeczeństw w różnych państwach i w różnym stopniu, także 
w późniejszych okresach historii. 

Znamiennym przykładem jest wielokulturowość społeczeństwa Stanów Zjed-
noczonych Ameryki. Masowe sprowadzenie tzw. gastarbeiterów było czynnikiem, 
który zapoczątkował wielokulturowość społeczeństwa w Niemczech. Wielka 
Brytania, Belgia, Holandia są przykładami państw, w których wielokulturowy 
charakter ich społeczeństw jest między innymi następstwem napływu ludności 
z dawnych kolonii tych państw.

* Niniejsze opracowanie jest zmodyfikowaną w pewnym stopniu wersją wykładu wygłoszonego na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 16 listopada 2015 r., wersją skróconą, z uwagi na 
konieczność ograniczenia jego rozmiarów. Po wygłoszeniu tego wykładu, dopiero po dłuższym czasie, 
pojawiła się idea opublikowania go w tomie obejmującym serię takich wykładów. W tej sytuacji, bez 
wcześniejszej wiedzy o takim zamiarze i przed jego urzeczywistnieniem, rozważania objęte wykładem 
stały się już wcześniej treścią następujących publikacji autora: Kary i inne środki reakcji prawno-karnej 
w warunkach wielokulturowości współczesnych społeczeństw, [w:] Na styku prawa karnego i prawa 
o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga Jubileuszowa dedykowana 
Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. J. Sawicki, K. Łucarz, Wrocław 2016, s. 526–532; Das Phänomen 
der Multikulturalität in der Reform des Strafrechts, [w:] Strafrechtlicher Reformbedarf, red. J.C. Joerden, 
A.J. Szwarc, Poznań 2016, s. 109–130 (w języku niemieckim); Problematyka wielokulturowości w prawie 
karnym, „Multicultural Studies” 2016, nr 2, s. 41–50. 
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W Polsce wielokulturowość społeczeństwa bywała konsekwencją takich 
czynników, jak sprowadzenie do Polski Krzyżaków czy napływ i późniejsza 
obecność na ziemiach polskich społeczności żydowskiej. Rzeczpospolita Obojga 
Narodów była organizmem społeczności polskiej i litewskiej, w której z azylu 
korzystali zresztą także muzułmańscy uchodźcy polityczni. W XIX i XX w. 
z Niemiec, Czech czy Holandii migrowali do Polski protestanci prześladowani 
w swoich krajach. Po utracie przez Polskę niepodległości w końcu XVIII w. 
wielokulturowość charakteryzowała społeczności zamieszkujące na obszarach 
tzw. zaboru rosyjskiego, austriackiego i pruskiego. Czynnikiem kształtującym 
wielokulturowość polskiego społeczeństwa była wcześniejsza przynależność 
do Polski tzw. kresów wschodnich. Natomiast po II wojnie światowej jednym 
z czynników tego zjawiska było przemieszczenie się na obszary państwa pol-
skiego ludności z dawnych wschodnich terenów II Rzeczypospolitej.

Aktualnie wielokulturowość społeczeństw jest spotęgowana zjawiskiem 
migracji i uchodźctwa, zdeterminowanych różnymi czynnikami. Jednym z nich 
jest swoboda przemieszczania się, jako następstwo otwarcia granic między 
niektórymi państwami, zwłaszcza między państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej. Legalne lub też nielegalne przemieszczanie się do innych państw 
bywa ucieczką z krajów objętych wojną, konfliktami wewnętrznymi czy kata-
klizmami żywiołowymi, z państw charakteryzujących się niestabilnością poli-
tyczną, prześladowaniami, biedą, a więc poszukiwaniem lepszych warunków 
egzystencji.

Stosunek władz poszczególnych państw i ich społeczeństw do zjawiska mi-
gracji i uchodźctwa oraz do potęgowania się w ten sposób zjawiska wielokul-
turowości rodzimego społeczeństwa bywa zróżnicowany. W wielu państwach 
zjawisko to jest przedmiotem kontrowersji. Z wielokulturowością społeczeń-
stwa wiąże się bowiem nieraz wiele różnych trudności, problemów i konfliktów 
zniechęcających do tolerowania w społeczeństwie osób charakteryzujących 
się odmiennymi właściwościami kulturowymi. Wszakże, niezależnie od tego, 
wielokulturowość społeczeństw jest i w przyszłości nadal będzie zapewne zja-
wiskiem nieuchronnym i trwałym, być może nawet w stopniu wręcz jeszcze 
większym niż obecnie, zwłaszcza że wielokulturowość jest zdeterminowana 
nie tylko zróżnicowanym obywatelstwem czy narodowością, ale także innymi 
czynnikami różniącymi ludzi pod względem kulturowym. 

Tym większa jest więc doniosłość problemów związanych z funkcjonowa-
niem społeczeństw wielokulturowych, w tym zwłaszcza doniosłość konfliktów 
zdeterminowanych różnorodnością kulturową. Toteż, nawet jeśli nie można 
nieraz w pełni pogodzić ze sobą zróżnicowanych systemów wartości, zwyczajów 
i przekonań podyktowanych kulturowymi zróżnicowaniami, to w każdym razie, 
dla minimalizowania i łagodzenia ewentualnych konfliktów z tym związanych, 
bezwzględnie pożądane jest stanowcze i konsekwentne podejmowanie w tym 
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celu wszelkich możliwych wysiłków sprzyjających lepszemu wzajemnemu po-
znawaniu się ludzi kulturowo zróżnicowanych, kształtowaniu w takim społe-
czeństwie wzajemnego zrozumienia, wzajemnej życzliwości i tolerancji. 

2. Problemy prawne związane z wielokulturowością

Czynnikiem sprzyjającym minimalizowaniu i łagodzeniu problemów i konflik-
tów związanych z wielokulturowością społeczeństw winno być odpowiednie 
rozwiązywanie także problemów natury prawnej z tym związanych. W miarę 
nieuniknionego upowszechniania się i potęgowania się zjawiska wielokulturowo-
ści współczesnych społeczeństw, w coraz większym stopniu mogą aktualizować 
się bowiem także problemy natury prawnej.

W tym względzie pojawia się przede wszystkim konflikt między obowiązkiem 
podporządkowania się lokalnemu prawu z jednej strony a pożądanym posza-
nowaniem w jakimś choćby stopniu zachowań podyktowanych inną kulturą, 
niekorespondujących z lokalnym modelem zachowań z drugiej strony.

Wielokulturowość społeczeństwa rodzi bardzo liczne problemy prawne 
mieszczące się w wielu różnych dziedzinach prawa1. Przed bardziej obszernym 
wskazaniem problemów pojawiających się w prawie karnym, zapowiadanym 
w tytule niniejszego opracowania, przykładową ilustracją są w tym względzie 
następujące inne dziedziny prawa i mieszczące się w nich problemy związane 
z wielokulturowością. W ograniczonych rozmiarach niniejszego opracowania 
niemożliwe jest wskazanie wszelkich takich problemów oraz ich rozwinięcie. 
Ilustracja tego zjawiska jest więc niewyczerpująca i tylko przykładowa. 

W prawie międzynarodowym publicznym oraz w wewnętrznym prawie 
krajowym są to problemy ochrony podstawowych praw i wolności człowieka 
i obywatela, ze szczególnym uwzględnieniem praw i wolności osób kulturowo 
zróżnicowanych. W tym kontekście pojawia się kwestia uniwersalizmu i re-
gionalizmu praw człowieka oraz zjawisko ewolucji zasady samostanowienia. 
W związku z wielokulturowością problemem wysuwającym się bodaj na czoło 
jest ochrona ludzkiej godności osób kulturowo zróżnicowanych, zwłaszcza 
ich ochrona przed dyskryminacją, prawna ocena wypowiedzi znieważających 
lub zniesławiających z tytułu wyznawania innych systemów wartości oraz tzw. 
mowa nienawiści, a także motywy przytaczane w ocenie takich zachowań uza-
sadniających ich kryminalizację. W tym kompleksie mieści się także zagadnie-

1 Problemy takie rejestruje się naturalnie nie tylko w Polsce, ale także w kontekście systemów 
prawnych obowiązujących w innych państwach. Por. np. D. Janicka, Jurysdykcja państwa niemieckiego 
w warunkach wielokulturowego społeczeństwa – kilka wybranych przykładów ze szczególnym uwzględ-
nieniem orzecznictwa administracyjnego i konstytucyjnego, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, nr 15, 
s. 53–73. 
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nie nacjonalistycznych i internacjonalistycznych koncepcji w prawie ochrony 
dziedzictwa wielokulturowych dzieł sztuki i dóbr kultury.

W dziedzinie prawa międzynarodowego prywatnego mieści się rozwiązywa-
nie w praktyce kolizji w zakresie stosowaniu systemów prawnych różnych państw, 
gdy konkurują one ze sobą w warunkach zdarzeń z udziałem cudzoziemców lub 
zlokalizowanych na obszarach obowiązywania różnych systemów prawnych. 

Obszernym kompleksem są prawne problemy legalnego lub nielegalnego 
pobytu cudzoziemców, uzyskiwania statusu uchodźców zarówno przez osoby 
posiadające obywatelstwo innego państwa, jak i przez bezpaństwowców uzy-
skiwania obywatelstwa innego państwa. W tej sferze zagadnień mieszczą się 
powinności wykonywania różnych obowiązków przez cudzoziemców i osoby 
wyznające inne systemy wartości, korzystania przez takie osoby z różnych praw, 
w tym prawa do zrzeszania się i publicznego demonstrowania swoich odmienno-
ści kulturowych, ale także problemy związane z ochroną ich danych osobowych.

Pojawiają się problemy prawa lokalowego związane z zamieszkiwaniem 
w kraju cudzoziemców. Są to problemy użytkowania przez nich lokali oraz 
problemy własności i obrotu nieruchomościami przez cudzoziemców. 

W dziedzinach prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, 
prawa cywilnego i prawa pracy zlokalizowane są problemy podejmowania przez 
cudzoziemców lub osoby kulturowo zróżnicowane różnych form aktywności, 
korzystania przez cudzoziemców z możliwości pełnienia różnych funkcji i ról, 
pobierania nauki w szkołach i odbywania studiów, możliwości wykonywania 
różnych zawodów i przyuczania się do ich wykonywania, uprawiania przez cu-
dzoziemców aktywności gospodarczej, inwestowania oraz własnego zatrudniania 
się i zatrudniania przez nich innych osób. Z uwzględnieniem prawa własności 
intelektualnej, rozstrzygania wymagają problemy stosowanie wobec cudzoziem-
ców prawa ochrony własności przemysłowej, zwłaszcza prawa wynalazczego, 
oraz praw autorskich i pokrewnych. 

W dziedzinie prawa socjalnego są to między innymi problemy ubezpieczenia 
społecznego cudzoziemców, ich ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia 
wypadkowego oraz zabezpieczenia emerytalnego i rentowego.

W dziedzinie prawa podatkowego są to pytania o obciążające cudzoziemców 
obowiązki podatkowe przewidziane w lokalnym prawie podatkowym i związany 
z tym problem ich podwójnego opodatkowania. 

W prawie rodzinnym i opiekuńczym mieszczą się relacje między zróżnico-
wanymi kulturowo małżonkami, rozwody i unieważnianie małżeństw, relacje 
między rodzicami i dziećmi oraz dalszymi członkami rodzin, w tym obowiąz-
ki alimentacyjne, problemy pozarodzicielskiej opieki nad dziećmi. Natomiast 
problemy prawa spadkowego pojawiają się w warunkach wielokulturowości 
osób uczestniczących w postępowaniu spadkowym oraz zlokalizowania masy 
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spadkowej na terenie różnych państw, z obowiązującymi w nich zróżnicowanymi 
regulacjami prawa spadkowego. 

Problemy związane z przebiegiem postępowań oraz uprawnieniami i obo-
wiązkami uczestników postępowań będących cudzoziemcami lub osobami kultu-
rowo zróżnicowanymi pojawiają się zarówno w postępowaniu administracyjnym, 
cywilnym, jak i karnym.

Problemy prawne związane z wielokulturowością społeczeństwa, wskazane 
wyżej tylko przykładowo i niewyczerpująco, wymagają naturalnie pogłębionego 
rozważenia. Jeśli wcześniej tego nie czyniono, z uwagi na stosunkowo małą po-
wszechność takich problemów w praktyce, to przewidywane potęgowanie się 
zjawiska wielokulturowości społeczeństwa wymaga, aby uczynić to jak najprędzej, 
zapobiegając w ten sposób niejasnościom i wątpliwościom rodzącym konflikty.

3. Problemy prawno-karne związane z wielokulturowością

a. Problemy związane z przypisaniem przestępstwa

Obok zasygnalizowanych przykładowo problemów prawnych związanych z wie-
lokulturowością społeczeństwa, mieszczących się w innych dziedzinach prawa, 
problemy takie pojawiają się naturalnie także w dziedzinie prawa karnego2. Spraw-

2 Por. np. J. Bojarski, Ocena sytuacji w Polsce na progu zróżnicowania kulturowego społeczeń-
stwa, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, nr 15, s. 23–38; U. Ebert, Der Fremde im Strafrecht, [w:] Der 
Fremde – Freund oder Feind? – Überlegungen z udem Bild des Fremden als Leitbild, red. J. Dummer, 
M. Vielberg, Stuttgart 2004, s. 73–92; I. Egeter, Das ethnisch-kulturell motivierte Delikt, Zürich 2002; 
B. Erbil, Toleranz für Ehrenmörder? – Soziokulturelle Motive im Strafrecht unter besonderer Berück-
sichtigung des türkischen Ehrbegriffs, Berlin 2008; A. Grünwald, Tötungen aus Gründen der Ehre, „Neue 
Zeischrift für Strafrecht” 2010, s. 1–9; E. Hilgendorf, Strafrecht und Interkulturaliät, „JuristenZeitung” 
64, 2009, nr 3, s. 139–144; tenże, Das Eigene und das Fremde, „Strafverteidiger” 34, 2014, s. 555–563; 
O. Höffe, Gibt es ein interkulturelles Strafrecht? – ein pfilosopfischer Versuch, Frankfurt am Main 1999; 
T. Hörnle, Strafrechtliche Verbotsnormen zum Schutz von kulturellen Indentitäten, [w:] Kulturelle Iden-
tität als Grund und Grenze des Rechts. Akten der IVR-Tagung, red. H. Dreier, E. Hilgendorf, Stuttgart 
2008, s. 315–337; taż, Kultur, Religion, Strafrecht – Neue Herausforderungen in einer pluralistischen 
Gesellschaft, „Neue Jurischen Wochenschrift” 2014, s. 34–38; J.C. Joerden, B. Weinreich, Zur Strafzu-
messung bei Taten von Ausländern, [w:] Kriminalität im Grenzgebiet, Bd. 3: Ausländer von deutschen 
Gerichten, red. G. Wolf, Berlin–Heidelberg 2000, s. 1–22; J. Kasselt, Ehre im Spegel der Justiz. Eine 
Untersuchung zur Praxis deutscher Schwurgerichte im Umgang mit den Phänomen Ehrenmorde, Berlin 
2016; M. Leciak, Konflikty międzykulturowe w Polsce w ujęciu karnoprawnym – próba diagnozy prob-
lemu, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, nr 15, s. 111–127; D. Oberwittler, J. Kasselt, Ehrenmorde in 
Deutschland 1996–2005 – Eine Untersuchung auf der Basis von Prosessakten des Max-Planck-Instituts 
für ausländisches und internationales Strafrecht, Köln 2011; Ch. Pfeiffer, M. Kleimann, S. Petersen, 
T. Schott, Migration und Kriminalität – Ein Gutachten für den Zuwanderungsrat der Bundesregierung, 
Baden-Baden 2005; R.E. Pohlreich, „Ehrenmorde” im Wandel des Strafrechts, Berlin 2009; J. Renzikowski, 
Strafrecht in einer multikulturellen Gesellschaft, „Neue Juristische Wochenschrift” 2014, s. 2539–2542; 
M. Scheinost, Czech-Romani conflict in crominological aspects, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, 
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cami czynów, z tytułu popełnienia których grozi odpowiedzialność karna, bywają 
bowiem przecież także osoby, których wielokulturowość jest zdeterminowana 
zróżnicowanym obywatelstwem lub narodowością, zróżnicowaniami etnicznymi, 
posługiwaniem się różnymi językami, wyznawaniem różnych wyznań, religii i sy-
stemów wartości czy przynależnością do mniejszości, cechujących się jeszcze in-
nymi zróżnicowaniami. W dziedzinie prawa karnego wyróżnić można w związku 
z tym różne kompleksy problemów związanych ze zjawiskiem wielokulturowości.

Na czoło wysuwa się pytanie, czy czyny godzące w dobra i wartości chronio-
ne przepisami prawa karnego, uznane za przestępstwa, są karalne bez względu 
na właściwości osoby popełniającej taki czyn, właściwości determinujące wie-
lokulturowość, a więc bez względu na okoliczności determinujące kulturowe 
zróżnicowanie sprawców takich czynów, czy też może jest tak, że okoliczności 
takie modyfikują w jakimś stopniu odpowiedzialność karną.

Jest to przede wszystkim problem zakresu stosowania w ogóle lokalnego 
prawa karnego wobec cudzoziemców. Stosowne przepisy polskiego Kodeksu 
karnego3 regulują tę kwestię w ten sposób, najogólniej mówiąc, że z tytułu po-
pełniania takich czynów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na polskim 
statku wodnym albo powietrznym cudzoziemcy podlegają w zasadzie polskiemu 
prawu karnemu tak jak obywatele polscy4. Natomiast z tytułu popełniania takich 
czynów poza tym obszarem podlegają oni polskiemu prawu karnemu pod wa-
runkiem, że popełniony czyn jest uznany za przestępstwo także w miejscu jego 
popełnienia5. Bez spełnienia tego warunku cudzoziemcy podlegają polskiemu 
prawu karnemu tylko za niektóre określone przestępstwa, w węższym zakresie 
niż obywatele polscy popełniający czyny za granicą6. 

W tym kontekście pojawiają się jednak nieraz pewne wątpliwości. Na przy-
kład, czy mimo formalnego podlegania polskiemu prawu karnemu jakieś zna-
czenie może mieć okoliczność, że w macierzystym prawie sprawcy albo w uzna-
nr 15, s. 143–163; J. Schmidt, Verteidigung von Ausländern – Transnationale Verteidigung, Heidelberg 
2012; S. Trautmann, Migration, Kriminalität und Strafrecht – Zur Rolle des Strafrechts im Kontext 
nationaler Zuwanderungsregelungen – ein Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich, Münster 
2002; B. Valerius, Kultur und Strafrecht – Die Berücksichtigung kultureller Wertvostellungen in der 
deutschen Strafrechtsdogmatik, Berlin 2011; tenże, Die Berücksichtigung kultureller Wertvorstellungen 
im Strafrecht, „Juristische Arbeitsblätter” 2010, s. 481–486; tenże, Kulturelle Gegensätze und natio-
nales Strafrecht – Ein Blick in die Zukunft, [w:] Der Strafgedanke in sejner historischen Entwicklung – 
Ringvorlesung zur Strafrechtsgeschichte und Strafrechtsphilosophie, red. E. Hilgendorf, J. Weitzel, Berlin 
2007, s. 217–233; B. Villmow, Ausländer in der strafrechtlichen Sozialkontrolle, „Bevährungshilfe” 1995, 
s. 155–169; J. Warylewski, Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce 
wobec zróżnicowania kulturowego społeczeństwa, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, nr 15, s. 195–209; 
B. Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych 
społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009. 

3 Art. 5 oraz 109–114a Kodeksu karnego.
4 Art. 5 Kodeksu karnego.
5 Art. 111 § 1 Kodeksu karnego.
6 Art. 110, 112 i 113 Kodeksu karnego.
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wanym przez niego innym systemie wartości popełniony czyn nie jest w ogóle 
przestępstwem, nie jest zachowaniem zabronionym, karalnym7, przeciwnie – 
jest zachowaniem dopuszczalnym czy nawet wręcz powszechnie praktykowa-
nym, zwłaszcza gdy czyn jest popełniany wprawdzie na polskim terytorium, ale 
w mniejszościowym środowisku osób pochodzących z tego samego kraju, kręgu 
kulturowego lub wyznających ten sam system wartości.

Przykładem jest zawieranie małżeństwa przez osobę pozostającą już 
w związku małżeńskim. W polskim prawie karnym jest to przestępstwo prze-
widziane w art. 206 Kodeksu karnego8, gdy tymczasem w niektórych innych 
krajach czyn taki nie jest przestępstwem9. W Polsce przestępstwami są także: 
obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 (art. 200 § 1 Kodeksu karnego) 
i kazirodztwo (art. 201 Kodeksu karnego), które w niektórych innych syste-
mach są czynami niekaralnymi, względnie – w przypadku pierwszego z tych 
przestępstw – karalnymi, ale w warunkach niższej granicy wieku10. Dalszymi 
przykładami czynów w jednych krajach uznawanych za przestępstwa, w innych 
za czyny niekaralne są między innymi: stosunki seksualne między osobami tej 
samej płci, cudzołóstwo, spożywanie określonych pokarmów lub napoi, w tym 
alkoholowych11, odstąpienie od określonej wiary, aborcja. Przykładów takich 
jest więcej.

Czy tego rodzaju okoliczności mogą mieć w ogóle jakieś znaczenie. Czy 
w warunkach funkcjonowania różnych systemów wartości jakieś znaczenie 
może mieć okoliczność, że regulacjami polskiego prawa karnego chronione są 
niekoniecznie i dokładnie te same dobra prawne i wartości, które są chronio-
ne w innym systemie wartości wyznawanym przez jego sprawcę. Jeśli nawet 
okoliczność taka nie wyłącza uznania czynu za czyn wypełniający w polskim 

7 Por. m.in. M. Grzyb, Przestępstwa przeciwko obyczajności w irańskim prawie karnym. Prawo 
islamskie i dyskryminacja prawna kobiet, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki 
Społeczne” 2013, nr 6; K. Imieliński, Seksuologia kulturowa, Warszawa 1984; M. Łuszczyna, Trochę 
potęgi. Zabójstwo honorowe w Polsce, „Gazeta Wyborcza” z 2 kwietnia 2014 r.; J. Warylewski, Wybrane 
zagadnienia problemów wymiaru, s. 197–198.

8 Por. M. Mozgawa, Bigamia, Warszawa 2011; A. Wąsek, [w:] Kodeks karny, Część szczególna, red. 
A. Wąsek, t. 1: Komentarz do artykułów 117–221, Warszawa 2010, s. 1174–1189.

9 Niektórzy uważają, że kryminalizacja bigamii jest w ogóle reliktem dawnego podejścia do niej 
jako do naruszenia sakramentu małżeństwa. Por. o tym np. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015, 
s. 282; A. Wąsek, [w:] Kodeks karny, red. A. Wąsek, s. 1175.

10 Por. o tym np. W. Czernikiewicz, B. Pawlak-Jordan, Wykorzystywanie seksualne dzieci, War-
szawa 1998; J. Warylewski, Karnoprawna ochrona małoletniego przed wykorzystywaniem seksualnym 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 9; tenże, Z zagadnień karnoprawnej 
ochrony małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 2; tenże, Zakaz 
kazirodztwa w kodeksie karnym oraz w ujęciu prawnoporównawczym, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 5; 
tenże, [w:] Kodeks karny, red. A. Wąsek, Część szczególna, t. 1: Komentarz do artykułów 117–221, 
Warszawa 2010, s. 1050–1071.

11 Arabia Saudyjska. Skazani za picie alkoholu, <http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-arabia-
-saudyjska-skazani-za-piciealkoholu, nld,171187>.
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prawie karnym ustawowe znamiona przestępstwa, to czy błąd sprawcy w postaci 
nieświadomości bezprawności w Polsce popełnionego przez niego czynu, zdeter-
minowany takimi okolicznościami, może ewentualnie wyłączyć albo złagodzić 
jego odpowiedzialność karną z tego tytułu12. 

Inną pojawiającą się kwestią jest to, czy zróżnicowania kulturowe mogą 
usprawiedliwiać bezkarność popełnianego czynu, gdy w warunkach uznawania 
innego systemu wartości inne znaczenie przypisuje się takim ocenianym zna-
mionom przestępstw, jak na przykład „znieważenie”13, „obrażenie”14 itp., gdy 
określone zachowanie, identyfikowane w polskim prawie karnym jako „znie-
ważenie” czy „obrażenie”, nie jest w innej kulturze tak oceniane. Przypisanie 
tymczasem komuś przestępstwa jest warunkowane świadomością popełnienia 
czynu z uwzględnieniem wszystkich jego ustawowych znamion w tym znaczeniu, 
w jakim są one rozumiane w lokalnie obowiązującym prawie karnym. 

Jeszcze innym problemem jest pytanie o możliwość wyłączenia odpowie-
dzialności karnej za czyn popełniony w warunkach takich okoliczności wy-
łączających przestępstwo, które funkcjonują w innych systemach wartości 
kulturowych, religijnych, politycznych lub obyczajowych, ale które w polskim 
systemie prawnokarnym nie są ustawowymi okolicznościami wyłączającymi 
przestępstwo15. Ewentualna możliwość uwzględniania takich okoliczności pozo-
staje w pewnym związku z kontrowersyjną w prawie karnym dopuszczalnością 
stosowania tzw. pozaustawowych okoliczności wyłączających przestępstwo. 
W tej płaszczyźnie mieści się dyskusyjny problem dopuszczalności stosowa-
nia w prawie karnym okoliczności określanej mianem „obrona przez kulturę” 
(culture defence) jako pozaustawowej okoliczności wyłączającej bezprawność, 
gdy – upraszczając – bezkarność pewnych zachowań bywa usprawiedliwiana 
ich „kulturową dopuszczalnością”, ich dopuszczalnością w uznawanym systemie 
kultury i wartości, zwłaszcza gdy jest przejawem działalności artystycznej16.

12 Prawnokarna doniosłość błędu co do prawa w postaci nieświadomości bezprawności czynu 
jest w polskim prawie karnym uregulowana w art. 30 Kodeksu karnego, w myśl którego nie popełnia 
przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bez-
prawności, jeżeli natomiast błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary. 

13 Jest to np. znamię przestępstwa zniewagi, określonego w art. 216 Kodeksu karnego.
14 Jest to np. znamię przestępstwa znieważania uczuć religijnych innych osób, publicznego zniewa-

żania przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów 
religijnych, określonego w art. 196 Kodeksu karnego.

15 Ustawowe okoliczności wyłączające przestępstwo są w polskim prawie karnym określone 
w art. 25–31 Kodeksu karnego. Są nimi: obrona konieczna (art. 25 Kodeksu karnego), stan wyższej 
konieczności (art. 26 Kodeksu karnego), eksperyment (art. 27 Kodeksu karnego), błąd (art. 28–30 
Kodeksu karnego) i niepoczytalność (art. 31 § 1 i 3 Kodeksu karnego). 

16 Por. o tym w polskim piśmiennictwie prawniczym między innymi: M. Bieczyński, Prawne granice 
wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Warszawa 2011; M. Bieczyński, J. Dąbrow-
ski, A. Demenko, P. Nalewajko, D. Turczyńska, Wolność sztuki w Polsce i w Niemczech w świetle prawa 
konstytucyjnego i karnego, Warszawa 2012; M. Budyn-Kulik, M. Kulik, Wolność działalności artystycznej 
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Warunkiem przypisania sprawcy przestępstwa i egzekwowania z tego tytułu 
odpowiedzialności karnej jest przypisanie mu „winy”17. W tym kontekście może 
pojawić się wątpliwość, czy możliwe jest jej wyłączenie, skutkujące wyłączeniem 
przestępstwa i odpowiedzialności karnej, gdy winę pojmuje się jako możliwość 
wymagania od sprawcy postępowania zgodnego z prawem, ale gdy wymagal-
ność taka może wywoływać wątpliwości w odniesieniu do osób kierujących się 
innymi systemami wartości18.

jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną, [w:] Prawnokarne aspekty wolności. Materiały 
z konferencji Arłamów 16–18 maja 2005, red. M. Mozgawa, Kraków 2006; S. Bułajewski, M. Dąbrowski, 
Wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz dostępu do dóbr kultury, [w:] Wolność i prawa 
człowieka w Konstytucji RP, red. M. Chmaj, Kraków 2006; F. Ciepły, O kontratypie sztuki, „Prokura-
tura i Prawo” 2015, nr 10, s. 26–40; J. Dąbrowski, Czy artyście wolno więcej? O problemie swobody 
artystycznej wypowiedzi (rozważania z pogranicza prawa karnego i historii sztuki), [w:] Współczesne 
oblicza demokracji, red. D. Gizicka, Toruń 2010; J. Dąbrowski, A. Demenko, Cenzura w sztuce polskiej 
po 1989 roku. Aspekty prawne, Warszawa 2014; ciż, Konstytucyjna wolność wypowiedzi artystycznej 
w świetle obowiązujących regulacji prawa karnego – o kontratypie sztuki raz jeszcze, [w:] Prawo wobec 
wyzwań współczesności, red. N. Buchowska, B. Guzik, Poznań 2009; A. Draguła, Bluźnierstwo. Między 
grzechem a przestępstwem, Warszawa 2013; M. Filar, Sztuka a zagadnienia pornografii, „Nowe Prawo” 
1978, nr 10; T. Gardocka, Czy w polskim prawie karnym potrzebny jest kontratyp sztuki, „Palestra” 2015, 
nr 1–2, s. 24–30; J. Hołda, Twórczość jako podstawowe prawo człowieka. Granice swobody twórczości, [w:] 
Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 r. na tle standardów międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, 
red. J.A. Rybczyńska, A. Demczuk, Lublin 2012; A. Kleczkowska, Rola Cultural Defense w wymiarze 
sprawiedliwości karnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, z. 2; P. Maj, Nieznalska 
uniewinniona, Portal Rzeczpospolita, online; J.J. Nalewajko, R. Kubiak, Sztuka jako okoliczność wyłącza-
jąca bezprawność?, „Palestra” 2000, nr 9; J. Piskorski, Dekryminalizacja działalności artystycznej, [w:] 
Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, red. T. Dukiet-Nagórska, Bielsko-Biała 2006; tenże, Kon-
tratyp sztuki?, [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, red. W. Szafrański, Poznań 2007; 
O. Sitarz, Culture defence a polskie prawo karne, „Archiwum Kryminologii”, 29–30, 2007–2008, s. 647 
i n.; J. Sobczak, Polityka historyczna a wolność ekspresji, twórczości artystycznej i badań naukowych, [w:] 
Na obrzeżach polityki. Część szósta, red. M. Kosman, Poznań 2006; tenże, Wolność ekspresji artystycznej. 
Standardy europejskie i polska rzeczywistość, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, red. J. Jaskiernia, Toruń 2010; S. Sykuna, J. Zajadło, 
Kontrowersje wokół tzw. obrony przez kulturę – okoliczność wyłączająca winę, okoliczność łagodząca czy 
nadużycie prawa do obrony?, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 6, s. 27; J. Warylewski, Pasja czy obraza uczuć 
religijnych? Spór wokół art. 196 kodeksu karnego, [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga 
poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński i in., Lublin 2005. Pewnym przejawem 
usprawiedliwiania taką okolicznością czynów, skądinąd zabronionych pod groźbą kary, jest regulacja 
przewidziana w art. 256 § 3 Kodeksu karnego, w myśl której czyny określone w art. 256 § 2 Kodeksu 
karnego jako przestępstwa (produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie w celu rozpowszechniania, 
sprowadzanie, nabywanie, przechowywanie, posiadanie, prezentowanie, przewożenie lub przesyłanie 
druku, nagrania lub innego przedmiotu, zawierającego treść określoną w § 1, albo będące nośnikiem 
symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej), nie są przestępstwem, jeśli sprawca do-
puszcza się takiego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej. 
Treściami określonymi w art. 256 § 1 Kodeksu karnego są: publiczne propagowanie faszystowskiego lub 
innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, 
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

17 Art. 1 § 3 Kodeksu karnego.
18 Por. także np. J. Warylewski, Wybrane zagadnienia problemów wymiaru, s. 201.
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Innym warunkiem uznania w polskim prawie karnym czynu za przestępstwo 
jest stwierdzenie społecznej szkodliwości takiego czynu w stopniu większym niż 
znikomy19. W przypadku sprawcy czynu uznawanego w polskim prawie karnym 
za przestępstwo, sprawcy charakteryzującego się właściwościami determinują-
cymi wielokulturowość może pojawić się tymczasem nieraz wątpliwość co do 
spełnienia się tego warunku. Przynajmniej z punktu widzenia sprawcy kierują-
cego się innym systemem wartości, inaczej może bowiem kształtować się jego 
ocena co do takich okoliczności uwzględnianych w ocenie społecznej szkodli-
wości czynu20, jak „rodzaj i charakter naruszonego dobra”, „waga naruszonych 
przez sprawcę obowiązków”, „motywacja sprawcy”, „rodzaj naruszonych reguł 
ostrożności i stopień ich naruszenia”21.

Kierowanie się przez sprawcę uznającego inny system wartości innymi regu-
łami ostrożności obowiązującymi w określonych sytuacjach może wywoływać 
wątpliwości co do przypisania mu nieumyślności, gdy w grę wchodzi egzekwowa-
nie odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione nieumyślnie. W myśl 
art. 9 § 2 Kodeksu karnego jednym z warunków przypisania nieumyślności jest 
bowiem popełnienie czynu „na skutek niezachowania ostrożności wymaganej 
w danych okolicznościach”.

Zupełnie innym zagadnieniem związanym z funkcjonowaniem w społeczeń-
stwie osób kulturowo zróżnicowanych jest to, czy w postaci odpowiedzialności 
karnej chronione są tylko takie dobra i wartości, które lokalnie są uznawane za 
wymagające ochrony, czy także takie, których ochrona jest podyktowana innymi 
systemami wartości22. W polskim prawie karnym przejawem ochrony również 
takich wartości jest przestępstwo ograniczania człowieka w przysługujących mu 
prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową, bez względu na rodzaj 
wyznania albo bezwyznaniowość23. Innym przykładem jest przestępstwo złośli-
wego przeszkadzania w publicznym wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub 
innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, bez względu 
na rodzaj kościoła czy rodzaj związku wyznaniowego, jak również przestępstwo 
złośliwego przeszkadzania pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym, 
także niezależnie od rodzaju religii lub wyznania24. Niezależnie od rodzaju religii 
odpowiedzialność karna grozi także za obrażanie uczuć religijnych innych osób, 

19 Art. 1 § 2 Kodeksu karnego.
20 Okoliczności te są określone w art. 115 § 2 Kodeksu karnego.
21 Por. np. J. Warylewski, Wybrane zagadnienia problemów wymiaru, s. 199.
22 Por. np. tamże, s. 200.
23 Art. 194 Kodeksu karnego. Por. np. W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim 

prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2010; 
A. Wąsek, Przestępstwa przeciwko przekonaniom religijnym de lege lata i de lege ferenda, „Państwo 
i Prawo” 1995, nr 7; J. Wojciechowska, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 1: Komentarz do arty-
kułów 117–221, red. A. Wąsek, Warszawa 2010, s. 886–893.

24 Art. 195 Kodeksu karnego. Por. J. Wojciechowska, [w:] Kodeks karny, red. A. Wąsek, s. 893–898.
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publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego 
do publicznego wykonywania obrzędów religijnych25.

Wielokulturowość jest chroniona także w postaci przestępstwa publicznego: 
nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, raso-
wych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość26. Karalne jest także 
znieważanie grupy osób albo pojedynczej osoby lub naruszanie nietykalności 
cielesnej innej osoby, gdy czyni się to z powodu przynależności narodowej, et-
nicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości27. 

b. Problemy związane z orzekaniem kar  
i stosowaniem innych środków reakcji prawnokarnej

Obszernym kompleksem problemów prawnokarnych związanych z egzekwowa-
niem odpowiedzialności karnej wobec cudzoziemców i innych osób kulturowo 
zróżnicowanych jest stosowanie wobec takich osób kar i innych środków prze-
widzianych w ogóle w lokalnym prawie karnym czy przewidzianych z tytułu 
popełnienia określonego typu przestępstwa. Z zagadnieniem tym wiąże się 
także kwestia, czy i w jakim ewentualnie stopniu oraz w jakich okolicznościach 
stopień surowości wymiaru kary, jej zaostrzenia lub złagodzenia, może być 
podyktowany okolicznościami charakteryzującymi wielokulturowość skazy-
wanych28.

Należy uświadomić sobie przede wszystkim okoliczność, że systemy pra-
wa karnego poszczególnych państw różnią się także rodzajami kar i innych 
środków reakcji prawnokarnej w nich przewidzianych. Bywa więc tak, że 
w prawie karnym stosowanym wobec sprawcy przestępstwa przewidziane są 
kary lub środki nieprzewidziane w macierzystym prawie karnym karanego 
sprawcy lub odwrotnie. Bywa także tak, że w prawie karnym stosowanym 
wobec sprawcy za określone popełnione przez niego przestępstwo przewi-
dziana jest kara lub inny środek, które za takie przestępstwo nie są w ogóle 
przewidziane w macierzystym prawie karnym sprawcy lub że w obu systemach 
prawnych zróżnicowana jest surowość zagrożenia karą lub innym środkiem za 

25 Art. 196 Kodeksu karnego. Por. M. Derlatka, Zasadność kryminalizacji obrazy uczuć religijnych, 
„Prokuratura i Prawo” 2015, nr 10, s. 41–46; M. Wachnicki, Gdzie (oprócz Polski) karze się jeszcze za obrazę 
uczuć religijnych?, „Gazeta Wyborcza”, 29 maja 2014 r., http://wyborcza.pl/1,76842,16059567,Gdzie_
oprocz_Polski_karze_sie_jeszcze_za_obraze.html]; J. Wojciechowska, [w:] Kodeks karny, red. A. Wąsek, 
s. 898–901.

26 Art. 256 § 1 i 2 Kodeksu karnego. Por. E. Pływaczewski, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: 
Komentarz do artykułów 222–316, red. A. Wąsek, Warszawa 2010, s. 486–493.

27 Art. 257 Kodeksu karnego. Por. E. Pływaczewski, [w:] Kodeks karny, red. A. Wąsek, s. 493–495.
28 Por. o tym np. K. Werner, Zum Status fremdkultureller Wertvorstellungen bei der Strafzumes-

sung. Socialwissenschaftliche, kriminologische und strafzumessungsrechtliche Perspektiven, Berlin 2016.
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popełniony czyn. W tym kontekście pojawia się pytanie o to, czy tego rodzaju 
zróżnicowania mogą mieć w ogóle jakikolwiek wpływ na wymierzanie sprawcy 
kary za popełniony przez niego czyn lub na stosowanie wobec niego innego 
środka reakcji prawnokarnej. Problem ten aktualizuje się zwłaszcza – a to jest 
możliwe29 – w przypadku, gdy wymierzona sprawcy kara albo innym środek 
reakcji prawnokarnej mają być wykonane nie w państwie, w którym sprawca 
został skazany, lecz w innym państwie (np. w jego macierzystym kraju), w któ-
rym taka kara albo taki środek nie są w ogóle przewidziane, ewentualnie są 
przewidziane, ale w innych rozmiarach.

Innym problemem jest wątpliwa nieraz celowość wymierzenia określonej kary 
albo stosowania określonego środka reakcji prawnokarnej, gdy wątpliwość taka 
jest związana z możliwością wykonywania w ogóle określonej kary albo innego 
środka przez skazywanego cudzoziemca, zwłaszcza tylko czasowo przebywają-
cego w państwie będącym miejscem skazania, albo przez skazanego w związku 
z charakteryzującymi go określonymi właściwościami wielokulturowości. 

Taka wątpliwość pojawia się na przykład w odniesieniu do kary grzywny 
przewidzianej za popełnione przestępstwo, gdy skazany cudzoziemiec nie po-
siada w kraju skazania źródeł przychodów i zwłaszcza gdy przebywa w tym 
kraju tylko czasowo. 

Podobne wątpliwości odnoszą się do przewidzianej w polskim prawie kar-
nym kary ograniczenia wolności, gdy – z uwagi na cudzoziemskość skazanego 
i czasowe tylko jego przebywanie w Polsce – wątpliwa może być możliwość 
egzekwowania wobec niego takich sposobów wykonywania tej kary, jak wyko-
nywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne30, zakazów i obo-
wiązków orzekanych z tą karą31, potrącenia od 10% do 25% wynagrodzenia za 
pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd32, zakazu 
zamiany bez zgody sądu stałego miejsca pobytu33, zobowiązanie do świadczenia 
pieniężnego34 czy innych dalszych obowiązków35. Wątpliwości takie mogą więc 
zaktualizować zakaz wymierzenia kary ograniczenia wolności przewidziany 
w art. 58 § 2 Kodeksu karnego, podyktowany tym, że w przypadku takiego 
skazanego „jego właściwości i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że 
oskarżony nie wykona tego obowiązku”.

Z uwagi na wątpliwości dotyczące możliwości ich wykonania przez cudzo-
ziemców, problematyczne może być wymierzanie im przynajmniej niektórych 

29 Por. art. 114 § 2–4 Kodeksu karnego oraz art. 608–611fze i art. 611t–611wi Kodeksu postępo-
wania karnego.

30 Art. 34 § 1a pkt 1 Kodeksu karnego.
31 Art. 34 § 1a pkt 3 w związku z art. 72 § 1 pkt 4–7a Kodeksu karnego.
32 Art. 34 § 1a pkt 4 Kodeksu karnego.
33 Art. 34 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego.
34 Art. 39 pkt 7 Kodeksu karnego.
35 Art. 34 § 3 w związku z art. 72 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu karnego.
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środków karnych określonych w art. 39 Kodeksu karnego36. Gdy środek taki 
jest przewidziany fakultatywnie, odstąpienie od jego orzeczenia jest wpraw-
dzie możliwe, powodując wszakże nierówne traktowanie takiego skazanego 
w porównaniu z innym skazanym niebędącym cudzoziemcem, wobec którego 
za taki sam czyn, z tytułu jego popełnienia w takich samych okolicznościach 
i charakteryzującego się takimi samymi właściwościami i warunkami osobistymi, 
środek taki bywa orzekany. Odstąpienie od wymierzenia cudzoziemcowi z tego 
tytułu środka karnego jest natomiast niemożliwe, gdy jest on przewidziany 
obligatoryjnie (chyba że wyjątkowo spełnione są warunki określone w art. 61 
§ 2 Kodeksu karnego). 

Cudzoziemskość skazywanego rodzi podobne wątpliwości co do obligatoryj-
ności zawiadamiania właściwego sądu rodzinnego, gdy sąd za celowe uznaje orze-
czenie pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych w razie 
popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim37. 

Wskazane wyżej ograniczenia dotyczące możliwości wymierzania cudzo-
ziemcom – przynajmniej w pewnych wypadkach – grzywny, kary ograniczenia 
wolności i środków karnych sprawiają, że w następstwie tego ograniczone jest – 
przynajmniej w pewnym stopniu – korzystanie przez skazywanych cudzoziem-
ców z dobrodziejstw określonych w art. 58 § 1 i art. 59 § 1 Kodeksu karnego. 
Gdy ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, a przestępstwo jest 
zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, zakaz orzekania 
kary pozbawienia wolności jest bowiem w art. 58 § 1 Kodeksu karnego uwa-
runkowany możliwością spełnienia celów kary przez inną karę lub środek karny. 
Natomiast odstąpienie od wymierzenia kary, jeśli przestępstwo jest zagrożone 
karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego 
rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, jest w art. 59 § 1 Ko-
deksu karnego uwarunkowana między innymi orzeczeniem środka karnego, 
spełniającego cele kary.

Zwłaszcza w przypadku krótkiego czasowo pobytu skazanego cudzoziemca 
w Polsce, wątpliwa może być celowość stosowania wobec takiej osoby środków 
probacyjnych w postaci warunkowego umorzenia postępowania karnego, wa-
runkowego zawieszenia wykonania kary oraz warunkowego przedterminowego 
zwolnienia od odbycia reszty kary pozbawienia wolności. 

36 Środkami tymi są: pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, 
wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz pro-
wadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacja małoletnich lub z opieką nad 
nimi, zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi 
osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu, zakaz wstępu 
na imprezę masową, zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, nakaz okre-
sowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakaz prowadzenia pojazdów, 
świadczenie pieniężne i podanie wyroku do publicznej wiadomości.

37 Art. 43c Kodeksu karnego.
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Dlatego, że w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karne-
go przesłankami warunkującymi stosowanie tego środka, odnoszącymi się do 
sprawcy, są między innymi: „właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy 
sposób życia uzasadniające przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępo-
wania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni 
przestępstwa”38. Natomiast w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania 
kary przesłankami takimi są „właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy 
sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa39. Tymczasem, 
zwłaszcza w przypadku cudzoziemca przebywającego wcześniej poza Polską, 
uzyskanie przez sąd rzetelnej wiedzy o takich przesłankach stosowania wskaza-
nych środków probacyjnych może być przecież trudne albo wręcz niemożliwe.

Wątpliwość co do możliwości stosowania wobec cudzoziemców wszystkich 
trzech wskazanych wcześniej środków probacyjnych może być podyktowana 
także tym, że dobrodziejstwa nimi przewidziane są orzekane warunkowo i są 
zdeterminowane zachowaniem się sprawcy w okresie próby. 

Tymczasem, w przypadku osoby przebywającej w okresie próby na wolno-
ści, zwłaszcza gdy jest nim cudzoziemiec i zwłaszcza gdy, korzystając ze swej 
wolności, opuszcza on na stałe względnie czasowo terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, wątpliwe może być przecież wykonywanie przez niego w tym czasie 
nałożonych na niego obowiązków i podporządkowywanie się orzeczonym za-
kazom, przewidzianym w przypadku warunkowego umorzenia postępowania 
karnego w art. 67 § 3 Kodeksu karnego, w przypadku warunkowego zawieszenia 
wykonania kary – w art. 72–73 Kodeksu karnego oraz w przypadku warunkowe-
go przedterminowego zwolnienia od odbycia reszty kary – w art. 159 Kodeksu 
karnego wykonawczego. 

Inną okolicznością z tym związaną, także wzbudzającą omawiane wątpliwo-
ści, jest to, że w przypadku cudzoziemców utrudnione względnie niemożliwe 
może być rejestrowanie zdarzeń uzasadniających obligatoryjne albo fakultatywne 
podjęcie postępowania warunkowo umorzonego40, wykonanie kary orzeczonej 
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania41 albo wykonanie reszty kary, od 
wykonania której orzeczono warunkowe przedterminowe zwolnienie od jej 
wykonania (art. 160 Kodeksu karnego wykonawczego). Są to bowiem – w za-
leżności od rodzaju środka probacyjnego – takie zdarzenia, jak prawomocne 
skazanie za ponownie popełnione przestępstwo lub rażące naruszenie w inny 
sposób porządku prawnego, uchylanie się od uiszczenia grzywny, od dozoru, 
wykonania nałożonych obowiązków, orzeczonego środka karnego, środka kom-
pensacyjnego lub przepadku albo niewykonanie zawartej z pokrzywdzonym 

38 Art. 66 § 1 i art. 69 § 2 Kodeksu karnego.
39 Art. 69 § 2 Kodeksu karnego.
40 Art. 68 Kodeksu karnego.
41 Art. 75 Kodeksu karnego.
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ugody. Są to zdarzenia, które w przypadku warunkowego umorzenia postępo-
wania karnego są przesłankami podjęcia postępowania warunkowo umorzonego, 
gdy są rejestrowane w okresie po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorze-
niu postępowania karnego, lecz przed jego uprawomocnieniem się względnie 
w okresie próby. W przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary są 
one przesłankami zarządzenia o jej wykonaniu, gdy są rejestrowane w okresie 
po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się względnie w okresie 
próby. Wreszcie, w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia są 
one przesłankami odwołania warunkowego zwolnienia, gdy są rejestrowane 
w okresie próby42. 

Pytania o doniosłość „cudzoziemskości” sprawcy i wyznawania przez niego 
innego systemu wartości pojawiają się także w kontekście stosowania zasad 
wymiaru kary i innych środków przewidzianych w prawie karnym, określo-
nych w polskim prawie karnym przede wszystkim w art. 53 Kodeksu karnego, 
z uwzględnieniem art. 56 Kodeksu karnego, a zwłaszcza dyrektywy wyrażonej 
w art. 53 Kodeksu karnego. Stanowi ona o tym, że okoliczności wpływające na 
wymiar kary (a w myśl art. 56 Kodeksu karnego także na stosowanie innych 
środków przewidzianych w Kodeksie karnym) uwzględnia się tylko co do osoby, 
której dotyczą43. Czy w ocenie na przykład motywacji sprawcy, rodzaju i stopnia 
naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, właściwości i warunków osobi-
stych sprawcy, sposobu życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowania się 
po jego popełnieniu, wymagających uwzględniania w wymiarze kary i innych 
środków, „cudzoziemskość” sprawcy lub inny system wartości wyznawany przez 
sprawcę mogą lub powinny mieć więc jakieś znaczenie?

c. Problemy związane z wykonywaniem kar  
i innych środków reakcji prawnokarnej

Zasygnalizowane tytułem przykładów problemy związane ze stosowaniem wo-
bec cudzoziemców i osób wyznających inne systemy wartości określonych kar 
i innych środków pojawiają się albo ulegają wręcz spotęgowaniu na etapie ich 
wykonywania. Zwrócono na to uwagę już w pewnym stopniu rozważając, czy 
i w jakim stopniu są one w ogóle odpowiednimi środkami już na etapie ich 
orzekania lub stosowania w odniesieniu do cudzoziemców. Właśnie problemy 
związane z ich wykonywaniem wywołują bowiem wątpliwości co do ich stoso-
wania wobec cudzoziemców.

42 Art. 160 Kodeksu karnego wykonawczego. 
43 Por. o tym np. M. Melezini, [w:] System prawa karnego, red. T. Kaczmarek, t. 5: Nauka o karze. 

Sądowy wymiar kary, Warszawa 2015, s. 179–181.
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Szczególne problemy wiążą się z wykonywaniem kary pozbawienia wolno-
ści44, choć samo jej orzekanie wobec cudzoziemców lub osób kulturowo zróż-
nicowanych nie wywołuje w zasadzie takich wątpliwości, jak te, które wiążą się 
z orzekaniem tych kar lub tych środków, o których była mowa we wcześniejszych 
fragmentach niniejszego opracowania. 

Z wykonywaniem wobec cudzoziemców i osób zróżnicowanych kulturowo 
kary pozbawienia wolności wiąże się przede wszystkim pytanie, czy warunki 
wykonywania tej kary uwzględniają lub czy powinny uwzględniać ich „cudzo-
ziemskość”, a także wyznawanie innych systemów wartości związanych z ich 
obywatelstwem, narodowością, etnicznym pochodzeniem, posługiwaniem się 
różnymi innymi językami, wyznawaniem różnych wyznań, religii i wartości, 
przynależnością do różnych mniejszości kulturowych. 

Już przy innej sposobności podkreślono45, że pożądane pogłębione rozważe-
nie tego zagadnienia wymaga ustalenia najpierw, czy i w jaki sposób do proble-
mów tych odnoszą się w ogóle regulacje prawne aktualnie obowiązujące w tym 
zakresie. Czy i jak kształtuje się to zjawisko w polskiej praktyce penitencjarnej. 
Jak kształtują się postawy i zachowania z tym związane prezentowane przez per-
sonel więzienny i więźniów, także we wzajemnych relacjach między personelem 
więziennym i więźniami oraz we wzajemnych relacjach między więźniami. Czy 
i jakie konflikty pojawiają się w tym względzie w praktyce. Czy i jakim stopniu 
personel zakładów karnych ma przygotowanie, wiedzę i umiejętności niezbędne 
dla funkcjonowania w takich warunkach. Czy, w jakim stopniu i w jaki sposób 
kulturowe zróżnicowanie więźniów oraz postawy i zachowania personelu wię-
ziennego i więźniów z tym związane powinny być ewentualnie uwzględnione 
w regulacjach prawnych dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności 
oraz w regulacjach porządkowych i procedurach obowiązujących w zakładach 
karnych. 

Dopiero rezultatem tych ustaleń, ich zweryfikowania i ich krytycznej diagno-
zy winno być sformułowanie ewentualnych postulatów dotyczących pożądanego 
sposobu kształtowania warunków obywania kary pozbawienia wolności przez 
osoby kulturowo zróżnicowane oraz ewentualne zaproponowanie optymalnego 
w tym względzie wzorca założeń, warunków i procedur, z których uwzględnie-
niem kara pozbawienia wolności winna być w takich warunkach wykonywana.

44 Por. m.in. A. Ornowska, Edukacja penitencjarna a pluralizm kulturowy; współczesne dylematy 
i przyszłe wyzwania, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, nr 15, s. 129–141. Zagadnieniu wykonywania 
kary pozbawienia wolności wobec cudzoziemców oraz osób reprezentujących inne kultury i systemy 
wartości poświęcone były dwie konferencje nt. „Multikulturalität der Gefängnispopulationen (unter 
besonderer Berücksichtigung von Deutschland und Polen)”, poświęcone idei podjęcia tej problematyki 
w postaci szeroko zakrojonego polsko-niemieckiego projektu badawczego. Były to polsko-niemieckie 
konferencje zorganizowane przez Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słu-
bicach, pierwsza w dniach 3–4 grudnia 2014 r., druga – 23 kwietnia 2015 r.

45 Por. przyp. 1.
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4. Uwagi końcowe

Konieczność ograniczenia rozmiarów niniejszego opracowania sprawia, że 
wskazanie problemów prawnych związanych ze zjawiskiem wielokulturowości, 
mieszczących się w dziedzinie prawa karnego, nie jest naturalnie wyczerpujące. 
Intencją zaprezentowania w zarysie tej problematyki było tylko uświadomienie, 
że pojawiają się w prawie karnym tego rodzaju problemy, czego dowodzą pro-
blemy wskazane tytułem przykładów. Jest ich w rzeczywistości więcej. 

Pominięto wiele dalszych problemów związanych z przypisywaniem prze-
stępstw osobom kulturowo zróżnicowanym, związanych ze orzekaniem wobec 
takich osób kar i stosowaniem wobec nich innych środków reakcji prawnokarnej, 
związanych z wykonywaniem wobec nich kar i innych środków przewidzianych 
w prawie karnym. Zupełnie pominięto kwestie związane z przebiegiem postę-
powania karnego prowadzonego wobec takich osób. A w tej dziedzinie są to nie 
tylko stereotypowe problemy korzystania przez podejrzanego lub oskarżonego 
z pomocy tłumacza, niezbędnego korzystania w toku postępowania z wiedzy 
o innych kulturach, religiach, kościołach, wyznaniach, o innych systemach war-
tości, postawach politycznych, ideologicznych, religijnych i innych46.

Natomiast sprawą zupełnie innego rodzaju jest autonomiczne rozstrzyga-
nie w określonych mniejszościowych środowiskach kulturowych problemów 
prawnych pojawiających się w takim środowisku, z uwzględnieniem norm funk-
cjonujących w tym środowisku, z wyłączeniem lokalnie obowiązujących regu-
lacji prawnych państwa, w którym takie mniejszościowe środowiska istnieją. 
Towarzyszy temu funkcjonowanie w tym zakresie własnych organów danego 
środowiska. Zjawiska takie rejestruje się w niektórych państwach. Nie jest to 
zresztą czymś zupełnie nowym, bo notowanym już w historii. Symbolicznym 
przykładem jest to, że w latach 1581–1764, w okresie, w którym Żydzi cieszyli 
się w Polsce wolnością niespotykaną nigdzie w Europie, funkcjonował w Polsce 
żydowski Sejm Czterech Ziem (Waad Arba Arcot), będący instytucją samorzą-
dową respektowaną przez państwo, będącą dla gmin żydowskich najwyższym 
autorytetem w sprawach prawnych i sądowych.

Potrzeba i celowość rozważania zagadnień zasygnalizowanych w niniejszym 
opracowaniu, zwłaszcza w warunkach aktualnie rejestrowanego zjawiska migra-
cji i jego następstwa w postaci wielokulturowości współczesnych społeczeństw, 
zdaje się oczywista, zarówno z uwagi na to, że zjawisko wielokulturowości społe-
czeństw jest już aktualnie zdeterminowane znaczącymi rozmiarami migracji, ale 
także z uwagi na to, że wielokulturowość będzie z pewnością także w przyszłości 
zjawiskiem nieuchronnym i stałym. 

46 Por. np. J. Warylewski, Wybrane zagadnienia problemów wymiaru, s. 201–202.



Andrzej J. Szwarc

Formułowaniu zbyt daleko idących wniosków lub postulatów dotyczących 
uwzględniania tego czynnika w zakresie stosowania prawa, w tym wypadku 
prawa karnego, a w szczególności w zakresie orzekania względnie stosowania 
wobec cudzoziemców lub osób zróżnicowanych kulturowo kar i innych środ-
ków przewidzianych w prawie karnym, winna towarzyszyć jednak stanowczo 
refleksja na temat pożądanego w danym systemie prawnym równego traktowania 
sprawców czynów zabronionych pod groźbą kary. Z pewnością trudne jest więc 
pogodzenie ze sobą w jakiś sposób i w jakimś stopniu z jednej strony koniecz-
ności i celowości stosowania wobec takich osób odpowiednich kar i innych 
środków, które z uwzględnieniem wielokulturowości sprawców oraz z uwagi na 
charakter kar i innych środków byłyby najbardziej właściwymi formami stoso-
wania wobec nich reakcji prawnokarnej, z pożądanym poszanowaniem zasady 
równego traktowania sprawców takich samych czynów, popełnianych w takich 
samych okolicznościach – z drugiej strony.
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Język polski wśród języków świata*

Artykuł ten wypadałoby zacząć od zwięzłej charakterystyki dzisiejszej 
sytuacji językowej naszego globu, co jest z wielu względów zadaniem nie-
łatwym. Niepodobna nawet względnie dokładnie stwierdzić, ile języków 

jest dziś na świecie w użyciu. W różnych opracowaniach można znaleźć bardzo 
różne liczby1. Moim zdaniem najbardziej wiarygodna jest tu liczba od 6500 do 
7000 języków2. Rozbieżność ocen ma głównie dwa źródła. Pierwsze wynika z fak-
tu, że nie ma kryteriów pozwalających na odróżnienie – by się w tym miejscu 
posłużyć współczesną terminologią lingwistyczną – „[…] etnolektu ze statusem 
odrębnego języka od etnolektu ze statusem dialektu czy gwary jakiegoś języka”3. 
Temu zagadnieniu poświęciłem niedawno osobną pracę, do której odsyłam 
ewentualnych zainteresowanych4. Drugim źródłem niemożności ustalenia liczby 
języków świata jest nasz brak dokładniejszej wiedzy o wielkiej liczbie etnolek-
tów, przede wszystkim tzw. egzotycznych, używanych w tropikalnych lasach 
Amazonii czy Azji Południowo-Wschodniej, w górach Nowej Gwinei, Pamiru, 
Hindukuszu czy Himalajów lub wysp południowego Pacyfiku. Zaledwie 5% ję-

* Podstawą niniejszego wykładu była przede wszystkim dwukrotnie wydana publikacja: B. Walczak, 
Język polski wśród języków świata u progu trzeciego tysiąclecia, „Postscriptum” 2006, nr 2(52), s. 154–165 
i w książce Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Poloni-
styki Zagranicznej, Poznań 8–11 czerwca 2006 r., red. M. Czermińska, K. Meller i P. Fliciński, Poznań 
2007, s. 89–99, oraz wykład z serii „Uniwersyteckie Wykłady Otwarte”, zarejestrowany przez Uniwer-
syteckie Studio Filmowe (Ośrodek Dydaktyczno-Multimedialny UAM) i wyzyskany, o ile mi wiadomo, 
przez Wielkopolską Telewizję Kablową.

1 By się ograniczyć tylko do polskiej literatury przedmiotu: M. Jurkowski, Wstęp, [w]: Wielka ency-
klopedia geografii świata, t. 14; Świat języków, red. W. Maciejewski, Poznań 1999, s. VII, szacuje liczbę 
języków świata na ponad 8000. Witold Maciejewski (Świat, s. 3) – na 6000–7000, natomiast Alfred 
F. Majewicz (Języki wymierające i wyrażone – stan i perspektywy, [w:] Świat języków, red. W. Maciejewski,  
Poznań 1999, s. 96) – na 6500–7000. Majewicz, najlepszy polski znawca zagadnienia, autor najnowszej 
polskiej syntezy w tym zakresie (Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989), uwzględnia w swojej 
opinii dane najnowszych wielkich syntez językoznawstwa porównawczego (R.E. Asher i in., The Encyc-
lopedia of Language and Linguistics, t. 1–10, Cambridge 1993 i Ch. Moseley, R.E. Asher, Atlas of the 
World’s Languages, London–New York 1994), jego opinia wydaje się więc najbardziej prawdopodobna. 

2 Zob. przypis wyżej.
3 A.F. Majewicz, Języki wymierające i wyrażone, s. 95.
4 B. Walczak, Język czy dialekt – problem lingwistyczny? (w druku).
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zyków świata doczekało się satysfakcjonujących opisów (w postaci słowników 
jedno- lub/i dwujęzycznych, gramatyk i podręczników służących do ich nauki). 
20% (a więc około 1300) języków ma jedynie opisy cząstkowe. Utrwalonymi 
tekstami dysponujemy w odniesieniu do 30% języków. O 70% wiemy właściwie 
tylko tyle, że istnieją. 

Współczesną sytuację językową świata charakteryzują głównie dwa zjawi-
ska: rosnąca, nasilająca się dysproporcja językowego podziału naszego globu 
oraz nieznane dotąd w dziejach świata przyśpieszenie procesu wymierania 
języków.

Dysproporcje w językowym podziale świata istniały zawsze. Zawsze były 
języki wielkich (tzn. licznych) wspólnot: ludów, narodów, społeczeństw itp. – 
i języki o niewielkiej liczbie użytkowników. Dziś jednak te dysproporcje przy-
bierają wręcz trudne do wyobrażenia wymiary. Kilka liczb dla ilustracji tej tezy 
(trzeba tu cały czas pamiętać, że przyjęliśmy jako najbardziej prawdopodobną 
liczbę języków świata 6500–7000).

I tak ponad połowa ludności świata mówi tylko 12 językami. Są to: chiński 
(w pięciu odmianach) – 1 mld 200 mln użytkowników, czyli 20,8% ludności 
świata, angielski (jako ojczysty, liczy się więc tu tylko jego native speakerów) – 
460 mln użytkowników, czyli 8% ludności świata, hindi – 433 mln użytkowników, 
hiszpański – 365 mln, portugalski – 177 mln, arabski – 160 mln, rosyjski – 150 
mln (liczba stanowczo zawyżona), japoński – 125 mln, francuski – 123 mln, in-
donezyjski – 120 mln, bengalski – 119 mln i niemiecki – 98 mln. Może jeszcze 
bardziej uderzające jest inne zestawienie: około 98% ludności świata posługuje 
się 2% języków świata (te 2% to około 140–150 języków), natomiast około 98% 
języków świata (jest to wciąż jeszcze liczba 6500–7000) jest używane przez 
zaledwie 2% ludności świata. Jak to komentuje najlepszy polski specjalista w tej 
dziedzinie Alfred F. Majewicz:

Ta olbrzymia dysproporcja jednoznacznie wskazuje na istnienie relatywnie małej liczby 
języków tak zwanych dużych [dodajmy, że zaledwie 11 języków przekracza 100 mln 
użytkowników, zaś jedynie 50 języków ma populacje użytkowników mieszczące się 
w przedziale od 99 do 10 mln; dodajmy też, że zdaniem Waltera Onga zaledwie 78 
języków ma rozwinięte odmiany pisane5 [B.W.] oraz ogromnej większości języków tak 
zwanych małych, języków o mniejszym zasięgu używalności (ang. lesser-used languages, 
franc. langues moins répandues)6. 
Populacje użytkowników bardzo wielu języków nie przekraczają 100 000 [a więc liczby 
mieszkańców miasta wielkości Kalisza – B.W.]; są jednak bardzo liczne języki o liczbie 
użytkowników liczonej w tysiącach zaledwie, setkach, a nawet dziesiątkach7.

5 Zob. W. Ong, Oralność i piśmienność, Lublin 1992.
6 A.F. Majewicz, Języki wymierające i wyrażone, s. 96. 
7 Tamże, s. 98.
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Na przeciwległym biegunie największych (jak chiński, angielski, hin-
di itd.) sytuują się takie języki, jak (dane z początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w.): menomini – 50 użytkowników, tuscarora – 30 użytkowników, iowa – 5,  
osage – 5 (wszystkie wyżej wyliczone to języki Indian Ameryki Północnej, a wśród 
nich menomini to jeden z najlepiej poznanych i opisanych – dzięki badaniom 
Charlesa F. Hocketta – języków indiańskich), ubychijski (północnokaukaski język 
z rodziny azjanickiej) – 1 użytkownik8. 

Skrajnie nieproporcjonalna jest też geograficzna dystrybucja języków. Są 
obszary, nieraz bardzo wielkie, dość jednolite pod względem językowym, a są 
inne, gdzie na relatywnie niewielkim terytorium jest w użyciu wiele języków. 
Raz jeszcze oddajmy głos Alfredowi F. Majewiczowi:

Na niewielkich obszarowo wysepkach może występować do kilkudziesięciu różnych języ-
ków, bywają też wielojęzyczne wioski, gdzie granica między społecznościami mówiącymi 
różnymi językami przebiega wzdłuż wewnątrzwioskowych ścieżek. Takimi obszarami są 
przede wszystkim Nowa Gwinea [absolutny rekord zróżnicowania językowego – w użyciu 
jest tam około 100 odrębnych rodzin języków papuaskich – B.W.], podnóża Himalajów, 
Hindukuszu i Pamiru, Azja Południowo-Wschodnia (południowe Chiny, północny Wiet-
nam, północna Tajlandia), wyspy Indonezji i niektórych państw wyspiarskich południo-
wego Pacyfiku, okołorównikowe obszary Afryki, Amazonia, Kaukaz i tym podobne9. 

Państwami o największym zróżnicowaniu językowym są: Papua-Nowa Gwi-
nea – co najmniej 850 języków (również dalej na pierwszym miejscu podaję 
minimalną liczbę języków), Indonezja – 670 języków, Nigeria – 410, Indie – 380 
(według niektórych źródeł znacznie więcej, około 1300–1500, ale według tych 
źródeł w Papui-Nowej Gwinei jest w użyciu ponad 3000 języków; jedna i dru-
ga opinia nieprawdopodobna), Kamerun – 270, Australia – 250 (lecz niemal 
wszystkie tubylcze bliskie są wymarcia), Meksyk – 240, Kongo (dawnej Zair) – 
210, Brazylia – 210, Chiny – około 200 itd. Około 5000 języków występuje na 
terytorium zaledwie 22 państw (na 192 suwerenne państwa świata według stanu 
z 1996 r.), choć często przekracza ich granice.

Na przeciwległym biegunie sytuują się takie, w najwyższym stopniu jednolite 
pod względem językowym, państwa, jak: w Europie Portugalia – 99,5% portugalsko-
języcznych Portugalczyków i Islandia – 98,5% islandzkojęzycznych Islandczyków, 
a w Azji Japonia – ponad 99% japońskojęzycznych Japończyków, Korea – ponad 
99% koreańskojęzycznych Koreańczyków (dotyczy to obu państw koreańskich) i – 
co może być zaskakujące – Bangladesz – 97,6% bengalskojęzycznych Bengalczyków.

Polska jest pod tym względem w sytuacji dość szczególnej: z jednej strony 
93–94% jej ludności to polskojęzyczni Polacy (odsetek mniejszości językowych 
wynosi więc zaledwie 6–7%, podczas gdy przed II wojną światową przekraczał 

8 Zob. M. Krauss, The World’s Languages in Crisis, „Language” 68, 1992, nr 1, s. 4–10.
9 A.F. Majewicz, Języki wymierające i wyrażone, s. 97–98.
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on 30%), z drugiej jednak strony w granicach Polski występuje co najmniej 20 
mniejszości językowych (wprawdzie na ogół o bardzo małej liczebności), co stawia 
nasz kraj pod względem stopnia zróżnicowania językowego na trzecim miejscu 
w Europie (bez Rosji), po Serbii i Czarnogórze oraz Rumunii. Europa bowiem, 
z wyjątkiem Kaukazu (którego przynależność geograficzna jest, jak wiadomo, 
sporna: na obszarze między Morzem Kaspijskim a Morzami Czarnym i Azow-
skim granica Europy i Azji przebiega albo przez Obniżenie Kumsko-Manyckie 

„w takim ujęciu cały Kaukaz pozostaje poza Europą”, albo przez główny grzbiet 
kaukaski, albo na południe od Kaukazu „a w takim ujęciu cały Kaukaz wchodzi 
w skład Europy”), należy do obszarów o stosunkowo niewielkim zróżnicowaniu 
językowym. Używa się w niej około 130 języków, podczas gdy w Ameryce – ponad 
2000 (a według najbardziej rygorystycznych szacunków przynajmniej 1230) czy 
w Afryce – około 2000 (choć według „minimalistycznych” danych zaledwie 572).

Choć trochę uwagi należy teraz poświęcić drugiemu wyróżnikowi współ-
czesnej sytuacji językowej świata, a mianowicie gwałtownemu przyśpieszeniu 
procesu wymierania języków. Oczywiście języki wymierały zawsze. Wymarły 
języki tak wielkich i świetnych cywilizacji, jak sumerska, akadyjska czy hetycka. 
W Europie w naszych czasach dysponujemy w tym względzie nawet szczegóło-
wymi danymi. I tak w 1777 r. w wieku 102 lat zmarła Dolly Pentreath, ostatnia 
użytkowniczka języka kornickiego (celtycki język z grupy brytańskiej używany 
w Kornwalii). W 1893 r. zmarł Tuone Udaina, ostatni użytkownik języka dalma-
tyńskiego (język romański używany na wybrzeżu dalmatyńskim i okolicznych 
wyspach). W 1948 r. dokonano nagrań na płycie gramofonowej tekstów języka 
manx (inaczej mański – język celtycki z grupy goidelskiej, używany na wyspie 
Man położonej na Morzu Irlandzkim): informatorem był stuletni podówczas 
John Joseph Kneen, jeden z ostatnich użytkowników tego języka (ich liczbę 
szacowano w 1950 r. na 10 osób). Przykłady można by mnożyć.

Oczywiście data śmierci ostatniego użytkownika nie jest tożsama z datą 
wygaśnięcia języka. W rzeczywistości język umiera wcześniej niż jego ostatni 
użytkownik – umiera wówczas, gdy ustaje jego przekaz międzypokoleniowy, tzn. 
gdy język przestaje być przekazywany młodszym pokoleniom. 

Jak już wspomnieliśmy, dziś proces wymierania języków gwałtownie przy-
biera na sile. Według danych ONZ, w dobie obecnej co dwa tygodnie na świecie 
wymiera jeden język, przy czym nie widać najmniejszych możliwości zahamowa-
nia tego procesu; wręcz przeciwnie, będzie się on z pewnością nasilał. Według 
wiarygodnych prognoz w ciągu najbliższych dwudziestu lat, a więc jeszcze za 
życia większości z nas, z powierzchni ziemi zniknie ponad połowa języków 
będących jeszcze dziś w użyciu (przypomnijmy, że tę liczbę oszacowaliśmy na 
6500–7000 języków). Wprawdzie niektórzy specjaliści kwestionują prognozo-
wane tempo procesu (przesuwając feralną datę wymarcia ponad połowy języków 
w głąb bieżącego wieku), jednak co do rozmiarów strat panuje pełna zgoda.
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Trudno, aby było inaczej, gdy wspomniana wyżej prognoza ma solidną 
podstawę w postaci alarmujących danych o przekazie międzypokoleniowym 
na gruncie wielu języków. Na przykład wiadomo, że z 20 rdzennych języków 
Alaski młodszym pokoleniom przekazywane są tylko dwa. Spośród 187 tubyl-
czych języków Kanady i USA aż 149 (tzn. 80%) wykazuje przerwy w przekazie 
międzypokoleniowym. Na północnych krańcach Rosji z 30 języków tubylczych 
przekazywane są trzy. I tak dalej. Języki, na których gruncie przekaz międzypo-
koleniowy został przerwany, to – nawet niezależnie od liczby żyjących jeszcze 
użytkowników – „języki w stanie śmierci klinicznej” (według trafnego określenia 
Alfreda F. Majewicza)10. O wielu językach nie wiemy, czy żyją jeszcze (i w jakiej 
liczbie) ostatni ich użytkownicy. W Europie dotyczy to w szczególności wy-
mierających języków ugrofińskich z grupy bałtofińskiej, używanych w Rosji na 
obszarze między Petersburgiem a jeziorem Ładoga, jak wepski (zwany inaczej 
czudzkim), wotski, ingryjski (inaczej iżorski) czy liwski (ten ostatni, inaczej niż 
poprzednie, używany na Łotwie, nad Zatoką Ryską).

Za granicę bezpiecznej przyszłości języka przyjęło się uważać jego mini-
mum stutysięczną populację użytkowników. Choć może się to wydawać nie-
prawdopodobne, języków takich jest zaledwie około 600, a więc mniej niż 10% 
wszystkich języków świata. Jednak w rzeczywistości sprawa jest o wiele bardziej 
złożona. Z jednej strony zdumiewającą żywotność i stabilność liczby użyt-
kowników w ciągu wieków wykazuje wiele języków papuaskich, australijskich, 
austronezyjskich czy kaukaskich, których liczba użytkowników nie przekracza 
setki osób (a na przykład językowi aleuckiemu, używanemu na Wyspach Ko-
mandorskich, już w 1846 r. prorokowano rychłą śmierć – i proroctwa takie 
powtarzały się w latach 1919, 1963 i 1983 – a tymczasem, choć dogorywający, 
język aleucki żyje do dziś), z drugiej zaś – w warunkach nowoczesnej cywilizacji, 
na przykład w warunkach europejskich, stutysięczna populacja użytkowników 
języka nie gwarantuje jego bezpiecznej przyszłości. W dzisiejszych warunkach 
europejskich język, którego liczba użytkowników, spadając, osiągnie stan rzędu 
może nawet kilkuset tysięcy, skazany jest na postępujący uwiąd. Małe narody 
czy grupy etniczne, w warunkach współczesnych z reguły dwujęzyczne, nie są 
w stanie utrzymać swojego języka etnicznego w funkcji języka standardowego 
obsługującego wszystkie dziedziny życia zbiorowego, o pełnym profilu odmian 
funkcjonalnych, z odmianą naukową (obejmującą pełne spectrum dziedzin i dy-
scyplin naukowych z ich specjalistyczną terminologią) włącznie. A wycofanie 
języka ojczystego z nauki, wyższych szczebli systemu oświatowego, środków 
masowego przekazu informacji itd. i ograniczenie go do sfery życia rodzinnego 
i prywatnego oznacza – w warunkach dwujęzyczności – początek końca. Dlatego 
faktycznie zagrożone są na przykład wszystkie języki celtyckie: irlandzki z liczbą 

10 A.F. Majewicz, Języki wymierające i wyrażone, s. 103.
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użytkowników od 20 000 do 40 000–50 000 (mimo statusu języka państwowe-
go – obok angielskiego – w Republice Irlandii), szkocki z liczbą użytkowników 
przekraczającą 90 000, walijski z liczbą użytkowników szacowaną według jed-
nych źródeł na 400 000, a według innych nawet na 500 000–800 000 (tak czy 
owak najżywotniejszy dziś język celtycki), i bretoński (używany we francuskiej 
Bretanii), o którym najmniej wiadomo na skutek centralistycznej polityki języ-
kowej Francji (prawdopodobnie liczy on ponad 10 000 użytkowników). Wśród 
języków słowiańskich do zagrożonych należą języki łużyckie, w szczególności 
dolnołużycki (którego liczba użytkowników, wyłącznie dwujęzycznych, nie 
przekracza pewnie kilku tysięcy). 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że nie znamy wypadku wskrzeszenia 
języka, który w ścisłym tego słowa znaczeniu wymarł. Przywoływany zwykle 
w tym kontekście casus języka hebrajskiego nie może być przykładem takiej 
sytuacji. Hebrajski nigdy nie był sensu stricto językiem martwym. Wprawdzie 
przed przeszło dwoma tysiącami lat ustał przekaz międzypokoleniowy hebraj-
skiego prymarną drogą jego naturalnej akwizycji w rodzinie i hebrajski wyszedł 
z użycia jako język potoczny, nie ustał jednak nigdy jego przekaz międzypoko-
leniowy drogą nauki szkolnej i przez te dwa tysiące lat był hebrajski językiem 
religii i nauki. Współczesne „wskrzeszenie” hebrajskiego polegało więc jedynie 
na przywróceniu jego naturalnej akwizycji w rodzinie i na poszerzeniu funkcji 
(zakresu stosowalności) – aż do funkcji języka państwowego Izraela i potocznego 
języka większej części społeczeństwa izraelskiego.

Jedyną szerzej znaną próbą wskrzeszenia języka sensu stricto martwego jest 
próba restytucji wymarłego w XVIII w. języka kornickiego. Dzięki wytrwałości 
i uporowi grupy zapaleńców, dziś już sięgającej liczby kilkuset osób, wychodzą 
w języku kornickim czasopisma, tomiki poezji i prozy, nowe tłumaczenia Ewan-
gelii, podręczniki (z kasetami magnetofonowymi) do nauki języka kornickiego 
itd. Najwięksi entuzjaści usiłują rozmawiać na co dzień po kornicku i przeka-
zywać ten język swoim dzieciom. Na mniejszą skalę i z mniej spektakularnymi 
wynikami podejmuje się takie próby w odniesieniu do wymarłego w połowie 
XX w. języka mańskiego. Nie brak i prób bardziej skrajnych. Do najosobliw-
szych należy niewątpliwie przedsiębrana przez grupę łódzkich językoznawców 
(indoeuropeistów i filologów klasycznych) próba restytucji niezaświadczonego 
w żadnym tekście, rekonstruowanego języka praindoeuropejskiego (wspomnie-
ni lingwiści układają w tym języku oryginalne teksty, a podobno nawet usiłują 
nim mówić).

Pomijając ostatni przykład, który wolno traktować jako rodzaj naukowej 
zabawy, trzeba stwierdzić, że realne szanse powodzenia prób wskrzeszenia 
języków martwych są znikome. Najprawdopodobniej nie uda się wyjść poza to, 
co osiągnęli entuzjaści języka kornickiego, a co można by nazwać swego rodzaju 
wegetacją języka o statusie swoistego skansenu. 
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Pomijam tu zagadnienie uregulowań prawnych (w skali międzynarodowej) 
zmierzających do ochrony języków zagrożonych (stosowne dokumenty, jak 
Ateńska Deklaracja Praw Mniejszości, Konwencja Ramowa na rzecz Ochrony 
Mniejszości Narodowych, Europejska Karta Języków Mniejszościowych/Regio-
nalnych, Deklaracja Praw Mniejszości ONZ itp. są stosunkowo łatwo dostępne) 
i przechodzę do miejsca polszczyzny na tak nakreślonej mapie językowej świata.

Od czego zależy miejsce danego języka wśród innych? W literaturze przed-
miotu zwraca się uwagę na następujące czynniki:

Rangę języka określa: liczba użytkowników, ich rozprzestrzenienie i aktywność handlowa 
[raczej należałoby to ująć szerzej: gospodarcza – B.W.], potencjał wytwórczy i naukowy, 
poziom materialny, dochód, wartość i rola literatury [znów należałoby to ująć szerzej: 
kultury – B.W.], znaczenie wojskowe11.

Pierwszy z tych czynników sytuuje polszczyznę bardzo wysoko. Choć pewnie 
mało kto zdaje sobie z tego sprawę, język polski pod względem liczby użytkowni-
ków jest jednym z największych na świecie: na liście języków, ułożonych według 
populacji ich użytkowników, polszczyzna (z liczbą około 42 mln posługujących 
się nią – w Polsce i za granicą – jako pierwszym językiem) sytuuje się na końcu 
drugiej lub na początku trzeciej dziesiątki (przypomnijmy: na 6500–7000 języ-
ków świata) (dane statystyczne wielu państw pozostawiają w tym względzie wiele 
do życzenia, stąd nie da się określić miejsca polszczyzny bardziej precyzyjnie). 
Ponadto, na co zwraca uwagę Witold Maciejewski:

[…] sytuacja polszczyzny jest wzorcowa: Polacy są narodem, który ma swój język i nie ma 
drugiego narodu, który uznawałby polszczyznę za swój język etniczny. […] jest to język 
wyposażony w kompletny zestaw atrybutów. […] jest [etnolektem] ogólnonarodowym, 
skodyfikowanym, posiada odmianę pisaną oprzynajmniej sześciusetletniej tradycji, ma 
własne odmiany funkcjonalne, socjalne i terytorialne, jest wreszcie językiem oficjalnym, 
obowiązującym na terytorium RP12.

Spośród czynników przesądzających o randze języka, wyliczonych wyżej, 
najważniejsze wydają się dwa: stopień jego uprawy, a zwłaszcza prestiż zależ-
ny od prężności politycznej i ekspansywności kulturalnej społeczeństwa jego 
użytkowników. Wiedział o tym już w XVI w. Łukasz Górnicki, gdy tak wyjaśniał 
ówczesną pozycję łaciny:

[…] rzymski język dlatego jest wzięty, iż ci, którzy nim mówili, władali wszystkim światem. 
[…] za królów rzymskich nie była w takiej wadze rzymska mowa, ani tak obfita; czemu? iż 
i ubogie było jeszcze państwo, i nie uczynili go byli jeszcze Rzymianie pisaniem poważ-
nych rzeczy obfitym. Aż potym, gdy męstwo a sprawiedliwość rzymska świat posiadła, 

11 W. Maciejewski, Świat języków, s. 39.
12 Tamże, s. 16–17.
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a oni uczeni Rzymianie poczęli to, czego sie u Greków nauczyli, łacińskim językiem pisać, 
toż sie dopiero ten język podniósł i przyszedł ku tej doskonałości, którą teraz widzimy13.

Nie inne są przyczyny dzisiejszej światowej kariery angielszczyzny: angiel-
ski się szerzy i cieszy w skali światowej wciąż rosnącą popularnością za sprawą 
i w wyniku roli, jaką pod względem politycznym, gospodarczym, kulturalnym 
i cywilizacyjnym odgrywała w skali światowej w drugiej połowie XIX w. Wielka 
Brytania, a w XX w., w szczególności w jego drugiej połowie, Stany Zjednoczone.

Historia polszczyzny w pełni potwierdza tezę Górnickiego. Potęga politycz-
na państwa Jagiellonów i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ekspansywność 
kulturalna i prestiż językowy społeczeństwa użytkowników polszczyzny dobrze 
tłumaczą jej historyczną pozycję w Europie, zwłaszcza środkowo-wschodniej. 
Zewnętrznymi wykładnikami tej pozycji były takie fakty, zjawiska i procesy języ-
kowe, jak (fakt o wymiarze symbolicznym) miejsce polszczyzny w renesansowym 
wielojęzycznym słowniku Ambrożego Calepina (przed angielskim!), wpływ, jaki 
wywierała na inne języki Rzeczypospolitej, przede wszystkim na język ruski Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego i południowo-wschodnich województw koronnych, 
wpływ wykraczający nawet poza granice Rzeczypospolitej, gdyż obejmujący 
księstwa rumuńskie, Mołdawię i Wołoszczyznę (w XVII w., okresie największego 
nasilenie polskich wpływów kulturalnych, znajomość języka polskiego stała się 
w wyższych warstwach społeczeństwa rumuńskiego znamieniem starannego 
wykształcenia i wyższej kultury) oraz Moskwę (gdzie w drugiej połowie XVII w., 
za panowania cara Aleksego Michajłowicza, polszczyzna stała się w sferach 
dworskich i w kręgach bogatego bojarstwa językiem modnym), wreszcie równo-
rzędna wobec języka niemieckiego pozycja polszczyzny na obszarach językowo 
mieszanych, głównie w Prusach Królewskich (zrazu też Książęcych) i na Śląsku 
w XVI, XVII, a nawet jeszcze w XVIII w.14 Dopiero osłabienie, a potem upadek 
Rzeczypospolitej spowodował spadek prestiżu języka polskiego, na skutek czego 
w Prusach czy na Śląsku górę wziął język niemiecki (choć i wówczas zdarzały 
się jeszcze takie wypadki, jak casus Samuela Bogumiła Lindego – urodzonego 
w niemiecko-szwedzkiej rodzinie toruńskiego pastora, lecz z wyboru Polaka 
i lektora języka polskiego na uniwersytecie w Lipsku, który, choć polszczyzny nie 
wyniósł z domu i w związku z tym nigdy nie zdołał jej w mowie dobrze opanować, 
przeszedł do historii jako autor pierwszego wielkiego słownika narodowego, 
który stanowi największy przełom w całych dziejach polskiej leksykografii).

13 Cyt. według: W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich XVI–XVIII wieku, wyd. 3, Warszawa 
1969, s. 68.

14 Dwujęzyczni byli tam nie tylko Polacy, ale i Niemcy, o czym świadczy obfitość drukowanych 
w Gdańsku, Elblągu, Toruniu, Wrocławiu, Brzegu, Oleśnicy itd. różnego rodzaju podręczników do na-
uki języka polskiego, przeznaczonych dla Niemców: słowników, słowniczków, gramatyk, samouczków, 
rozmówek, wzorów listów itp. Zob. na ten temat B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, wyd. 2, 
Wrocław 1999.
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W XIX stuleciu, okresie niewoli narodowej, pozycja polszczyzny była już 
tylko pochodną ekspansywności kulturalnej i prestiżu językowego jej użytkow-
ników. Mimo zmienionej sytuacji politycznej pod zaborem rosyjskim (w Galicji 
austriackim) nadal utrzymywały się polskie wpływy kulturalne i językowe na Rusi. 
Z polszczyzny jako najstarszego podówczas słowiańskiego języka literackiego 
o nieprzerwanej tradycji, czerpały też kształtujące się w dobie odrodzenia na-
rodowego nowożytne języki czeski i słowacki15.

A jaka jest międzynarodowa pozycja polszczyzny dziś i jak się przedstawiają 
jej szanse i perspektywy w przyszłości?

Już w okresie PRL-u ranga polszczyzny była niewspółmiernie wysoka w sto-
sunku do politycznej roli, jaką odrywało na arenie międzynarodowej ubezwłas-
nowolnione państwo. Stanowiła o tym względna – na tle obozu państw realnego 
socjalizmu – swoboda życia kulturalnego i względne otwarcie Polski na Zachód. 
Dzięki temu była Polska swoistym oknem na świat i środkiem dostępu do „zgni-
łej burżuazyjnej” kultury Zachodu dla użytkowników różnych języków Europy 
Środkowej i Wschodniej (oczywiście przede wszystkim słowiańskich). Ważnym 
czynnikiem międzynarodowego prestiżu polszczyzny były też literackie Nagrody 
Nobla polskich poetów Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej i wybór Karola 
Wojtyły na papieża Kościoła Powszechnego, pomnożony o osobowość i szczegól-
ny charyzmat Jana Pawła II, największego autorytetu moralnego współczesnego 
świata i najwybitniejszej indywidualności naszych czasów16.

15 Ledwie zasygnalizowane tu zagadnienia doczekały się rozległej literatury przedmiotu, której nie-
podobna przytoczyć nawet w wyborze. Ograniczę się więc do przypomnienia podręcznikowych syntez 
historii języka polskiego: Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, cz. 1–3, Warszawa 1961–1972; 
T. Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, wyd. 3, Warszawa 1978; B. Walczak, 
Zarys dziejów języka polskiego, oraz wskazania kilku prac szczegółowych bardzo ściśle związanych 
z międzynarodową pozycją polszczyzny w dobie średnio- i nowopolskiej: A. Zaręba, Wpływ polszczyzny 
na słownictwo innych języków słowiańskich, „Język Polski” 41, 1961, s. 1–19; E. Linta, Wyrazy polskiego 
pochodzenia w języku rumuńskim, Wrocław 1974; B. Walczak, Obcojęzyczny element zachodni i wschodni 
w rozwoju słownictwa polszczyzny ogólnej, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Wydział Filologiczno-Filozoficzny” 1987, nr 102, s. 67–71; tenże, Między Wschodem a Zachodem (Uwagi 
o leksyce polskiego języka literackiego), [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 6, red. R. Łużny, S. Nieznanowski, 
Warszawa 1991, s. 89–103; tenże, Zachód i Wschód w dziejach języka polskiego, [w:] Tradycja łacińska 
i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej, red. A.W. Mikołajczak, M. Walczak-Mikołajczakowa, 
Gniezno 2003, s. 28–46; tenże, Wpływy ruskie w polskim języku literackim, [w:] Polska – Ukraina: 
partnerstwo kultur, red. B. Bakuła, Poznań 2003, s. 19–31; tenże, Kultura jako czynnik integracji euro-
pejskiej – przykład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] Kulturowe konteksty integracji europejskiej, 
red. M. Walczak-Mikołajczakowa, Gniezno 2004, s. 23–33.

16 Zob. na ten temat: B. Walczak, Słowa papieża. Refleksje nad skutkami autorytetu językowego 
Jana Pawła II, „Życie i Myśl” 1986, nr 1/2, s. 15–23; tenże, Opinia w sprawie wniosku o nadanie 
doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jego Świątobliwości Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II, [w:] Ioannes Paulus Papa II – doctor honoris causa Universitatis Studio-
rum Mickiewiczianae Posnaniensis, Poznań 2001, s. 44–56; tenże, Jan Paweł II a język polski, [w:] Jan 
Paweł II – człowiek i dzieło, red. B. Walczak, Poznań 2001, s. 157–163 (przedruk w: Bo piękno na to 
jest, by zachwycało. Jan Paweł II w kulturze polskiej, Poznań 2004, s. 109–115); tenże, Znaczenie Jana 
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U progu trzeciego tysiąclecia na międzynarodową pozycję polszczyzny 
wolno więc patrzeć z – choćby umiarkowanym – optymizmem. Ale przede 
wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że w rozstrzygającej mierze zależy 
ona od nas samych: od miejsca, jakie zdołamy zająć wśród narodów Europy 
i świata, od naszej prężności i ekspansywności gospodarczej i kulturalnej oraz 
od świadomej i w skali społecznej zorganizowanej troski o harmonijny rozwój 
naszego języka narodowego. Jak ważny jest stosunek do języka jego użytkowni-
ków, w jakim stopniu od nich samych zależy jego przyszłość – też już wiedział 
Łukasz Górnicki, gdy pisał: „I nasz język polski rychło by urósł, gdybyśmy sie 
go rozmiłowali”17.

Miłości do języka ojczystego nie można jednak zadekretować. Rozumna 
troska o przyszłość polszczyzny wyrażać się zatem winna przede wszystkim 
w mądrej i dobrze zorganizowanej ogólnospołecznej pedagogice językowej18.

Pawła II w dziejach języka polskiego, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVI, red. Z. Krążyńska, 
Z. Zagórski, Poznań 2007. 

17 W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich XVI–XVIII wieku, s. 68. 
18 W nieco innym, węższym (europejskim) ujęciu zagadnienie, które jest przedmiotem niniejszego 

referatu, przedstawiłem już w pracach: B. Walczak, Miejsce języka polskiego wśród języków Europy 
u progu trzeciego tysiąclecia, [w:] Być Europejczykiem, red. A.W. Mikołajczak, Gniezno 2002, s. 82–108 
i B. Walczak, Szanse polszczyzny w jednoczącej się Europie u progu XXI wieku, „Łużyckie Zeszyty Na-
ukowe”, 2 (w druku). Przygotowując niniejszy artykuł, korzystałem z wielu pozycji dotąd w przypisach 
nieprzywołanych. Wymienię choćby najważniejsze i najużyteczniejsze z nich: G. Décsy, Die linguistische 
Struktur Europas. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft, Wiesbaden 1973; tenże, Statistical Report on 
the Languages of the world as of 1985, Bloomington 1996; P. Hajdú, Narody i języki uralskie, Warszawa 
1971; Języki indoeuropejskie, red. L. Bednarczuk, t. 1–2, Warszawa 1986–1988; W. Mańczak, Z zagad-
nień językoznawstwa ogólnego, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970; The World’s Major Languages, 
red. B. Comrie, London 1980; B. Walczak, Universalism or particularism? (The process of linguistic 
unification and differentiation today and tomorrow), [w:] Culture of the time of transformation. II In-
ternational Congress ,,The cultural identity of the central-eastern Europe”, red. J. Brendel, Poznań 1999, 
s. 71–76; B. Walczak, Uniwersalizm czy partykularyzm? (Procesy unifikacji i dyferencjacji językowej dziś 
i jutro), [w:] Kultura – Język – Edukacja, t. 3, red. R. Mrózek, Katowice 2000, s. 183–193; A. Weinsberg, 
Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983. Głównym źródłem danych statystycznych, przytoczonych 
w artykule, jest opracowanie W. Maciejewskiego (Świat języków). 
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Moje spotkania z Koreą*

1. Szkicowanie tła

Było to kiedyś, w listopadzie 2015 r., gdy prof. Kazimierz Przyszczypkowski 
zwrócił się do mnie z zapytaniem, czy nie wygłosiłbym na jednym z na-
szych senioralnych spotkań wykładu o Korei. Z uwagi na moją ostatnio 

dość skomplikowaną sytuację życiową, próbowałem początkowo odmawiać, ale 
w toku wysuwanych przez Profesora argumentów, z którymi trudno było pole-
mizować, szybko zrozumiałem, że jest to propozycja niemożliwa do odrzucenia. 
Zaproponowałem więc ze swej strony tytuł wystąpienia Moje spotkania z Koreą, 
co prof. Przyszczypkowski zaakceptował, mimo że ostrzegałem Go, że o Korei 
nie potrafię mówić bez domieszki subiektywności i że wplotę w moją opowieść 
szereg wątków osobistych, mniejsze zabarwionych emocjonalnie. Miałem tu na 
myśli moją, prywatną recepcję Korei, która z konieczności musi się różnić od 
postrzegania tego kraju przez innych ludzi. Zanim przejdę do moich koreańskich 
przygód, nakreślę nieco ich tło, aby uniknąć możliwych niejasności.

Profesor Przyszczypkowski od dłuższego już czasu interesuje się kontaktami 
polsko-koreańskimi, w szczególności zaś od 2007 r., kiedy to odwiedził Ko-
reę, biorąc udział w konferencji z okazji 20-lecia istnienia seulskiej polonistyki, 
uwrażliwił się na ten kraj. Nic więc dziwnego, że jedno z naszych senioralnych 
spotkań postanowił poświęcić właśnie tematyce koreańskiej. 

W ostatnich latach jesteśmy świadkami zdarzeń odzwierciedlających znaczne 
zainteresowanie Koreańczyków nie tylko współpracą gospodarczą z naszym 
krajem, ale również naszą kulturą. Do najbardziej spektakularnych zdarzeń ze 
świata kultury zaliczyłbym następujące:

2005 r. – bracia Lim zajmują trzecie miejsce w XV Konkursie Chopinow-
skim,

2015 r. – Cho Seong-jin zostaje zwycięzcą XVII Konkursu Chopinowskiego,
2011 r. – Yoon So-yeong zostaje zwyciężczynią XIV Konkursu Wieniawskiego.

* Niektóre wątki występujące w tej opowieści autor przejął z artykułu Korea – moja podróż ku 
niezwykłemu i niemożliwemu, [w:] Studia polonistyczne w Azji, red. B.-K. Cheong, Seul 2007, s. 9–23. 
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Jeśli chodzi o nasz język, literaturę i historię, to należałoby pamiętać o na-
stępujących wydarzeniach:

1987 r. – z inicjatywy prof. Cheonga Byung-Kwona powstaje w Seulu po-
lonistyka na Koreańskim Uniwersytecie Języków Obcych (KUJO),

1997 r. – ukazuje się Historia Polski autorstwa prof. Cheonga,
2002 r. – ukazuje się Słownik polsko-koreański (1266 stron), średniego for-

matu, autorstwa prof. Cheonga,
2004 r. – prof. Cheong zostaje udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu 

Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przez prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego,

2005 r. – czteroosobowy zespół pod kierownictwem prof. Cheonga doko-
nuje pierwszego przekładu Pana Tadeusza na język koreański,

2012 r. – prof. Cheong otrzymuje od UAM tytuł doktora honoris causa. Jest 
to pierwszy taki tytuł nadany Koreańczykowi na UAM i w Polsce,

2013 r. – dr Oh Kyong-geun habilituje się na UAM. Jest to pierwsza habi-
litacja Koreańczyka w Polsce,

2016 r. – prof. Cheong przetłumaczył na język koreański Lalkę Bolesława Prusa.

Mówiąc o Korei, nie sposób nie wspomnieć o Azji. Coraz częściej bowiem 
słyszymy opinię, że centrum cywilizacji przesuwa się w rejon Pacyfiku. Azja 
coraz bardziej wzmacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej1. Stamtąd 
docierają do nas również niepokojące wieści. Azja promieniuje dziś nie tylko 
zaawansowaną technologią, ale również światem idei. Odradza się „jedwabny 
szlak”. Wzrasta zainteresowanie filozofią buddyzmu na Zachodzie2. Rośnie wy-
miana studentów między Chinami a krajami zachodnimi.

Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie Azjatów kulturą Za-
chodu, w tym także kulturą polską. Przykładowo wspomnę, że Pan Tadeusz 
został przetłumaczony nie tylko na koreański, ale również na japoński, chiński 
i wietnamski. Na język wietnamski została przetłumaczona też Lalka w 2016 r., 
a jej tłumaczem jest prof. Nguyen Chi Thuat. Z kolei Sonety krymskie przełożył 
na język tajski z angielskiego Montri Umavijani w 2000 r. 

2. Mimo rozterek…

Zgodnie z zamierzeniem Uwagi wprowadzające powinny dać zarys tła dla 
poniższej dość różnorodnej treściowo opowieści. Celem jej nie będzie jakieś 
suche wyliczenie lub podsumowanie osiągnięć naszej Uczelni we współpracy 

1 Por. B. Góralczyk, Przebudzenie smoka. Powrót Chin na scenę globalną, Warszawa 2012.
2 Por. R. Kennedy SJ, Dary zen dla chrześcijan, przeł. J. Janisiewicz, Wydawnictwo Charaktery, 2013.
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z Koreą, która to współpraca nadal dość dobrze funkcjonuje. Opowieść moja 
będzie miała inny charakter, rzekłbym, swobodniejszy, raczej niekonwencjonal-
ny i z pewnością nie zasłuży na miano naukowej. Co więcej, a w zasadzie, co 
gorzej, nie jestem pewien, czy w ogóle powinna się pojawić w tym tomie obok 
szacownych wykładów utrzymanych w ryzach naukowej narracji, z uwagi, jak 
to wielokrotnie powtarzam, na zbyt osobisty charakter. Chociaż czasami warto 
od nauki nieco odpocząć i żywię nadzieję, nie wiem jednak, czy uzasadnio-
ną, że tekst opowieści nie będzie mi poczytany za profanację nauki. A może  
jednak będzie?

Przywołując różne minione zdarzenia, chciałbym przybliżyć Czytelnikowi, 
jeśli takowy się w ogóle znajdzie, udział, a w zasadzie współudział, jaki przy-
padł Korei w kształtowaniu się mojego wielowymiarowego obrazu Dalekiego 
Wschodu, obrazu o dwu nierozłącznych komponentach odzwierciedlających 
zarówno świat empiryczny, jak i pozaempiryczny, zwany też duchowym. Mówię 
tu o współudziale Korei, ponieważ zanim przybyłem do tego kraju w 2001 r., 
byłem ponad 10 lat wcześniej dwukrotnie w Japonii, która odegrała w moim 
przypadku rolę bramy Dalekiego Wschodu. 

Wspominając spotkania z Koreą i Koreańczykami, nie będzie mi chodziło 
wyłącznie o spotkania bezpośrednie, ale również o te na stronicach książek 
i w moich myślach. Z racji ograniczonego miejsca wspomnę jedynie o zdarze-
niach, które w pierwszej kolejności cisną się na usta. Będzie to więc subiektywna 
relacja z zetknięcia się z inną rzeczywistością, czasami jakby wirtualną, która 
może człowieka urzec, a nawet do pewnego stopnia zniewolić3.

Kiedy na ekranie mojej pamięci pojawiają się obrazy z pobytów na Dalekim 
Wschodzie, doznaję nagłego przypływu nostalgii, jakiś magiczny wehikuł trans-
temporalny przenosi mnie natychmiast w świat, z którym wówczas obcowałem, 
który zniknął już bezpowrotnie w przeszłości, ale którego zbłąkane obrazy prze-
wijają się ciągle w pamięci, jakby nie chciały lub nie mogły jej opuścić. Nie inaczej 
było i tym razem, gdy zabrałem się do pisania niniejszej opowieści, przeglądając 
notatki i porządkując tematykę, którą zamierzałem poruszyć. Ta wirtualna po-
dróż ożywiła znów pamięć minionych zdarzeń, które stały się jakby teraźniejsze. 
Powtórna refleksja nad nimi zaczęła mi uświadamiać również nowe aspekty ich 
niezwykłości. Olśniła mnie myśl, że przecież każde z tych zdarzeń, każda wypita 
w przyjacielskiej rozmowie czarka herbaty, każda chwila zadumy nad czymś, 
były unikatowe, niepowtarzalne w swym rodzaju, jak niepowtarzalna jest każda 
chwila trudu naszego istnienia. 

3 Por. R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004.
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3. Czyżby zwiastuny przyszłej koreańskiej przygody?

Sprawy koreańskie i dalekowschodnie zaczęły się pojawiać na mojej drodze 
życiowej w jakiś dziwny sposób, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze będąc 
studentem germanistyki, kupiłem sobie słownik koreańsko-rosyjski, nie wiedząc 
wówczas, dlaczego to zrobiłem. Odpowiedź na to proste pytanie poznałem do-
piero po ponad 30 latach. Również jeszcze jako student uczęszczałem na lektoraty 
sanskrytu, węgierskiego, fińskiego i starohebrajskiego prowadzone przez prof. 
Czesława Kudzinowskiego, który w swoim gabinecie zgromadził dość pokaźny 
księgozbiór ugrofinistyczny. Znalazłem tam także książki Gustafa Ramstedta, 
wybitnego ałtaisty, które dotyczyły języka koreańskiego i które wzbudziły moje 
wielkie zainteresowanie. Muszę wyznać, że coś mnie już wówczas do tego języka 
wyraźnie ciągnęło. 

Również sprawy japońskie i chińskie pojawiły się u mnie dość wcześnie, tzn. 
już podczas studiów. Mój pierwszy artykuł naukowy dotyczył języka Ajnów 
w Japonii, a w zasadzie tekstów tego języka nagranych na wałkach woskowych 
przez Bronisława Piłsudskiego. W 1988 r. przebywałem jeden semestr w Japonii 
na Uniwersytecie w Otaru (Otaru Shoka Daigaku, Hokkaido). Profesor Kan 
Wada, który mnie wówczas do Japonii zaprosił i który zapytany przeze mnie, czy 
wśród jego studentów jest Koreańczyk, przedstawił mi pewnego dnia jednego 
z nich, będącego obywatelem Korei Południowej. Gdy ten usłyszał, że jestem 
z Polski, zbladł i zachowywał się, jakby mu w jednej chwili mowę odjęło. Potem 
prof. Wada tłumaczył mi to dziwne zachowanie studenta jego obawą o konse-
kwencje, jakie mogą go spotkać po powrocie do kraju, gdyby wyszły na jaw jego 
kontakty z osobą z Bloku Wschodniego. A były to czasy rządów dyktatorskich 
w Korei Południowej. Incydent ten nie wydawał mi się wówczas najlepszym 
znakiem na drodze do Korei. Również roczny pobyt w Kioto w roku akademi-
ckim 1989–1990 nie pomógł mi w nawiązaniu jakichkolwiek kontaktów z Koreą, 
chociaż pozyskałem kilka książek dotyczących języka koreańskiego. Niemniej 
jakaś wewnętrzna ciekawość poznania tego kraju i jego języka nigdy u mnie nie 
osłabła i za 10 lat ciekawość tę mogłem już zaspokajać. 

4. Stabilna baza dla wzajemnej współpracy

Przełomowym wydarzeniem dla naszych kontaktów okazało się powołanie 
do życia koreańskiej polonistyki w Seulu w 1987 r., o czym dowiedziałem się 
nieco później. W tym samym roku udało mi się doprowadzić do otwarcia ja-
ponistyki w Instytucie Językoznawstwa UAM. Koreańska polonistyka zaczęła 
się więc formować 30 lat temu w konsekwencji zdecydowanych działań prof. 
Cheonga. Stała się placówką, z której promieniuje kultura polska na całą Koreę. 
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Bez przesady można chyba powiedzieć, że jest ona najprężniejszym ośrodkiem 
polonistycznym na świecie, biorąc pod uwagę program studiów, liczbę studen-
tów i pracowników naukowych oraz współpracę z Polską. Przed jej powstaniem 
w Korei nie było w zasadzie tradycji badań polonistycznych. Warto też z całą 
mocą podkreślić, że polonistyka w Seulu nie jest dodatkiem do slawistyki bądź 
rusycystyki, lecz jednostką odrębną, równoprawną z innymi filologiami. 

Z powołaniem do życia studiów polonistycznych w Korei splata się nieroze-
rwalnie postać prof. Cheonga, który zasługuje na to, aby przybliżyć przynajmniej 
niektóre z Jego dokonań. Trudno bowiem wyrokować, czy bez Jego wytrwałości, 
jaką się wykazał, polonistyka seulska mogłaby w ogóle powstać. A powstawała 
ona w czasach niepewnych. Stosunki dyplomatyczne między naszymi krajami 
nie zostały jeszcze nawiązane. 

Co skłoniło prof. Cheonga do zainteresowania się naszym krajem, pozostaje 
w znacznej mierze zagadką. Studia germanistyczne ukończył na KUJO w Seulu 
w 1975 r., uzyskując bakalaureat. W 1978 r. wyjechał do Berlina, gdzie na Freie 
Universität studiował slawistykę, polonistykę oraz historię Europy Środkowej 
i Wschodniej. Studia w Polsce były wówczas jeszcze niemożliwe dla obywateli 
Korei Południowej z uwagi na brak stosunków dyplomatycznych między na-
szymi krajami. W Berlinie student Cheong budzi zdziwienie wielu niemieckich 
kolegów, którzy nie mogą zrozumieć, dlaczego Koreańczyk miałby studiować 
polonistykę. Odpowiada im proroczo, że przyszłość na pewno uzasadni jego 
wybór. Wspominając te czasy, prof. Cheong mówi, że uległ wówczas fascyna-
cji krajem, który był ojczyzną Marii Skłodowskiej-Curie i Fryderyka Chopina, 
o których dowiedział się w szkole. Być może również uszami duszy usłyszał 
wcześniej niż inni tętent koni historii i odpowiednio zareagował na polu aka-
demickim, walcząc z uporem o koreańską polonistykę i o Polskę w Republice 
Korei. Ostatecznie w 1987 r. uruchomiono dwustopniowe studia polonistyczne, 
czteroletnie licencjackie i dwuletnie magisterskie. 

Otwarcie studiów polonistycznych na KUJO wiązało się ze znacznym ryzy-
kiem. Język polski nie należy przecież do wielkich języków światowych. Istniała 
więc obawa, czy nowy kierunek studiów okaże się wystarczająco atrakcyjny dla 
przyszłych studentów. Przyszłość rozwiała te obawy, ale przecież nie musiała. 
W tym przypadku prof. Cheong nie pomylił się, ponieważ świat jego marzeń 
stał się światem rzeczywistym. 

5. W kręgu koreańskiej inności

Gdy przybyłem po raz pierwszy do Korei w lutym 2001 r., nie odczuwałem, że 
znalazłem się w jakimś niesamowitym kraju. Przyjaciele i znajomi stworzyli 
mi taką atmosferę, że właściwie czułem się dość swojsko. Nie dostrzegałem na 
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początku pobytu jakichś szczególnych odchyleń od zwykłości tudzież normal-
ności. Zajęło mi to trochę czasu, zanim to początkowe złudzenie powoli znikało, 
a Korea zaczęła przemawiać do mnie na swój specyficzny sposób, stopniowo 
odsłaniając swoją niepowtarzalność i świeżość inności, strzegąc jednak za-
zdrośnie swoich tajemnic. Doszedłem bowiem do wniosku, że ona jest zawsze 
na wyciągnięcie ręki, jednak rękę tę trzeba do niej wyciągnąć. 

Na zajęciach studenci koreańscy nie wykazywali wystarczającej odwagi, aby 
pytać. Odnosiłem wrażenie, jakby byli zawstydzeni tym, że pytając, sprawiają mi 
przykrość, że jest to po prostu niegrzeczne. Moje wysiłki, aby osłabić u nich ten 
nawyk, czasami przynosiły pożądany skutek. Co mnie jednak uderzyło to to, że 
pracownicy i studenci polonistyki tworzyli dość zintegrowaną wspólnotę, którą 
wzmacniały niewątpliwie wędrówki po seulskich górach podczas weekendów, 
a następnie wspólne kolacje. Wówczas to w swobodniejszej atmosferze, pod 
wpływem rozluźniającego działania sodźu można było porozmawiać również 
o problemach innych niż akademickie i przekonać się o czymś zupełnie oczy-
wistym, a mianowicie, że istnieje również życie pozauniwersyteckie, w którym 
zarówno profesorowie, jak i studenci muszą brać udział i że w gruncie rzeczy 
zarówno jedni, jak i drudzy to normalni ludzie. Nie mogłem sobie przypomnieć, 
aby w Polsce funkcjonowały tego rodzaju profesorsko-studenckie wspólnoty 
o tak silnej wewnętrznej więzi.

Niezapomnianych przeżyć dostarczały mi chwile, gdy prof. Cheong za-
praszał mnie, bym po pracy zaszedł do Jego gabinetu na zieloną herbatę bądź 
kawę. Ogarniało mnie wówczas uczucie beztroskiego relaksu, gdy wdawaliśmy 
się w przyjacielską rozmowę lub dyskusję. Za oknami rozciągały się porośnięte 
lasem zbocza pobliskich gór. Czas wtedy wyraźnie zwalniał, mój niespokojny 
umysł ulegał wyciszeniu, a rozbiegane zazwyczaj myśli, poddając się łatwiej 
kontroli, ogniskowały się całkowicie na tematyce rozmowy. 

O jeszcze dziwniejsze, wprost metafizyczne wrażenia ocierałem się podczas 
wspinaczek po seulskich górach, które organizował prof. Cheong w soboty lub 
niedziele. Po drodze zachodziliśmy do buddyjskich świątyń. Wsłuchując się 
w ich wszechogarniającą ciszę i upojony wonią kadzideł, wydawało mi się, że 
jakaś nieodparta siła przenosi mnie bezwiednie w inną rzeczywistość, tkwiącą 
jakby gdzieś głęboko we mnie, ale której nie można wyrazić słowami, lecz jedy-
nie odczuć jakoś pozazmysłowo. Pogrążony w zadumie nad nieodgadnionym 
sensem ziemskiej tułaczki, po prostu kontynuowałem wspinaczkę. Nie chodziło 
absolutnie o to, aby jak najszybciej dotrzeć do kresu, czyli osiągnąć szczyt, bo 
celem było właśnie samo wspinanie się. Zrozumiałem wówczas sens sentencji 
głoszącej, że: Drogą zmierzamy do celu, ale naszym celem jest droga. Każdy 
krok na drodze jawi się więc celem samym w sobie. Moim szczególnym upo-
dobaniem cieszyła się góra Bughan, której zarys, jak i roztaczający się z niej 
urzekający widok na Seul nigdy nie rozstaną się z moją pamięcią. 
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Wizyty w świątyniach buddyjskich miały w sobie coś z pozarzeczywistego 
przeżycia. Panująca tam przejmująca cisza, wrzynająca się nieodparcie w głąb 
ciała wzbudzała we mnie stan jakiegoś niepojętego spokoju ducha, spokoju, który 
z niej emanował i którego można było doświadczać jedynie w milczeniu i skupie-
niu, zapominając jednocześnie o wszystkim, również o samym sobie. Nie udaje 
mi się także zapomnieć o uroczystościach obchodzonych z okazji urodzin Buddy, 
w których miałem szczęście uczestniczyć w dniu 1 maja 2001 r. Najpierw byliśmy 
w świątyni Zakonu Jogye (Jogyesa), głównej świątyni koreańskiego buddyzmu, 
a potem słuchaliśmy śpiewów w pobliżu Świątyni Wielbionej Łaskawości (Bon-
geunsa). Dogłębnie poruszony i oczarowany tymi niezwykłymi wydarzeniami, 
wracałem do domu dopiero po północy. Żal mi było, że uroczystość tak szybko 
się zakończyła, chociaż trwała kilka godzin. Jej zakończenie oderwało mnie od 
świata leżącego gdzieś poza granicami wyobrażalności, który mi nieco odsłoniła, 
a który za chwilę miał ustąpić miejsca uparcie powtarzającej się codzienności 
i bezwzględnemu działaniu czasu, przed którym na moment udało mi się uciec.

Zanim jednak ten powrót do codzienności nastąpił, pozostała jeszcze część 
nocy. Nastrój, jaki mnie opanował podczas uroczystości, trwał nadal. Miałem 
wrażenie, że rozpływam się w jakiejś innej rzeczywistości, rozciągającej się bez 
końca, gdzieś poza horyzont zdarzeń, która zaczęła mnie przenikać bez mojego 
aktywnego udziału. Naszło mnie też przekonanie, że kiedyś musiałem tu być, 
a teraz powtórnie składam wizytę. Nie wiem, czy była to jawa, czy sen, czy coś 
pośredniego, ale to było nieistotne. Istotne zaś było uczucie zniewalającej har-
monii, którą można by wyrazić jako wynikającą z zawieszenia przeciwieństw, 
a w zasadzie z ich koniecznego dopełniania się, przeciwieństw między indy-
widualnym a pozaindywidualnym, między czasem a pozaczasowością, między 
skończonym a pozaskończonością, między życiem a śmiercią. 

Wszystko, co do tego czasu w Korei zobaczyłem i czego doświadczyłem, 
objawiło się jakby w jednej chwili, w jakiejś surrealistycznej poświacie, która – 
być może – była jedynie osłabionym, bo przedzierającym się przez mgłę mojej 
ignorancji, światłem innej rzeczywistości. Góry, po których wspinaliśmy się, 
rzeka Han dostojnie tocząca swoje wody, wskrzeszona przeszłość mieniąca się 
różnymi minionymi epizodami i zalegająca w kompleksie pałacowym Świetlanej 
Pomyślności (Gyeongbokgung), aleje wysadzone miłorząbem, moim ulubionym 
drzewem. Czas jak gdyby się ulotnił. Oddech przeszłości czuło się tu i teraz, 
a właściwie nie było żadnej przeszłości ani przyszłości, roztopiły się w teraź-
niejszości. Wszędzie rozlegała się najpiękniejsza symfonia, jaką kiedykolwiek 
skomponowano – symfonia błogiej ciszy, pozwalająca zapomnieć o cierpieniach 
tego świata, poczuć spokój ducha i zaznać ukojenia. Tajemniczość najbardziej 
wymownie przemawia do nas swoistym milczeniem. 

Nie mogę nie wspomnieć o spotkaniach z pieśniami koreańskimi, które 
telewizja emitowała w piątkowe wieczory. Przysłuchując się im, odnosiłem 
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wrażenie, że zaglądam ukradkiem do koreańskiej duszy, poznając jej tęsknoty 
i smutki. Kiedy usłyszałem pieśń pt. Hasuksaeng [Student z internatu/stancji] 
zaczynającą się od słów: Insaengeun nageune gil, eodiseo wattaga, eodiro ganeu-
nya, co znaczy: Życie to droga tułacza, skąd przyszliśmy, dokąd idziemy. Aż się 
prosi, aby dodać: Oto są pytania. Pieśń ta wydała mi się jakaś znajoma, chociaż 
nigdy przedtem jej nie słyszałem. Urzeczony jej słowami, czułem, jakby zawsze 
była gdzieś we mnie i gdy wsłuchiwałem się w nią, została jedynie wywołana 
z głębi mej pamięci. 

Niektóre miejsca w Seulu okazały się dla mnie mało bezpieczne. Zaliczam do 
nich niewątpliwie księgarnię Kyobo, w której bywałem przynajmniej dwa razy 
w miesiącu. Nie oznacza to wcale, że inne księgarnie były bezpieczne bardziej. 
Pewnego dnia razem z prof. Cheongem zaszliśmy do jednej z nich niedaleko 
świątyni Jogye. Gdy zacząłem wyszukiwać i odkładać interesujące mnie książki, 
prof. Cheong w pewnej chwili z przerażeniem na twarzy odciągnął mnie deli-
katnie od półki, prosząc, bym wykazał większą wstrzemięźliwość w zakupach, 
łagodnie sugerując, byśmy już wyszli. Potem byłem mu za to nawet wdzięczny, 
ponieważ do końca miesiąca było jeszcze daleko.

Oprócz wielu znakomitych Koreańczyków spotkałem w Korei również zna-
komite osoby z innych krajów. Wspomnę tu jedynie o dwu: o prof. Sheelagh 
Conway z Irlandii i o prof. Caran Singh Cauhan z Indii, który wykładał filozofię 
indyjską. Oboje mieszkali w tym samym budynku co ja. Ich postacie utkwiły mi 
w pamięci, ponieważ z każdą z nich związane jest coś godnego uwagi i szacunku. 

Profesor Conway zaopiekowała się dwoma koreańskimi chłopcami, gdy 
ich ciężko chora matka umierała, a po jej śmierci obu zaadoptowała. Poprosiła 
również swoich koreańskich studentów, aby porozmawiali ze swymi rodzicami 
o ich życiu i je opisali. Gdy to się stało, od rodziców tych zaczęła otrzymywać 
listy, w których dziękowali jej za to, że po raz pierwszy ktoś zainteresował się 
historią ich życia. Cóż, prof. Conway zamiast dużo rozprawiać o humanizmie, po 
prostu bezinteresownie stosowała go w praktyce. Wykazała wrażliwość i empatię 
na wewnętrzne potrzeby ludzi, stwarzając im możliwość odsłonięcia samych 
siebie, swojego duchowego wnętrza przed innymi. Niestety epizod ten wywołał 
u mnie wyrzuty sumienia, ponieważ ja nie zdążyłem opisać życia moich rodzi-
ców przed ich śmiercią, a były to historie niezwykle interesujące. Życie każdego 
człowieka to przecież niepowtarzalna historia, ta oficjalna wydaje się jedynie 
wyabstrahowanym uogólnieniem.

Profesor Caran Singh Cauhan mieszkał z dwójką dzieci. Żona zginęła w wy-
padku. Gdy pewnego razu zaszedłem do niego, by o coś zapytać, zauważyłem, 
że mają dwa psy, a do tej pory wiedziałem tylko o jednym. Widząc mój pytający 
wzrok, powiedział, że dzieci przyprowadziły drugiego psa, bo był bezdomny 
i bezpański. Gdy zaczął je przekonywać, że w domu dla dwóch psów nie ma 
przecież miejsca, odrzekły, że tu nie chodzi o miejsce w domu, ale w sercu. Usły-
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szawszy to, profesor zrozumiał, że nie ma dalszych przekonująch argumentów. 
Ze swojej strony przyznam, że była to spontaniczna i jakże skuteczna lekcja etyki, 
w której pośrednio wziąłem również udział. 

W maju 2004 r. przybyłem powtórnie do Seulu na konferencję poświęconą 
Europie Środkowo-Wschodniej. Na lotnisku w Incheon oczekiwali na mnie 
prof. Cheong i prof. Oh. Gdy dotarliśmy do kampusu uniwersyteckiego w Yon-
gin, wstąpiliśmy na chwilę do gabinetu prof. Cheonga. Tam w trakcie rozmowy 
wręczył mi kartkę papieru w formacie A4, na której znakami chińskimi widniał 
tekst z Konfucjusza, a który można by przetłumaczyć następująco: Przyjaciel 
przybył z daleka, jakże się nie cieszyć. Wpatrując się w ten tekst, wzruszony do 
głębi treścią przekazu, poczułem, że przyjaźń nie wymaga wielu słów. 

Tak więc moje kontakty i współpraca z Koreą umożliwiły mi uzyskanie wglą-
du, chociaż ograniczonego, w niezwykłą rzeczywistość, której istnienia bym nie 
podejrzewał, gdybym się z nią bezpośrednio nie zetknął. Nieznane i niezwykłe 
nie tylko jest źródłem naszego zachwytu i fascynacji, ale ustawicznie inspiruje 
naszą dociekliwość, zmuszając nas do stawiania pytań i poszukiwania nań od-
powiedzi. Trzeba jednak pamiętać, że uzyskanie wglądu w inny, nowy dla nas 
świat nie zależy wyłącznie od niego, ale – jak już powyżej napomknąłem – i od 
nas samych, tzn. od naszej wrażliwości, naszego zaangażowania, od naszej po-
datności na aktywny odbiór, czyli od tego, jak dalece jesteśmy skłonni wyjść mu 
naprzeciw. Bez spełnienia tego warunku nie możemy oczekiwać, że sam się przed 
nami otworzy. Trzeba bowiem pamiętać, że niezwykłość tkwi nie tylko w tym, co 
wielkie i imponujące, ale również w tym, co wydaje się małe, słabe i niepozorne. 

Chciałbym jednak Czytelnikowi uświadomić, że wszystko, o czym tu wspo-
minam, to jedynie migawki, zamglone obrazy z zadziwiającego koreańskiego 
świata, tętniącego swoją odmiennością. Czyż mogłem przypuszczać, że w Korei 
pojawi się wokół mnie grono przyjaciół zawsze gotowych do bezinteresownej 
pomocy. To oni umożliwiali mi, że w krótkim czasie mogłem poznać wiele taj-
ników Korei. To oni skracali czas mojego poznawania tego przepięknego kraju, 
wielokrotnie doświadczanego przez historię, podobnie jak Polska. Służyli mi za 
żywe drogowskazy w moich wędrówkach po koreańskich drogach i rozdrożach, 
czuwając, bym nie zszedł z nich na manowce powierzchowności, podsuwając 
mi dyskretnie korygujące zwierciadła. Bez nich patrzyłbym na Koreę faktycznie 
jej nie widząc. Pozostałbym ślepcem niemogącym dostrzec różnorodnych barw 
zagadkowej koreańskiej rzeczywistości. To oni pomagali mi ciągle wychodzić 
poza to, co już o Korei wiedziałem, i w ten sposób doświadczać radości pozna-
wania i poznania. Chciałbym tu zrobić jednak dygresję. Niestety na tę radość, 
jak i w ogóle na wszelkie moje poznawanie czegoś nowego kładzie się czasami 
ponury cień przestrogi wypowiedzianej przez Salomona, gdy mi się ona przy-
pomina, a mianowicie, że Kto pogłębia wiedzę, pogłębia smutek. A przestroga ta 
według Daniela Meyersona, autora książki Tajemnica hieroglifów, „przytaczała 
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w istocie przysłowie, które istniało w Egipcie już od tysięcy lat. Egipcjanie nie 
potrzebowali hebrajskiego boga, żeby rozumieć, że owoc z drzewa poznania 
ma smak śmierci4”. 

Profesor Cheong podtrzymuje bezpośrednio nasze przyjacielskie więzy, od-
wiedzając Poznań prawie co roku. Podczas jednej z takich wizyt opowiedział mi 
o swojej podróży do Kyoto w Japonii, którą odbył w 2004 r. na zaproszenie prof. 
Katsuhiko Matsukawy, japońskiego historyka. Rozmowy prowadzili oczywiście 
w języku polskim. Wszyscy zaczęli czuć się sobie bardzo bliscy, mimo że byli 
przecież zakładnikami niełatwej koreańsko-japońskiej historii. Profesor Cheong 
nie miał wątpliwości, że tę przyjazną i ciepłą atmosferę współtworzyła właśnie 
komunikacja w języku polskim. Tak więc nasz język ojczysty może również 
zbliżać ludzi innych narodów. Przyjemnie mi było usłyszeć o tym zdarzeniu.

Nigdzie poza Koreą nie napotkałem tylu ludzi oddanych Polsce sercem 
i umysłem, ludzi, dla których Polska stała się sposobem na życie. Obcując z nimi, 
zawsze czułem oddech Polski. W czasie mojego długiego już życia dane mi było 
przebywać w wielu krajach. Zawsze interesowało mnie, czy Polska jest tam 
obecna. Muszę wyznać z całą odpowiedzialnością, że nigdzie nie zetknąłem 
się z czymś podobnym do tego, co zobaczyłem i czego doświadczyłem w Korei. 
Najkrócej mógłbym to wyrazić następująco: Przybyłem, zobaczyłem, oniemia-
łem. Z takim zafascynowaniem naszym krajem nie spotkałem się nigdzie. Jest 
to przede wszystkim zasługa prof. Cheonga i jego współpracowników. To oni 
wykształcili rzeszę pasjonatów, która liczy już ok. 1000 osób. Są to absolwenci 
seulskiej polonistyki, znający język polski, którzy również zapoznali się z polską 
kulturą i historią. Tego, czego w stosunku do Polski nie udało się chyba dokonać 
nikomu ani w Europie, ani w Ameryce, udało się prof. Cheongowi w Azji. 

Nie mogę nie wspomnieć o pomocy, jaką otrzymuję od prof. Oh, który dok-
toryzował się i habilitował na naszej uczelni. To również dzięki Niemu mogę 
dalej pogłębiać moją wiedzę o Korei i języku koreańskim, tym bardziej że prof. 
Oh na razie nie protestuje, chociaż wydaje mi się, że zbytnia częstotliwość 
moich natrętnych pytań może w końcu wyczerpać nawet Jego znaczne rezerwy 
wschodniej cierpliwości. 

Profesor Cheong nie zadowolił się jednak ugruntowaniem studiów poloni-
stycznych w Republice Korei. Jego ambitnym przedsięwzięciem było doprowa-
dzenie do współpracy polonistyk trzech krajów: Chin, Japonii i Korei. Pierwsze 
takie spotkanie odbyło się w 2007 r. w ramach konferencji z okazji jubileuszu 
20-lecia studiów polonistycznych na KUJO. Chciałbym szczególnie podkreślić, 
że oficjalnym językiem tej konferencji był język polski. Również goście z Japonii 
i Chin przedstawiali swoje referaty po polsku. Nigdy przedtem nie uczestni-
czyłem poza Polską w konferencji, której językiem byłby polski. W przeddzień 

4 D. Meyerson, Tajemnica hieroglifów, Warszawa 2015, s. 119.



– 71 –

Moje spotkania z Koreą

konferencji dokonano uroczystego odsłonięcia obelisku 7-metrowej wysokości, 
na którego wierzchołku widnieje drogowskaz wskazujący kierunek do Polski 
i napis mówiący o odegłości dzielącej oba kraje: 7736 km. Obelisk stoi przed 
budynkiem, w którym mieści się polonistyka. Do grupy trzech polonistyk dołą-
czyła również potem młoda polonistyka mongolska z Ułan Bator. Piąte spotkanie 
tych polonistyk odbyło się 2016 r. w Kantonie. 

W swoim wykładzie z okazji przyznania Mu tytułu doktora honoris causa 
naszej uczelni w 2012 r. prof. Cheong mówił m.in. wówczas: „nasze spotkania 
polonistyczne, na których mówimy tylko po polsku, odbywają się zawsze w praw-
dziwie przyjaznej atmosferze… Wydajemy czasopismo «Spotkania Polonistyk 
Trzech Krajów» i zapraszamy do siebie nawzajem pracowników naukowych i stu-
dentów. Na Dalekim Wschodzie polszczyzna to język pokoju i przyjaźni. I proszę 
mi wierzyć, że podczas tych naszych dalekowschodnich, przyjaznych spotkań 
chciałoby się czasami zakrzyknąć: Chwilo, trwaj, chwilo, jesteś piękna. A więc…, 
a więc, wędrowcze, powiedz Polsce, że tu, na Dalekim Wschodzie, jest wiele serc, 
które do niej ciągle drżą”. Każdy chyba przyzna, że te emocjonalne słowa mogą 
wzruszyć, ale, co więcej, niosą one również bardzo ważny przekaz, a mianowicie, 
że nie tylko języki i kultury krajów będących ekonomicznymi potęgami mogą być 
atrakcyjne, lecz że również języki i kultury krajów mniejszych nie są wcale ani 
mniej wartościowe, ani mniej interesujące. Każdy bowiem język, jak i każdy kraj 
ma do zaoferowania coś niepowtarzalnego, coś, co tylko dla niego jest charakte-
rystyczne, co jest jego unikatowym wkładem do kultury ogólnoludzkiej. Warto 
w tym kontekście przytoczyć aforyzm przypisywany taoistycznemu filozofowi 
Lao-tsy (VI wiek p.n.e.) mówiący: Uznaj za wielkie to, co małe, i za mnogie weź to, 
co nieliczne. Wołanie prof. Cheonga jest krzykiem przypominającym, że Polska 
wciąż zbyt mało wie, co się o niej mówi na Dalekim Wschodzie. 

6. Nie widać końca drogi

Moi koreańscy przyjaciele nie zdawali sobie raczej sprawy z tego, że brali udział 
w mojej niezwykłej podróży do ich kraju. Szczególną rolę w tej podróży odegrała 
moja przyjaźń z prof. Cheongiem, przyjaźń, która hartowała się podczas nieza-
pomnianych wędrówek po seulskich górach, dojrzewała w zaciszu buddyjskich 
świątyń i rozkwitała podczas swobodnych, szczerych rozmów przy czarce zielo-
nej herbaty. Kiedy tylko wspominam o tych bezpowrotnie minionych chwilach, 
nie mogę się oprzeć zniewalającej nostalgii.

W tajemnicy muszę również Czytelnikowi wyznać, licząc na Jego wyrozu-
miałą dyskrecję, że jeszcze dzisiaj mam pewne wątpliwości, dokąd tak naprawdę 
się wówczas w podróż udałem. Otóż podróż do Korei, jak i inne moje podróże 
na Daleki Wschód, okazały się jednym z ogniw w łańcuchu wędrówek, które 
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pozwoliły mi wyzbyć się ostatecznie złudzeń, że były to jedynie przemieszczenia 
w przestrzeni i utwierdzić się w przekonaniu, że w istocie były to konieczne epi-
zody niesamowitej, a czasami wręcz przerażającej podróży w nieznane, a miano-
wicie do wewnątrz samego siebie. Z podróży tej jeszcze nie powróciłem i wątpię, 
czy kiedykolwiek to nastąpi. Jest to w zasadzie podróż w poszukiwaniu samego 
siebie, która uświadamia rzekomy paradoks, że poszukujący i poszukiwany są 
jednym i tym samym. Nic nie jest bardziej trudne niż dotrzeć do samego siebie, 
ujawnić się samemu sobie. By móc zwierzyć się z tych osobistych doświadczeń, 
musiałem sięgnąć do ostatnich znacznie już nadwątlonych rezerw mojej odwagi.

Koreański epizod w moich dalekowschodnich wędrówkach okazał się, po-
dobnie zresztą jak inne, niepowtarzalnym w swojej istocie i również on chronił 
mnie przed utratą świeżości spojrzenia na świat, oferując nowe doświadczenia 
i nowe punkty odniesienia. Więcej nawet, zapobiegał zniewoleniu przez to, 
co znane. Dopiero wyrwanie się z zaklętego kręgu kreślonego tym, co znane, 
stwarza niezbędne warunki do odkrywania wszystkiego na nowo, tak jakbyśmy 
wszystkiego doświadczali po raz pierwszy. Ileż to razy musimy popatrzeć na świat, 
na język i inne rzeczy, by ujrzeć je po raz pierwszy, by rozpoznać ukryty sens, 
dostrzec nieznane w znanym, a niezwykłość w zwykłości. Dziś nie wyobrażam 
sobie, by epizodu tego mogło zabraknąć w moim życiorysie.

Mimo wszystkich bogatych doświadczeń, nie czuję się ekspertem od Korei. 
Moja wiedza o niej jest nadal fragmentaryczna, chociaż ciągle staram się ją pogłę-
biać i poszerzać. Nie mogę więc rzec, że Koreę już poznałem, bo to by oznaczało, 
że okłamuję samego siebie i że zszedłem z drogi. O dramacie poznania mówi 
też jeden z aforyzmów Lao-tsy, który brzmi: Im dalej idziesz, tym mniej wiesz. 
O smutnej prawdzie zakodowanej lakonicznie w tym aforyzmie ciągle się w życiu 
przekonywałem. Moje wewnętrzne zwierciadło odbijało tylko niektóre przejawy 
koreańskiej rzeczywistości. Co gorsza, zdobycie każdej nowej wiedzy poszerza 
nieuchronnie pasmo naszej ignorancji. W tym kontekście warto przywołać bud-
dyjską sentencję z języka japońskiego: Shiranu Hotoke [Niewiedza jest rozkoszą].

7. Kilka refleksji

Otwarcie filologii koreańskiej na naszej Uczelni w 2003 r. oznaczało jakościowy 
przełom we wzajemnych kontaktach pracowników naukowych oraz zaowoco-
wało systematyczną wymianą studentów, dla której to wymiany szczególnie 
zasłużył się były prorektor Kazimierz Przyszczypkowski, za co zawsze będę mu 
wdzięczny. Współpracy z Koreą efektywnie sprzyjał też były prorektor Bogdan 
Walczak. A na polu nauczania języka polskiego studentów koreańskich odniosła 
niekwestionowane sukcesy dr Agnieszka Mielczarek. Na konferencji w 2007 r. 
w Seulu to ona była najbardziej oklaskiwaną i obleganą osobą przez studentów 
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koreańskich, których w Poznaniu uczyła. Zauważyłem również u nich łzy wzru-
szenia. Ucząc, pani Agnieszka nie ograniczała się wyłącznie do sal lekcyjnych, 
lecz oprowadzała studentów koreańskich po Poznaniu, zapoznając ich z histo-
rią miasta oraz zapraszając ich do swojego domu. Azjaci potrafią docenić, gdy 
traktuje się ich z odpowiednią atencją czy też tylko służbowo. 

Wymieniając tu nazwiska prorektorów i dr Mielczarek chciałem również 
uświadomić, że w tworzeniu więzów współpracy z Koreą zaangażowanych było 
szereg osób. Chociaż byłem inicjatorem tej współpracy, to w pojedynkę niewiele 
bym zdziałał. Dobrą robotę wykonywali również na polonistyce w KUJO prof. 
prof. Jerzy Świdziński, Tomasz Lisowski, Piotr Wierzchoń i dr Emilia Szalkow-
ska. Wspomnieć należy również o naszych doktorantach w Korei. Niektórzy 
z nich już uzyskali tam doktoraty, jak dr Anna Borowiak i dr Paweł Kida, którzy 
obecnie zasilili kadrowo naszą koreanistykę. Kilka osób dalej przebywa w Korei, 
pracując nad doktoratami.

Szczególną rolę odgrywa wymiana studentów z obu stron. Ci młodzi ludzie 
mają możliwość wzbogacenia swojego doświadczenia życiowego o nowe nie-
znane im przedtem aspekty. Profesor Cheong zwierzył mi się kiedyś, że studenci 
koreańskiej polonistyki po pobycie w Polsce wracają jako inni ludzie. Nie tylko 
poprawia się ich język polski, ale stają się życiowo odważniejsi i zaradniejsi. 
Będąc w Polsce, odwiedzają również inne kraje Europy. 

Na początku mojej opowieści sygnalizowałem, że będzie ona raczej osobistą 
narracją o mojej koreańskiej przygodzie i z konieczności subiektywną, chociaż 
osnuta została na obiektywnych odniesieniach. Opowieść tę zakończę również 
pewnym wątkiem osobistym o znamionach zwierzania się. Patrząc mianowi-
cie retrospektywnie na mój dalekowschodni epizod, nieuniknienie dochodzę 
do wniosku, że od życia otrzymałem więcej, niż mógłbym sobie wymarzyć, 
i chyba więcej, niż na to zasłużyłem. Zaciągnąłem jednak dług, który muszę 
spłacić. W stosunkowo krótkim czasie udało mi się zagłębić w nieznane mi 
przedtem obszary azjatyckiego świata i uchylić rąbka koreańskiej tajemnicy, aby 
w konsekwencji poczuć orzeźwiającą świeżość odmienności i zadumać się nad 
enigmatycznością ludzkiego ducha, emanującego różnorodność języków i kultur, 
różnorodność, której źródło wydaje się tkwić w jakiejś platońskiej jedni, o której 
z kolei można by powiedzieć: Ex unitate omnis diversitas, i chyba odwrotnie też.

Zastanawiam się czasami nad kapryśnym losem rzucającym mnie jakby 
chaotycznie w różne strony. Ja, który ukończyłem studia germanistyczne, po-
święcając się następnie językoznawstwu ugrofińskiemu, z którego uzyskałem 
doktorat i habilitację, znalazłem się następnie w językoznawstwie daleko-
wschodnim, wśród japonistów, sinologów, koreanistów. Nigdy nie przypusz-
czałem, że będę musiał recenzować z tego zakresu prace doktorskie, habilita-
cyjne, a nawet profesorskie. Może ten pozornie kapryśny los wynikał po prostu 
z jakiejś karmicznej konieczności. Nie będę udawał, że znam odpowiedź na to 
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pytanie, ponieważ rozstrzyganie o tym, co jest przypadkiem, a co koniecznoś-
cią, nie leży w zakresie mojej kompetencji. W każdym razie moja wspinaczka 
po zboczu koreańskiej góry niezwykłości pozwoliła uświadomić sobie ogrom 
niesamowitego świata, przez który przyszło mi przez pewien czas się tułać. 
Słowami Cóż byłby wart bez Korei mój świat zakończyłem jedno z moich wy-
stąpień w Korei w 2007 r. 

Dochodząc więc do końca mojej opowieści, muszę stwierdzić, że kresu 
mej wędrówki po koreańskiej drodze jeszcze nie widać. Niemniej wędrówka ta 
powinna przynieść pogłębienie stanu samoświadomości i pogłębioną refleksję 
nad czynami, które okazały się błędami. Podobno czyn jest błędem dopiero 
wówczas, gdy go powtarzamy.

Ktoś mógłby powiedzieć, że moja opowieść była o niczym. Nie zaprzeczał-
bym temu. Przekornie i nieskromnie odrzekłbym jednak, że na niczym trochę 
się znam. Jeden z moich mistrzów, prof. Kudzinowski, określił czasową granicę 
referatów, wystąpień, artykułów itp., mówiąc: Lepiej nie wyczerpać tematu, niż 
wyczerpać słuchacza czy też czytelnika. Wydaje się, że moją opowieścią do tej 
granicy niebezpiecznie się zbliżyłem. 

PS. Pod koniec mojego pierwszego pobytu w Korei, tj. w 2001 r., zaczął przy-
chodzić mi do głowy wiersz, który wyraża w skondensowanej formie moją re-
fleksję nad samym sobą w koreańskim kontekście. Wiersz ten brzmi następująco:

Miłorząb, czyli pożegnanie z Koreą

O miłorząbio, co w tobie jest?
Coś niezwykłego w zwykłości twej,
Coś głębokiego jak nowy chrzest,
Coś, co szepcze wprost do duszy mej.

Dlaczego w pamięć tak się wryłaś?
Co za siła z ciebie promieniuje,
Gdzie się dotąd przede mną kryłaś,
Cóż za czar z ciebie ulatuje.

Stoisz wyniośle wśród ulic znoju,
Czy to w słońcu, czy na słocie
Pełna godności i spokoju,
Nieuchwytna w swej istocie.

Liść twój niejeden jakby się rozdwajał,
Jakby niósł nam prawdę oczywistą.
Że wszystko, co w jedność się spaja,
Naturę ma jednak dwoistą.
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Wszystko dwie strony w sobie zawiera
Coś, co daleko wydaje się blisko,
A przed bliskim dal się rozwiera,
Niby to nic, a jednak to wszystko.

Dwoistość również i mnie rozrywa,
Duch zawzięcie z przyziemnym walczy,
I w nieskończoność się wyrywa,
Ale czy siły mu wystarczy?

Zawsze, gdy patrzę ja na ciebie,
Mówisz coś do mnie językiem drzew.
I czuję wówczas koło siebie
Dalekiej Azji tajemny zew.

Chciałbym i ja coś ci powiedzieć,
Odkryć mą duszę aż do dna.
Chciałbym jednak pierw się dowiedzieć,
Co mnie w te strony od dawna gna.

A gdy odjadę daleko stąd,
Pamięć zachowa duszy mej wzloty,
Twój obraz będzie tlił się jak lont,
I wzniecał będzie płomień tęsknoty.

 Jerzy Bańczerowski
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Umizgi polityków do historii

Na wstępie kilka uwag dotyczących tytułu tego wystąpienia. Zastanawia-
łem się, czy nie można by przyjąć na przykład zwrotu „zaloty”, „zabiegi” 
lub innego podobnego określenia, ale w końcu zostały „umizgi” i uważam, 

że jest to termin najbardziej trafny, co postaram się udowodnić. „Umizgać się”, 
„umizgiwać się” wedle definicji słownikowej to tyle, co – przymilać, nadskakiwać, 
wdzięczyć się. A zatem wszystkie te czynności wymagają od „umizgającego się” 
określonych zachowań polegających na podkreślaniu szczególnych cech obiektu, 
do którego takie zachowania kieruje. Nie ma tam miejsca na zwracanie uwagi na 
jakiekolwiek cechy negatywne, przywary, niedociągnięcia, chociażby wszystkie 
były nader widoczne, oczywiste. A zatem „umizgający się” jest w istocie rzeczy 
nieszczery, a jego zachowanie wynika z dążenia do osiągnięcia od obiektu swoich 
działań mniejszych lub większych korzyści. 

Może zrodzić się pytanie, dlaczego to właśnie historia jest celem takich dzia-
łań i to ze strony polityków właśnie? Znane od czasów starożytnych powiedzenia, 
że historia est magistra vitae czy mniej znane Historiam nescire hoc est semper 
puerum esse [nie znać historii to być zawsze dzieckiem], skłaniają polityków prze-
de wszystkim do tej dziedziny wiedzy. Bo też historia jako nauka o działaniach 
człowieka w czasie i przestrzeni zawiera nieprzebrane bogactwo elementów 
(w postaci faktów, sytuacji, osób) niezmiernie przydatnych do budowania dys-
kursu społecznego. Historia (wespół z literaturą i sztuką) stanowi swoisty „rdzeń 
kulturowy”, jest jednym z elementów kultury narodowej, właściwej (specyficznej) 
dla danego społeczeństwa, a spoiwem wszystkich tych elementów jest język. 

Jest wreszcie jeszcze jeden czynnik, o którym warto pamiętać, a który można 
uznać za sprzyjający temu, aby polityk zerkał (umizgał się) w stronę historii. Jest 
nim to, że narracja historyczna i sposób prezentowania historii jest nie tylko 
swoistym komunikatem informacyjnym, ale zawiera w sobie (zawsze) element 
perswazji. Powtórzmy to raz jeszcze. Narracja historyczna to nie tylko informacja 
o minionych wydarzeniach, ale także ich interpretacja przez próbę odpowiedzi 
na dwa podstawowe pytania: jak było i dlaczego tak było. Powyższe ma ogromne 
znaczenie dla polityka, któremu w sposób szczególny zależy na tym, aby w re-
lacjach ze społeczeństwem mieć: monopol w zakresie spraw organizacyjnych, 
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monopol w zakresie decyzji i wreszcie – monopol w zakresie informacji. Te 
trzy czynniki dają w gruncie rzeczy gwarancję na sprawowanie władzy. Tym 
samym możemy przyjąć, że historia jest dla polityka podstawowym narzędziem 
służącym do przekazywania tego, co pozwoli mu lepiej (skuteczniej) sprawować 
władzę. Dzieje się tak głównie za sprawą tego, że zawiera ona w sobie (poten-
cjalny) ładunek emocji, do których polityk może się odwoływać. Warto dodać, 
że emocje te (przeważnie) są stosunkowo łatwe do wywołania. Spotykają się 
ze społecznym zrozumieniem i wywołują zamierzone przez polityka reakcje. 
Rzecz oczywista, że polityk może (w niektórych sytuacjach wręcz – powinien) 
odwoływać się do przykładów (rozwiązań) racjonalnych i tak też w praktyce ży-
cia społecznego się dzieje. Każdorazowo jednak wybór elementów z przeszłości 
historycznej zależy od celu, jaki przyświeca politykowi w danym momencie. 

Politykowi w tym odwoływaniu się do historii pomaga państwo, którego 
władze dążą do tworzenia i utrzymywania tego, co można nazwać pamięcią 
zbiorową. Władze państwowe czynią tak przez rozmaite działania, takie jak: 
upamiętnianie rocznic wybranych wydarzeń historycznych, proces nauczania, 
poprzez działalność muzealną, produkcję i dystrybucję filmów, dbałość o od-
powiedni repertuar widowisk teatralnych, opiekę nad stowarzyszeniami czy 
organizacjami (np. kombatanckimi) itp. W konsekwencji splotu wymienionych 
przez nas czynników rodzi się dyskurs historyczny z udziałem: historyków, poli-
tyków, instytucji państwowych (głównie kulturalnych w ich rozmaitych formach) 
i wreszcie z udziałem (mniej lub bardziej licznych) grup społeczeństwa. Dyskurs 
taki zawsze zmierza do legitymizacji władzy. Władza bowiem za pomocą historii 
właśnie (jako części szerokiego procesu oddziaływania) dąży do narzucenia spo-
łeczeństwu, a także podmiotom zewnętrznym, swojej wizji przeszłości. Historię 
polityk (państwo, partie polityczne, poszczególne jednostki spoza tych struktur) 
używa zarówno wewnątrz, jak też na zewnątrz, a aby to zrealizować, wybiera: 
epokę, wydarzenia, a wreszcie sposób ich interpretacji. A zatem polityk nie 
prezentuje przeszłości w całej jej złożonym wymiarze, ale czyni to wybiórczo. 
Przekazuje tylko to, co dlań wygodne. I to są właśnie owe tytułowe „umizgi”. Do-
tyczy to wszystkich państw (podobnie wszystkich polityków), ale w tym tekście 
skupimy się na naszym – polskim – przykładzie. 

Nim przejdziemy do zatrzymania się na konkretnych przykładach, które będą 
potwierdzeniem powyższych konstatacji, dodajmy, że ten wybiórczy stosunek do 
przeszłości, której obraz władze (poszczególni politycy, partie) przekazują społe-
czeństwu, nie można odnieść wyłącznie do czasów współczesnych. Tak było rów-
nież we wcześniejszych okresach, na przykład w średniowieczu, o czym doskonale 
świadczą chociażby nasze najstarsze przekazy źródłowe (Gall Anonim, Wincenty 
Kadłubek), jakże odmiennie (subiektywnie z racji celów, jakie przyświecały jedne-
mu i drugiemu dziejopisowi) prezentujący konflikt między władzą świecką a du-
chowną (tragiczny w skutkach spór Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim 
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Stanisławem). Tak było, gdy niemal tradycyjnie odwoływano się do podnoszenia 
spektakularnych sukcesów z przeszłości (przeważnie były to zwycięstwa orężne) 
w relacjach z sąsiadami. Przypominano, że Niemców przodkowie nasi gromili 
na Psim Polu, pod Grunwaldem czy w powstaniu wielkopolskim. Krzepiąca była 
narracja o zwycięskich zmaganiach z Rosjanami, gdy Polacy opanowali Kreml, 
zwyciężali pod Kłuszynem czy w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. Z historycznych 
zaszłości ze Szwedami przywoływano Kircholm, Oliwę czy Jasną Górę. Wobec 
Turków sztandarowym sukcesem był Wiedeń króla Jana Sobieskiego. 

Szczególną rolę odwoływanie się do przeszłości odgrywało w okresie roz-
biorów. Skala tych działań była ogromna, można wręcz mówić o dominacji 
tematów historycznych w literaturze, malarstwie, a nawet obyczajowości (stroje, 
rocznice historycznych wydarzeń, rytuał życia codziennego). Odwoływano się 
przy tym nie tylko do wydarzeń jednostkowych, ale i do postaci (Batory, Sobieski, 
Czarnecki, Kościuszko); również do epok, w których Rzeczpospolita znajdowała 
się u szczytu swojej potęgi (czasy Jagiellonów). Sytuacja taka była w pełni zro-
zumiała. Z braku własnego państwa tworzony w ten sposób kulturowy ersatz 
pomagał w utrzymaniu zniewolonego narodu w poczuciu jedności. Wspólnota 
językowa, religijna i wartości historyczne, wszystkie te elementy – eksponowane 
na płaszczyźnie kulturowej – pozwalały przetrzymać lata niewoli. Nie będzie 
przesadą stwierdzenie, że ten historyzm stał się determinantą życia narodowego 
Polaków w okresie zaborów. 

Jednak tym powszechnym nastrojom – o czym musimy pamiętać – towa-
rzyszyły realne próby wyrwania się z tragicznego położenia w postaci kolejnych 
zrywów powstańczych. Niestety każde z nich kończyło się klęską i ogromnymi 
zmianami nie tylko w stanie posiadania (utrata majętności, utrata obszarów 
zasiedlonych przez Polaków), ale i ogromnymi stratami w substancji ludzkiej 
(polegli podczas walk powstańczych, wieloletnia katorga więzienna, masowe 
wywózki na Sybir, przymusowa emigracja). Skutki klęsk powstańczych były jed-
nak znacznie większe, a dotyczyły sfery odczuć społecznych. Rodziły poczucie 
krzywdy. Do już istniejącego przekonania o krzywdzie doznanej od zaborców, 
którzy podzielili między siebie terytorium dawnej Rzeczpospolitej, doszło prze-
konanie o kolejnym upokorzeniu i niezasłużonej klęsce. W takiej atmosferze nie 
było trudno o nastroje katastroficzne z jednej strony (ich rezultatem było przeko-
nanie o bezcelowości dalszej walki o wolność), z drugiej natomiast przekonanie 
o wyjątkowości Narodu, który z woli Stwórcy powołany jest (a także był) do 
zadań nadzwyczajnych i to w skali całej ludzkości. Mesjanizmowi towarzyszyło 
idealizowanie własnej przeszłości. 

Myśmy byli „przedmurzem” chrześcijaństwa i uratowaliśmy Europę przed 
Turkami, nasz ustrój demokratyczny nie miał sobie równych w Europie, Kon-
stytucja 3 maja była pierwsza na kontynencie europejskim, u nas nigdy nie było 
stosów, a tolerancja religijna dotyczyła wszystkich wyznań, na polach bitew 
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odnosiliśmy zwycięstwa nad wszystkimi sąsiadami itd., itp. To tylko garść naj-
bardziej znanych przekonań, utrwalanych najpierw podczas zaborów, a pielęg-
nowanych już po odzyskaniu niepodległości. Obok tego poczucia „szczególnej 
roli”, jaką Polska odegrała w przeszłości, po kolejnych klęskach nie tylko rodziło 
się przekonanie o doznanej krzywdzie, ale i dążenie do tego, aby je postrzegać 
(przynajmniej w narodowej świadomości) jako moralne zwycięstwo. Klęski 
urastały do wartości samych w sobie. Kolejne powstańcze zrywy, podejmowane 
w warunkach wykluczających jakikolwiek sukces, były gloryfikowane niemal jako 
zwycięstwa. Kto zwycięży// wolnym będzie. Kto polegnie// wolnym już – głosiła 
popularna pieśń powstańcza. W miarę upływu lat te bezprzykładne narodowe 
hekatomby obrastały legendą i nieomal przesłoniły swoje pierwotne cele. Już 
nie zwycięstwo leżało u ich podstaw, a martyrologia. 

Po odzyskaniu niepodległości w międzywojennej Polsce odwoływanie się 
rządzących do historii nie ustało, zmieniła się jedynie treść tych „westchnień” 
Obok tradycyjnych już tematów dotyczących świetności Polski Jagiellonów, obok 
takich postaci jak Batory czy Sobieski przywoływano przywódców Powstania 
Styczniowego i bohaterów z okresu wojny o Polskę w latach 1914–1923. Legio-
ny Józefa Piłsudskiego i Rok 1920 zajmowały przy tym miejsce eksponowane. 
Z przywoływaniem niedawnych wydarzeń było tak, że docenianie zasług miało 
bezpośredni związek z faktem sprawowania władzy. Gdy rządził obóz Piłsud-
skiego, on sam i Pierwsza Kompania Kadrowa byli na ustach propagandy i coraz 
to sprawniejszych mediów. Gdy rządy spoczywały w ręku narodowców, pełnym 
blaskiem jaśniała gwiazda Romana Dmowskiego. W okresie PRL-u nowe władze 
potrzebowały legitymizacji w sposób szczególny, a zatem kolejny raz sięgano do 
przeszłości, tym razem jednak do innych epok i do innych postaci. Polska Piastów 

„zastąpiła” Polskę Jagiellonów, odwoływano się do powstań, ale kładąc nacisk 
na ich klasowy, a nie narodowy charakter (Kościuszko nie walczył z Moskalami, 
tylko wespół z chłopami o ich wyzwolenie spod pańszczyzny), tradycyjnie obecny 
był natomiast nurt antyniemiecki (Grunwald i II wojna światowa miały miejsce 
szczególne). Ruch robotniczy ograniczał się do internacjonalistycznego SDKPiL 
z pomijaniem PPS. Wszechobecni Róża Luksemburg i Feliks Dzierżyński nie 
pozostawiali miejsca dla Limanowskiego czy Feliksa Perla. Całkowite milcze-
nie spowijało dokonania Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Monte Cassino, 
Tobruk czy sukcesy naszych lotników w bitwie o Anglię. Nie ma potrzeby, aby 
przypomnieć, że o takich wydarzeniach, jak wkroczenie Armii Czerwonej do 
Polski 17 września 1939 r., o Katyniu czy bezeceństwach „wyzwolicieli” w 1945 r. 
nikt nie śmiał wspomnieć. Powyższa wyliczanka skłania do konstatacji, że od-
woływanie się sprawujących władzę (bądź też struktur opiniotwórczych czy 
kulturotwórczych – jak to miało miejsce na ziemiach zamieszkałych przez Po-
laków żyjących pod zaborami) do historii było i jest w życiu społecznym regułą. 
W odniesieniu do Polski jednak można mówić, że ma ono (to odwoływanie) 
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charakter szczególny. Że wytworzył się w praktyce życia społeczno-politycznego 
swoisty „gorset” historyczny, w którym poruszała się (i porusza nadal) nasza na-
rodowa świadomość. W tym „gorsecie” pozostają zarówno pojedynczy działacze, 
grupy społeczne, jak też partie polityczne. Pozostaje też nasz sposób myślenia 
o sobie, o naszej przeszłości. Mało tego – bardzo często jesteśmy skłonni na 
karb historycznych zaszłości, nie najlepszych doświadczeń, których nam los 
nie oszczędził – kłaść przyczyny współczesnych kłopotów, tłumaczyć nasze 
niedociągnięcia i wady. 

W rezultacie tak częstego odwoływania się polskich polityków (pozostańmy 
bowiem na tym gruncie) wykształcił się pewien zestaw mitów, rodzaj schematu, 
według którego zwykło się odwoływać do historii. Do zestawu tego należą: mit 
tolerancji, która jakoby cechowała społeczność I Rzeczpospolitej; mit walecz
ności polskiej szlachty na przestrzeni dziejów; mit powstańczy; mit konspiracji 
(np. w okresie II wojny światowej), mit pięknego dwudziestolecia międzywojen
nego, wreszcie – mit społecznego sprzeciwu wobec rzeczywistości ukształto-
wanej na ziemiach polskich po 1945 r. Zestaw ten jest, co warto dodać, niepełny, 
bo na jego początku należałoby chociażby umieścić „mit sarmatyzmu” – tak 
drogi szlacheckiemu o sobie mniemaniu. 

W zasadzie każdy z tych mitów można bez większego trudu zweryfikować, na-
wet bez konieczności odwoływania się do badań historyków, niekiedy jedynie za 
pomocą szeregu prostych pytań z żądaniem odpowiedzi opartej na nieubłaganej 
logice faktów. Niestety zabieg taki stosowany jest nader rzadko, a już z pewnością 
nie przez polityków. Ci ostatni bowiem w sposób szczególny mitów owych uży-
wają (nadużywają) w kontaktach ze społeczeństwem, w działalności politycznej. 
Przyczyn takiego właśnie podejścia do historii przez sprawujących władzę jest co 
najmniej kilka. Po pierwsze polityk działa w strukturach partii, która zazwyczaj 
kieruje się (przynajmniej powinna tak czynić) w miarę czytelną ideą, wokół któ-
rej dyscyplinuje swoich członków i sympatyków. Z powyższego wynika (i to po 
wtóre) dążenie polityka do zawładnięcia historią, jako środkiem umożliwiającym 
mu uzyskanie społecznego poparcia. Po trzecie polityk wykorzystuje historię, 
odwołując się do wrażliwości narodowej, aby w ten sposób zaspokoić istniejący 
w każdej zbiorowości swoisty „instynkt stadny”, zbiorowe emocje. 

Bieg naszych dziejów tak obfitujący w wydarzenia tragiczne, których skutki 
zostały rozciągnięte na długie okresy, spowodował, że wiele tam faktów, które 
można interpretować w sposób emocjonalny, nie zaś na podstawie racjonalnych 
przesłanek. Politycy w swoich działaniach nie tylko tę specyfikę wykorzystują, ale 
czynią to permanentnie i z całą świadomością. Ugruntowuje to w społeczeństwie 
wspomniane stereotypy i powoduje, że myślenie znacznej jego części o przeszło-
ści jest: egzaltowane (wszystko w naszych dziejach było nadzwyczajne godne 
podziwu, piękne); „kostiumowe” (swoisty przerost formy nad treścią); mistycz
ne (przypisywanie naszym przodkom szczególnej roli np. jako wspomnianego 
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już „przedmurza chrześcijaństwa”, chociaż Papiestwo tytułem tym szermowało 
także w stosunku do władających Austrią Habsburgów, a nawet szczyciła się tym 
tytułem flota potężnej republiki weneckiej); zdziecinniałe (jakiekolwiek próby 
wykazania naszych błędów w przeszłości powoduje gorący sprzeciw do zarzutów 
o zdradę włącznie). Ponadto jakiekolwiek zwrócenie uwagi na istniejące przecież 
w dawnym państwie polsko-litewskim odmienności, różnorodności (kulturowe, 
religijne, polityczne) traktowane są jako próba deprecjonowania naszych dziejów. 
A przecież to właśnie różnorodność czyniła dawną Rzeczpospolitą tak atrakcyjną 
dla przybyszów z innych krajów. 

Takie instrumentalne traktowanie historii przez polityków wynika przede 
wszystkim z tego, że przekaz, jakim się posługują, musi być prosty, odległy od 
intelektualnych dociekań, bez refleksji nad złożonością dziejów. W gruncie 
rzeczy polityk ma w pogardzie wszelki intelektualizm. W większości sytuacji 
polityk szuka w przeszłości nie politycznej rozwagi (aby wywołać u swoich 
odbiorców odruch refleksji, namysłu), ale szuka wzniosłych przykładów w celu 
wywołania emocji. Skutki takiego postępowania (wspieranego przez cały sy-
stem edukacyjny państwa – zakładając, że polityk realizuje zamierzenia gru-
py sprawującej władzę) są łatwe do przewidzenia. Społeczeństwo otrzymuje 
obraz przeszłości, w którym nie ma miejsca na wydarzenia negatywne (chociaż 
ewidentnie takowe miałyby miejsce), otrzymuje obraz niemal składający się 
wyłącznie z osiągnięć i sukcesów. Gdyby ich nie było, politycy są gotowi uciekać 
się do konfabulacji. 

W wypowiedziach wielu polskich polityków naród nasz jest niemal „Naro-
dem Wybranym”, w sposób szczególny czuwa bowiem nad nim opieka Boska 
(„nie masz takich terminów, z których – z Bożą Pomocą – naród nasz nie byłby 
zdolny się wydobyć” – jak głosiło jedno z przewodnich haseł „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza), polski polityk ponadto, owszem, skłonny jest mówić o swoim 
narodzie jako o „Narodzie Wybranym”, ale który wszelako przez historię (czy-
taj – złych sąsiadów, międzynarodowe spiski) został potraktowany okrutnie, 
niesprawiedliwie. Który w przeszłości cierpiał (także za innych) i którego to 
cierpienie nie tylko zasługuje na uznanie, ale i na – rozmaicie formułowaną – 
rekompensatę. Czy przy takim podejściu do przekazu historycznego może być 
miejsce na dostrzeganie własnych win – pytanie czysto retoryczne, z oczywistą 
odpowiedzią. Aby dostrzegać własne błędy, niezbędna jest analiza przeszłości. 
Polityk takiej analizy nie dokonuje, bo po pierwsze (przeważnie) nie jest do tego 
przygotowany, po wtóre zaś – nie chce takiej analizy. On ma inny cel, do historii 
się „umizga”, aby niejako poprzez przekaz historyczny przypodobać się (umizgać) 
własnemu społeczeństwu, aby zyskać poklask i poparcie. 

W hasłach polityków podczas rozmaitych wystąpień dominuje termin pa-
triotyzm. Jak wiemy, termin ten obejmuje zarówno pamięć o przeszłości, jak 
też wymaga aktywnej postawy wobec wydarzeń (sytuacji) bieżących, wobec 
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współczesności. Patriotyzm to miłość ojczyzny, miłość do własnego narodu, 
gotowość do ofiar na rzecz wspólnoty, jaką jest naród. To zatem kontynuowanie 
postaw poprzedników na podstawie tradycji (historii de facto). Zakładając, że 
patriotyzm powinien być przymiotem właściwym nie tylko jednej grupy spo-
łecznej (np. szlachty), ale możliwie szerokich rzesz mieszkańców danego obszaru 
stanowiącego jedność terytorialną i wspólnotę państwową, możemy przyjąć, że 
dla ziem polskich dokonało się to (z grubsza biorąc, na przestrzeni XIX stule-
cia). Wówczas gdy patriotą zaczął się poczuwać nie tylko szlachcic-inteligent, 
ale mieszczanin (rzemieślnik czy kupiec), proletariusz, a nawet chłop mający 
poczucie wspólnoty z pozostałymi grupami społeczności lokalnej, mówiącej 
podobnym językiem i odwołującej się do (mniej lub bardziej znanej) przeszłości. 
Polski patriotyzm ukształtował się zatem w specyficznych warunkach, w sytu-
acji braku własnego państwa. Jest to patriotyzm ukształtowany w opozycji do 
dominujących nad ludnością polską struktur państw zaborczych. Można zatem 
mówić, że był to patriotyzm o charakterze negatywnym. Patriotyzm ukształto-
wany w sytuacji zagrożenia, presji. Im większa była presja, tym większy był dla 
niej odpór w postaci patriotycznej przynależności do polskiej wspólnoty. Był to 
(a w znaczniej mierze jest takim nadal) patriotyzm symboliczny, swoista mobi-
lizacja wobec zagrożenia. Miał on także inne cechy, takie jak: pewna egzaltacja 
(bardzo często łączyło się to z deifikacją jakiejś bohaterskiej postaci); upodo-
banie do żałoby narodowej (widoczne np. podczas uroczystości dla uczczenia 
przegranych zrywów powstańczych); swoista duma z cierpień (eksponowanie 
klęsk, pretensje do świata, który nas nie rozumie), kwestionowanie przywódców 
(najchętniej – jeżeli nie wyłącznie – godzono się na docenianie przywódców już 
zmarłych, poległych); deprecjonowanie własnych osiągnięć motywowane nie-
chęcią do osób, które się przy tym zasłużyły, a które są nam wrogie politycznie. 
Przykładem z niezbyt odległej przeszłości mogło być deprecjonowanie zasług 
Piłsudskiego jako wodza w wojnie z Sowietami, przykładem najnowszym nato-
miast może być deprecjonowanie „okrągłego stołu”, podobnie – wyjście wojsk 
sowieckich z Polski po 1989 r. Skutek takich działań jest taki, ze społeczeństwu 
odbiera się radość z czegokolwiek. Natomiast niejako tytułem rekompensaty 
niekiedy politycy wywołują z przeszłości wydarzenia czy postaci o nikłych, a na-
wet wątpliwych zasługach.

Przy takiej swoistej kumulacji niekoniecznie pozytywnych cech jest niemal 
pewne, że w narracji historycznej w wykonaniu polityków pojawi się groźba 
nacjonalizmu. I tutaj otwiera się pole do popisu dla politycznych „umizgaczy” 
do historii. Nacjonalizm nie ma nic do zaoferowania, jest pasożytem na ciele 
patriotyzmu, jest jego wypaczeniem. W gruncie rzeczy źródłem nacjonalizmu 
jest kompleks niższości, upokorzenie, poczucie nierówności, podrzędności. Ale 
polityk nacjonalista odwołuje się do domniemanych wartości i „podaje” je swoim 
słuchaczom (czytelnikom) w określony sposób. Przede wszystkim na każdym 
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etapie swojego oddziaływania odwołuje się do tego, co rodzime, co polskie. To 
jest mu bliskie, najlepsze – bo nasze, a tym samym o wiele lepsze niż „cudze”. 
Taki sposób narracji niemal gwarantuje mu szybki poklask, uznanie. Bo jest ła-
two „przyswajalne” , łatwo zrozumiałe i silnie oddziałuje na duże grupy ludzi, bo 
nie wymaga namysłu, bo odwołuje się do emocji. Tutaj właśnie tkwi przyczyna, 
dla której politycy tak chętnie sięgają po nacjonalistyczną interpretację historii. 
Obok już wymienionych korzyści są też i inne. 

Nacjonalizm potrzebuje wroga, gdyż wróg scala szeregi, polityk (partia) też 
potrzebuje wroga, zwłaszcza jeżeli nie ma nic do zaoferowania, jeżeli nie pre-
zentuje innych wartości. Wówczas bardzo często polityk (partia) kreuje tego 
przeciwnika. Czyni tak, przeinaczając fakty, operując symbolami, stosując naro-
dową frazeologię. Bardzo często przy tym polityk wyklucza „innych”, przeważnie 
wbrew szerszemu interesowi, z zastosowaniem kłamstwa (półprawd). Pozostając 
na naszym gruncie, postawmy pytanie; jak wyglądałaby polska kultura (literatura, 
malarstwo, nauka) bez Żyda – Tuwima, Litwina – Miłosza, Czecha – Matejki, 
Niemca – Estreichera i wielu, wielu innych? Czy godzi się wypominać „Dziadka 
w Wehrmachcie” bez uwzględnienia całego kontekstu stosunku Niemców do 
Kaszubów czy Ślązaków. Powtórzmy raz jeszcze pytanie: kiedy polityk (władza) 
musi się podpierać nacjonalizmem? Przede wszystkim wówczas, gdy ma niezbyt 
wiele argumentów, kiedy musi zwalczać przeciwnika (rzeczywistego lub urojo-
nego). Wówczas sięga do historii, zawłaszcza historię, ucieka się do kłamstwa, 
obarcza przeciwników rzeczywistymi i wyimaginowanymi błędami, insynuuje 
zdradę. Jest to niezmiernie szkodliwe dla całego społeczeństwa, dzieli je bowiem 
i to niekiedy bardzo głęboko. 

Taka wizja patriotyzmu, wizja polskości o zabarwieniu nacjonalistycznym 
to polskość zamknięta, ksenofobiczna, jednowymiarowa. Patriotyzm tymcza-
sem jest tego zaprzeczeniem, jest on bowiem w swej istocie zaproszeniem do 
wspólnoty, ale otwartej, dopuszczającej różnorodność, której to różnorodności 
granicą nieprzekraczalną jest dobro wspólne, na rzecz którego wszyscy pracują. 
Może w tym miejscu pojawić się pytanie, co stoi za takim „wąskim” w gruncie 
rzeczy prymitywnym, wybiórczym odwoływaniem się do historii? Jest nim chęć 
ukształtowania społeczeństwa na pożądaną modłę, jest nim dążenie do podpo-
rządkowania sobie społeczeństwa, aby łatwiej nim manipulować. Że ta droga 
prowadzi do ukształtowania społeczeństwa anachronicznego, niedostosowanego 
do życia we współczesnych realiach świata i Europy? Temu polityk rzecz jasna 
zaprzeczy, ale tak właśnie będzie wyglądało społeczeństwo żywione iluzjami 
o własnej wielkości, wyjątkowych swoich dziejach, o zasługach, których nikt 
oprócz nas samych nie słyszał. Takie jednak negatywne rezultaty szkodliwej 

„polityki historycznej” nie są brane pod uwagę przez owych manipulantów przy 
dziejowych wydarzeniach. 
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Tymczasem współczesność, zwłaszcza ta w europejskim, unijnym wymiarze 
oczekuje od polityków państw leżących na tym „półwyspie przyklejonym do 
ogromnej Azji” (jak niekiedy określa się Europę) zgoła innych działań. Pamięć 
historyczna naszego kontynentu jest w pewnym zakresie jednorodna, związa-
na z chrześcijaństwem. Ale jednocześnie trudno zaprzeczyć, że obok istnieją 
pamięci narodowe (francuska, niemiecka, polska, węgierska itd.) i często w re-
zultacie historycznych zaszłości zawierają one elementy sobie przeciwstaw-
ne (wręcz wrogie). Nie można o tych przeciwnościach zapominać, byłoby to 
szkodliwe i zubożające kulturę każdego z narodów, do których tamte wyda-
rzenia należą. Ale pielęgnacja tych negatywów, ustawiczne odwoływanie się 
do doznanych krzywd, obnoszenie się ze swoim cierpiętnictwem, ustawiczne 
patetyczne odgrywanie teatrum żałoby narodowej na wzór szlacheckiej pompa 
funebris – jest i anachroniczne, i szkodliwe. W historii można szukać piękna, 
jest ona wówczas swoistym katalizatorem dążeń do doskonałości tam, gdzie 
nasi przodkowie tej doskonałości co najmniej byli bliscy, ale można też z niej 
zrobić swoisty garb, który przeszkadza w marszu ku przyszłości. Zmieniają 
się europejskie narody, miejsce wrogości zajmuje gotowość do współpracy 
i pojednania. Mamy na to dostatecznie wiele dowodów. Pamięć się zmienia, 
weryfikuje ją ciśnienie współczesności, zmieniają się otaczające nas warun-
ki, polityk, który żeruje na historii, umizga się do niej tylko w tym celu, aby 
o dawnych klęskach przypominać, budować wokół nich wrogość do innych, 
tych zewnętrznych – jest szkodnikiem. Jeżeli natomiast polityk umizga się do 
historii w tym celu, aby naród ukształtować na wyimaginowany przez siebie 
obraz, powodując w konsekwencji rozkład tego społeczeństwa – jest w gruncie 
rzeczy tego narodu wrogiem. 
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Mowa dźwięków.  
O (nie)rozumieniu muzyki

W przestrzeń kulturową człowieka wpisuje się szeroki zakres działań 
w sferze intelektualnej, duchowej i materialnej. Na wieloznaczność 
pojęcia kultura zwracali uwagę liczni badacze definiujący ten ter-

min zależnie od swoich preferencji badawczych. Można więc badać kulturę, 
opisując zastany dorobek kulturowy, tradycję, język, obyczaje, wytwory ma-
terialne, można badać procesy psychologiczne zachodzące w trakcie przy-
swajania kultury lub skupić uwagę na genezie kultury i jej rozwoju wspartym 
ludzką pracą. W zakres pojęcia „kultura” wchodzi sztuka, w tym muzyka, jako 
ważna dziedzina kultury symbolicznej. I chociaż muzyka sama w sobie nie 
przedstawia wartości materialnej, praktycznej, nie przynosi w istocie żadnych 
wymiernych korzyści, to w opinii filozofów, pedagogów i psychologów poza 
wartością autoteliczną pełni funkcję kształcącą, wzbogacającą sferę poznaw-
czą człowieka, a jej największa wartość polega na tym, że jest w niej zawarty 
przekaz kulturowy całych pokoleń i narodów, zakodowane wzorce zachowań 
i uznawane wartości.

W 1988 r. Jacek Woźniakowski wydał pracę zatytułowaną Czy kultura jest 
do zabawienia koniecznie potrzebna1. Trawestując to pytanie, można też zapy-
tać, czy muzyka jest nam obecnie naprawdę niezbędna do życia. Na zadawane 
niekiedy młodym ludziom pytanie, czy wyobrażają sobie, że w ich życiu nie 
ma muzyki, w zasadzie wszyscy odpowiadają, że taka sytuacja jest niemożliwa. 
Równocześnie pojawia się zastrzeżenie, że lubią tylko określone rodzaje muzy-
ki i niestety rzadko wymieniana jest muzyka poważna, o której mówią, że jest 
nieciekawa, nudna i trudno ją zrozumieć. W niniejszym wystąpieniu spróbuję 
wyjaśnić, na czym polegają problemy z tzw. rozumieniem lub nierozumieniem 
muzyki.

1 J. Woźniakowski, Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna, Kraków 1988.
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1. Geneza muzyki

Na pytanie o powstanie muzyki, o to, kto i kiedy ją wynalazł, nie możemy dziś 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi, wiemy natomiast, że była ona ,,od zawsze” 
wpisana w kontekst egzystencji człowieka i stanowi istotny składnik jego kultury 
wyznaczony funkcjami, jakie pełniła w przebiegu życia społeczeństw. Powstałe 
w związku z tym hipotezy oparte są na różnych przesłankach, niekiedy błędnych 
i wzajemnie się wykluczających. Jedna z teorii zakładała na przykład, że muzyka 
wyrosła z ,,naśladowania zwierząt”, bo ptaki śpiewają – ale, jak wiadomo, nie 
uchodzą one za przodków człowieka, inne zaś, bliższe człowiekowi zwierzęta 
wydają różne głosy, jednak nie śpiewają2. Niektóre teorie wywodziły muzykę 
z języka mówionego lub z rytmicznej pracy zespołowej w pierwotnych społe-
czeństwach, ale taka forma pracy raczej wśród najstarszych plemion nie istniała. 
O tym, że muzyka istniała ,,od zawsze”, świadczą wzmianki o niej, które znajdują 
się już w Starym Testamencie, legendy chińskie przypisują wynalezienie muzyki 
cesarzom, a mity greckie mówią o boskim pochodzeniu tej sztuki.

W pracach nad historią kultury muzycznej dużą rolę odgrywają źródła 
tekstowe, ikonograficzne i instrumentologiczne ujawnione dzięki badaniom 
archeologicznym. Pozwalają one na rekonstrukcję dawnych instrumentów mu-
zycznych, określenie gatunków i rodzajów uprawianej muzyki, jednak ówczesny 
brak notacji muzycznej, niemożność odtworzenia brzmienia pierwotnej muzyki, 
która jest przecież sztuką dźwięku, jest główną przyczyną trudności w ustaleniu 
jej genezy, choć obecnie pojawiają się próby udźwiękowienia nielicznych zacho-
wanych zabytków muzycznych.

Przypuszcza się, że prawdopodobnie najstarszym przejawem muzyki czło-
wieka był śpiew towarzyszący wszelkim uroczystościom i ceremoniom, pełniący 
zarazem funkcje edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne. Dowodzą tego 
badania dotyczące cywilizacji Sumerów uchodzącej za jedną z najstarszych 
w dziejach ludzkości. Dzięki wynalezieniu przez tę cywilizację pisma wiemy, że 
muzyka towarzyszyła głównie praktykom religijnym, a uprawiający ją zawodowi 
muzycy byli kapłanami. Brak notacji muzycznej z tego okresu tłumaczy się tym, 
że w Sumerze uprawiano prawie wyłącznie muzykę wokalną przekazywaną 
drogą tradycji ustnej, a tekst liturgiczny tych śpiewów utrwalał się przez częste 
uczestnictwo w kultach religijnych, różnego rodzaju obrzędach, modlitwach 
i zaklęciach. Podczas tych uroczystości posługiwano się niekiedy instrumentami, 
które towarzyszyły różnym formom śpiewu i recytacji. Przygotowani zawodowo 
muzycy-kapłani zajmowali wysoką pozycję w hierarchii społecznej, a instrumen-
ty przez nich używane ceniono jako przedmioty kultu religijnego. Dość liczne 
przekazy ikonograficzne i traktaty teoretyczne oraz wykopaliska archeologiczne 

2 Por. C. Sachs, Muzyka w świecie starożytnym, Kraków 1988, s. 11–16.
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dostarczają nam również wiedzy o rodzajach używanych wówczas instrumentów, 
wśród których znajdują się instrumenty dęte, na przykład piszczałki, flety, trąby, 
szałamaje, instrumenty strunowe: liry, harfy, lutnie oraz instrumenty perkusyjne: 
grzechotki, tamburyny, talerze, bębny, dzwony. Instrumenty te były z czasem 
udoskonalane i poza początkową funkcją utrzymywania rytmu słowa i tańca 
(muzyka była przecież sztuką synkretyczną), zaczęły odgrywać coraz większą 
rolę w prowadzeniu melodii.

Muzyka pełniła podobne funkcje w wielu starożytnych kulturach, a niektóre 
jej elementy przeniknęły i przetrwały do dzisiaj. Przykładem może być daleko-
wschodnia muzyka Chin, która wykazywała ścisłe związki z religią i filozofią, 
najważniejszą rolę odgrywał w niej tekst, a melodyka oparta była na używanej 
do dziś pięciostopniowej skali pentatonicznej. Współcześnie wpływy muzyki 
hebrajskiej odnajdujemy w muzyce religijnej kościoła katolickiego i są to przede 
wszystkim psalmy, śpiew antyfonalny i responsorialny. 

Jednak dla rozwoju muzyki europejskiej największe znaczenie miała kultura 
muzyczna Grecji, chociaż do obecnych czasów zachowało się zaledwie kilkanaście 
jej zabytków. Z języka greckiego pochodzi sam wyraz ,,muzyka” (mousike), którego 
znaczenie było szersze i obejmowało działalność wszystkich muz, a muzyka wraz 
z poezją i tańcem stanowiła trójjedyną choreę. Rytm muzyki greckiej wywodził 
się z rytmu poezji, którą wykonywano jako śpiewną, rytmiczną melorecytację, 
formami muzycznymi są wywodzące się także z poezji ody, elegie i hymny. Źród-
łosłów grecki zawiera wiele do dziś używanych terminów związanych z muzyką, 
jak melodia, rytm, harmonia, metrum, gama, skala, homofonia, polifonia, chro-
matyka, scena, chór, orkiestra. Starogreckiej myśli zawdzięczamy powstanie 
systemu dźwiękowego, klasyfikację interwałów, form i gatunków muzycznych.

W teorii muzyki największe zasługi przypisywane są Pitagorasowi i tzw. 
szkole pitagorejskiej, filozofom – matematykom, którzy zajmowali się m.in. 
badaniem związku między długością struny a wysokością dźwięku, poszukiwa-
niem najmilszej dla ucha harmonii, która prowadziłaby człowieka do osiągnięcia 
Piękna. Pitagorejczycy budowali w ten sposób matematyczną koncepcję muzyki, 
dowodząc, że harmonia dźwięków wywodzi się z miary i proporcji (symetrii), że 
wszystko jest liczbą, istotą wszelkiego bytu. Tę myśl przenosili na cały wszech-
świat, który poruszając się, tworzy najwspanialszą muzykę – muzykę sfer, a jeśli 
jej nie słyszymy, to dlatego, że brzmi ona stale. Grecy dopatrzyli się ponadto 
w muzyce wielkiej siły oddziaływania na człowieka, zauważyli, że pewne skale, 
rytmy i instrumenty przez swój charakter, siłę wyrazu mogą wpływać na duszę 
człowieka, mają właściwy im ethos. Uważano na przykład, że skala dorycka 
wzmaga u wojowników męstwo, dodaje im odwagi, skale jońska i lidyjska, po-
nieważ mają swobodny, odprężający charakter, nie powinny być przeznaczone 
do muzykowania wśród młodzieży, a skala miksolidyjska, ze względu na swój 
smętny wyraz, najlepiej nadaje się do śpiewów żałobnych. 



– 90 –

Barbara Nowak

Jak podaje w swej pracy Jamie James:

Pitagorejczycy, udając się na spoczynek, oczyszczali umysły z niepokoju i zgiełku dnia 
pieśniami i wybranymi melodiami, dzięki czemu uzyskiwali spoczynek spokojny, któremu 
towarzyszyły sny nieliczne i dobre. Rano zaś, po przebudzeniu, nie od razu przystępowali 
do pracy, lecz żeby dobrze rozpocząć dzień, grali pieśni pomagające im uwolnić się od 
sennej ociężałości3.

Jeśli muzyka miała taką siłę wpływu na człowieka, mogła kształtować jego cha-
rakter, mieć jakąś wartość moralną, uważano, że powinna być włączona w system 
wychowania młodych Greków. Zwolennikiem takiego poglądu był przede wszyst-
kim Platon, który myśli o wychowaniu młodzieży umieścił w pracach o urządzeniu 
idealnego państwa, przyznając mu wyłączność w decydowaniu o wychowaniu 
obywateli. Podobne, choć mniej rygorystyczne poglądy głosił Arystoteles, który 
podkreślał wartość oczyszczającą muzyki, jej zdolność do wywołania wielkich 
wzruszeń, poruszających duszę i uwalniających ją z niepożądanych emocji, do 
osiągnięcia katharsis. Sztuka jego zdaniem miała służyć przyjemności, ale rów-
nocześnie określał ją, jako jedyną rzecz, którą się miłuje dla niej samej.

Grecy wcześnie zauważyli, że na duszę ludzką korzystnie wpływa nie tylko czyn-
ne uprawianie muzyki i tańca, ale także jej słuchanie i oglądanie. Już w starożytności 
powstają pierwsze teorie, które dziś nazywamy teoriami przeżycia estetycznego, 
a wówczas były tylko spostrzeżeniem piękna. Jedną z nich sformułował Pitagoras, 
który powiedział: „Życie jest jak igrzyska, jedni przychodzą na nie jako zapaśnicy, 
inni żeby handlować, ale najlepsi przychodzą jako widzowie”4. Postawa widza, to 
postawa związana z działaniem estetycznym, z kontemplacją, nie przynosi żadnych 
wymiernych korzyści, jest tylko skupieniem uwagi i słuchu na pięknie melodii.

Od prapoczątków muzyki dzielą nas tysiące lat, i choć bogactwo wszystkich 
odkryć wiele mówi współczesnym na temat funkcjonowania i roli muzyki w całym 
świecie starożytnym, w dalszym ciągu jej brzmienie pozostaje w sferze domysłów.

2. Rozumienie muzyki

Słownikowe wyjaśnienie terminu „rozumieć”, oznacza pojmowanie przekazywa-
nej treści, zdawanie sobie z czegoś sprawy. W muzyce rozumienie ma jednak inne 
znaczenie niż rozumienie jakiegoś zdania lub wyrazu (Zofia Lissa)5. Kompozytor 
nie mówi słowami, lecz odpowiednio ułożonymi dźwiękami muzycznymi, a ro-
zumienie muzyki nie polega na usłyszeniu i odebraniu pojedynczych bodźców 

3 J. James, Muzyka sfer, Kraków 1996, s. 38.
4 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 361–370.
5 Z. Lissa, Wybór pism estetycznych, Kraków 2008, s. 173–186.
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dźwiękowych, lecz na zachodzących w umyśle słuchacza procesach psychicznych 
przetwarzających ten materiał i tworzących z nich całości i struktury. Można 
zastanowić się, czy w tym procesie istnieją jakieś prawidłowości, czy wszyscy 
jednakowo odbieramy owe bodźce. Okazało się, że jest to związane ze zdolnoś-
ciami naszego umysłu do kojarzeń, do utrwalania w pamięci pewnych schema-
tów i przedstawień muzycznych. Słuchając melodii, która powstaje z układu 
wybranych dźwięków, słuchacz podświadomie wiąże je w struktury, ujmuje 
całościowo, a zdobywając kolejne doświadczenia muzyczne lub słuchając mu-
zyki z danego kręgu kulturowego, nieświadomie utrwala w sobie pewne nawyki 
odbiorcze, pojawiające się struktury odnosi do słyszanych poprzednio, oczekuje 
dalszego ich przebiegu i wyrabia adekwatne przedstawienia muzyczne, które są 
wynikiem zdolności naszego umysłu do całościowego odbioru rzeczywistości. 
W percepcji muzyki element melodyczny, rytmiczny czy harmoniczny każdego 
fragmentu jest momentalnie składową pewnej całości i nawet drobna zmiana 
w obrębie jednego z elementów nie przeszkadza w całościowym strukturowaniu 
słuchanego materiału dźwiękowego. Dzięki zdolnościom kojarzeniowym umysłu 
aktualnie odbierane części utworu odnosimy do tych, które już przebrzmiały 
i oczekujemy na kolejne, które doprowadzą do końca utworu. Ten procesual-
ny charakter muzyki stanowi dodatkową trudność w jej percepcji. Słuchacz 
musi bowiem dokonywać nieustannych operacji umysłowych, aby ująć w całość 
muzyczne perfectum, praesens i futurum (Z. Lissa ), które staje się całością 
dopiero wówczas, gdy utwór się zakończył. Strukturowanie odbieranego mate-
riału dźwiękowego, tworzenie pewnych nawyków słuchowych jest związane ze 
zdobywanymi doświadczeniami, z osłuchaniem z różnego rodzaju muzyką. Jeśli 
słuchacz porusza się tylko w jednym, wyznaczonym kręgu kulturowym, to nie 
potrafi odpowiednio kojarzyć i ujmować w całość pojawiający się nowy, nieznany 
materiał muzyczny i taka muzyka wydaje się mu obca i niezrozumiała. Dzieje 
się tak w kontakcie z utworami z odległych epok lub kultur czy też z awangardą 
muzyczną. Często słyszymy, że starsze pokolenie nie rozumie muzyki granej 
czy słuchanej przez młodzież, nie rozumie też muzyki współczesnej z kręgu tzw. 
muzyki poważnej, ponieważ wychowało się na muzyce tradycyjnej, tonalnej 
i uważa, że w nowych utworach brakuje łatwej do zapamiętania melodii i jest 
za dużo „zgrzytów”. Niezrozumiałość muzyki polega zdaniem Z. Lissy na tym, 
że słuchacz nie wyrobił sobie schematów, formuł przedstawieniowych, które są 
najważniejszym czynnikiem w słuchaniu muzyki. W tym kontekście niezwykle 
ważne jest wychowanie muzyczne, poznawanie dzieł różnych epok, stylów i ga-
tunków muzycznych, osłuchanie z muzyką, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, 
kształcenie wrażliwości muzycznej oraz własna aktywność muzyczna. 

Kolejną trudność w percepcji muzyki stanowi jej symbolika. Muzyka nie 
mówi wprost o pewnych zjawiskach, ale na nie wskazuje. Mogą to być uczu-
cia smutku, radości, przygnębienia, lęku, złości, humoru. Treści symboliczne, 
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emocje, które muzyka niesie, to tak zwany wyraz muzyczny, który jest podstawą 
przeżycia estetycznego. Na sferę wyrazową utworu składają się czynniki czysto 
muzyczne, strukturalne, stanowiące jego elementy, takie jak: melodyka, rytmika, 
agogika, dynamika, harmonia, tonacja i ich powiązania. Układy tych elemen-
tów tworzą swoistą ekspresję, która może wywoływać skojarzenia z nastrojami 
i emocjami przeżywanymi przez słuchacza. Jak pisze Stefan Szuman:

muzyka jest sztuką, w której – oprócz uczuć i wzruszeń – prawie niczego o sobie wyrazić 
niepodobna, ale muzyka w swej istocie nawet niczyich uczuć nie wyraża, gdyż stwarza 
utwory, w których uczucia obudzone w słuchaczu przez dźwięki i ich zestroje należą 
tylko do utworu przestawszy być uczuciami osobistymi – zarówno twórcy, jak słuchacza6. 

Aby jednak prawidłowo te nastroje odczytać, konieczne jest poznanie pew-
nych reguł, konwencji semantycznych, systemów wartości, do których dany 
symbol się odnosi. Choć muzyka jest sztuką, która sama nie przedstawia żad-
nych treści, to działa na słuchacza bezpośrednio, wręcz fizycznie poprzez słuch 
pobudza system nerwowy i ogarnia całego człowieka, co powoduje niekiedy 
zaskakujące reakcje emocjonalne, na przykład płacz, smutek, głębokie poru-
szenie wewnętrzne słuchacza.

Stefan Szuman zwrócił uwagę na powstające pod wpływem muzyki skoja-
rzenia przymuzyczne i pozamuzyczne. Te pierwsze związane są bezpośrednio ze 
słuchanym utworem, niejako konkretyzują go w psychice słuchacza, nie kierują 
natomiast jego uwagi na własne przeżycia czy sytuacje związane z powstaniem 
utworu lub jego słowną interpretację, które jako skojarzenia pozamuzyczne mają 
charakter czysto poznawczy i nie tworzą obrazu estetycznego utworu. Niekiedy 
kompozytorzy opatrują utwory tytułem, który sugeruje słuchaczowi treść litera-
cką, programową i w ten sposób wyobraźnia odbiorcy nastawiona jest na odbiór 
określonych treści czy nastroju. Większość utworów muzycznych należy jednak do 
tzw. muzyki absolutnej, w których tytule zawarta jest jedynie forma muzyczna, na 
przykład sonata, suita, fuga, scherzo, ballada, polonez, a jednak nie można powie-
dzieć, że utwory te nie mają głębszej treści. Przykładem takiej muzyki może być cała 
twórczość kompozytorska F. Chopina, który swoim utworom nie nadawał tytułów, 
jednak zawierają treści poruszające wewnętrznie słuchaczy na całym świecie.

Dyskusje nad tym, czy muzyka przekazuje nam jakąś treść, czy może jest 
czystą strukturą dźwiękową i nic nie znaczy poza nią samą, podejmowane były 
w środowisku muzyków wielokrotnie. W historii muzyki szerokim echem odbił 
się już w XIX w. głośny spór wiedeńskiego krytyka muzycznego Edwarda Hans-
licka z poglądami estetyków romantycznych, który twierdził, że muzyka prze-
mawia do słuchacza wyłącznie swoją formą, swoimi środkami (melodia, rytm, 
harmonia ), nic innego nie przedstawia i nie posiada żadnych pozamuzycznych 

6 S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1975, s. 393.
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treści, jest muzyką absolutną. W licznych publikacjach i recenzjach z koncertów 
zwalczał więc twórców muzyki programowej m.in. F. Liszta i R. Wagnera. Spór 
o semantyczność muzyki pozostaje otwarty, w kręgu psychologów i pedagogów 
mówi się, że dla pełnego zrozumienia muzyki wskazana jest również pewna 
wiedza dotycząca różnych zjawisk z zakresu kultury muzycznej, która pozwoli 
docenić oryginalność dzieła czy zauważyć zastosowane środki wykonawcze. 
Wiedza powinna być wsparta doświadczeniem i osłuchaniem z muzyką, po-
nieważ każdy utwór jest inną ,,zagadką” do rozwiązania, wymaga dużej mo-
bilizacji i uruchomienia wyobraźni, aby dostrzec wszystkie zachodzące w nim 
procesy. Rozumienie muzyki nie powinno jednak ograniczać się głównie do 
ujęcia poznawczego zjawisk muzycznych, w większym stopniu odnosi się ono 
do ich wewnętrznego przeżywania, ponieważ, jak twierdzi Z. Lissa, gdybyśmy 
słuchali muzyki wyłącznie intelektualnie, wówczas o danej kompozycji można 
by powiedzieć, że była interesująca, nigdy zaś, że była piękna.

3. Przeżycie estetyczne muzyki 

Przeżycie estetyczne sztuki znajduje się w kręgu zainteresowań wielu badaczy, 
filozofów, psychologów, pedagogów i choć problematyką tą zajmowano się już 
w starożytności, to na wiele pytań nie znaleziono dotąd jednoznacznych od-
powiedzi. Obcowanie ze sztuką-muzyką bywa bowiem często bardzo osobiste, 
intymne i przez to wymyka się wszelkim werbalnym opisom. Dodatkową trud-
ność stanowi to, że nie została dotąd ustalona definicja przeżycia estetycznego. 
Na zjawisko przeżycia estetycznego można spojrzeć z perspektywy poznawczej, 
psychologicznej i estetycznej. Doceniając wartość dwóch pierwszych spojrzeń, 
warto skupić się na ujęciu z punktu widzenia estetyki, które skierowane jest na 
odbiór wartości dzieła, ponieważ poszukiwanie piękna jest w muzyce ukierunko-
wane na rozróżnienie występujących w niej wartości artystycznych i estetycznych 
(Władysław Stróżewski, Roman Ingarden, Maria Gołaszewska).

Wartość artystyczna to swoisty ,,budulec”, podstawa egzystencji utworu 
muzycznego, którą R. Ingarden określa jako składnik dźwiękowy dzieła7. Może 
się on ukonstytuować w utworze przez następujące jego cechy: brzmienie – bar-
wa głosów i instrumentów, forma utworu, harmoniczne współbrzmienia, siła 
ekspresji, oryginalność zastosowanego środka muzycznego wyrazu i stworzenie 
wewnętrznych napięć, styl kompozytora, a także interpretacja utworu. Zasto-
sowanie powyższych składników w utworze muzycznym nie przesądza o jego 
wartości artystycznej, istotny jest ich dobór, indywidualna, oryginalna koncepcja, 
podporządkowanie stylowi epoki. Te obiektywne, konstytutywne cechy warto-
ści na przestrzeni wieków podlegały zmianom, zmieniała się bowiem funkcja 

7 R. Ingarden, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, Kraków 1973.
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muzyki, kontekst jej tworzenia i odczuwania, na przykład pasje czy koncerty 
J. Bacha przedstawiają dziś dla nas wartość nie ze względu na funkcje (liturgiczne 
czy uświetniające uroczystości dworskie), jakie pełniły w swojej epoce, lecz ze 
względu na cechy brzmieniowe i konstrukcyjne8.

Estetyczna wartość dzieła powstaje, jak to sugerują teorie subiektywistyczne, 
w relacji między dziełem a odbiorcą. Barbara Smoleńska-Zielińska zauważa, że 

muzyka, aby w pełni przejawić swą wartość, potrzebuje wrażliwych słuchaczy, których 
przeżycie staje się potwierdzeniem ukrytego w niej sensu, którzy potrafią ,,odpowiedzieć” 
adekwatną reakcją na dzieło i jego właściwości. A zatem można by powiedzieć, że wartość 
muzyki rodzi się w jej przeżyciu i jest punktem docelowym, ku któremu zmierza proces 
jej przeżywania. Słuchamy muzyki po to, aby dotrzeć do jej wartości9. 

Takie przeżycie estetyczne rozumiejące, angażujące siły poznawcze i emo-
cjonalne jest szczególnie pożądane dla rozwoju osobowości słuchacza.

Pośród wielu koncepcji przeżycia estetycznego, jakie powstały na przestrzeni 
ostatnich dziesięcioleci, na uwagę zasługuje ujęta z pozycji fenomenologii kon-
cepcja R. Ingardena. Przeżycie według tej teorii jest procesem składającym się 
z wielu faz, które tworzą: 

1) emocja wstępna – pobudzenie zainteresowania, pierwsze wzruszenie;
2) formowanie się przedmiotu estetycznego – uważne postrzeganie dzieła, 

analiza i synteza elementów artystycznych;
3) kontemplacja – skupione oglądanie, odczuwanie wartości estetycznych.
W trzecim etapie konstytuuje się przedmiot estetyczny, jest to aktywne prze-

życie estetyczne, w trakcie którego odbiorca ,,dookreśla”, konkretyzuje przedmiot 
estetyczny. W tym procesie właściwości dzieła sztuki i indywidualne upodobania, 
nastroje i gust estetyczny odbiorcy wzajemnie na siebie wpływają. Z tych wzglę-
dów to samo dzieło sztuki może być źródłem wielu konkretyzacji, co jest istotne 
także z pedagogicznego punktu widzenia. Złożoność, wielofazowość procesu 
przeżycia estetycznego wymaga świadomego, aktywnego odbiorcy, jednak nie 
u wszystkich realizują się wymienione poziomy muzycznego przeżycia, bywa tak, 
że osiągnięcie najwyższego z nich jest na danym etapie niemożliwe. Koncepcja 
przeżycia estetycznego według R. Ingardena przyjmuje istnienie w dziele sztuki 
obiektywnych wartości estetycznych (może to być piękno, wzniosłość, głębia, 
poetyczność, fantastyczność, tragizm, brzydota i in.), które muszą być przez 
odbiorcę odkryte i odpowiednio przeżyte. Jest to skomplikowany proces, w któ-
rym udział biorą dzieła najwyższej wartości oraz wybitnie wrażliwi estetycznie 
odbiorcy, co nie jest zjawiskiem zbyt częstym.

8 M. Przychodzińska, Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, Warszawa 1989, 
s. 63–64.

9 B. Smoleńska-Zielińska, Przeżycie estetyczne muzyki, Warszawa 1991, s. 32.
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Poza R. Ingardenem inni filozofowie nie byli tak rygorystyczni w poglądach 
i uważali, że dla pojawienia się przeżycia estetycznego wystarczy samo doznanie 
piękna (M. Gołaszewska), a Władysław Tatarkiewicz sformułował pluralistyczną 
koncepcję, według której przeżycie estetyczne może mieć podłoże intelektualne 
lub emocjonalne, może być skupieniem i marzeniem albo wyłącznie skupieniem 
lub wyłącznie marzeniem. W kręgu filozofii i estetyki nie ma dotąd jednoznacznej 
definicji przeżycia estetycznego, poszczególne teorie zajmują się opisem doznań 
wynikających z obcowania z różnego rodzaju sztuką, jednak muzyka należy do 
najtrudniejszych, ponieważ, jak zauważa Z. Lissa:

jej rozumienie jest kompleksem wielu różnorodnych czynności psychicznych wzajemnie 
się uzupełniających i warunkujących, przy czym nie istnieje jakaś jedna norma wyzna-
czająca, jak słuchacz ma odbierać daną muzykę i kiedy on ją rozumie, a kiedy nie10.

Muzyki słuchamy przede wszystkim, aby ją przeżywać i emocjonalnie odczu-
wać, dodanie do tych przeżyć pierwiastka intelektualnego intensyfikuje, pogłębia 
poziom przeżywania dostępny słuchaczom wrażliwym, którzy mówią o eksta-
tycznych wręcz doznaniach, o przenoszeniu się w inny wymiar przy obcowaniu 
z dziełami o wysokim poziomie artystycznym.

Ilustracja muzyczna

1. J.S. Bach – Preludium C-dur (skrzypce, fortepian)
2. J.S. Bach – Toccata e-moll (fortepian)
3. E. Elgar – Pozdrowienie miłości (skrzypce, fortepian)
4. C. Franck – Sonata A-dur cz. III (skrzypce, fortepian)
5. S. Rachmaninow – Etiuda fis-moll op. 39 nr 3 (fortepian)
6. Perpetuum mobile (skrzypce, fortepian)

Wykonawcy

Julia Muraszko – skrzypce
Paula Krauze – fortepian

10 Z. Lissa, Nowe szkice z estetyki muzycznej, Kraków 1975, s. 46–47
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Nauka a ideologia. Casus matematyki 
i matematyków w III Rzeszy

W potocznym zrozumieniu presji ideologicznej podlegają jedynie nauki 
humanistyczne i społeczne. Według społecznych konstruktywistów 
tymczasem nauki matematyczne rozwijają się w szerszym kontekście 

wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych oraz kulturowo-mental-
nych określonego społeczeństwa. Społeczni konstruktywiści uważają nadto, 
że w dociekaniach badawczych nad matematyką należy uwzględnić zarówno 
matematykę jako naukę, jak i tych, którzy ją uprawiają, czyli matematyków. 
Istotny jest również – według nich – sam proces nauczania. Według społecznych 
konstruktywistów ideologia włączona jest w szerszy kontekst rozwoju nauki 
i polityki naukowej określonego państwa1.

Na podstawie przedstawionych założeń pragnę w niniejszym artykule zwró-
cić uwagę na wielorakie związki zachodzące między ideologią (inaczej świato-
poglądem) narodowosocjalistyczną a rozwojem matematyki jako nauki i dzia-
łalnością naukową, osobistymi losami życiowymi matematyków oraz dydaktyką 
i wychowaniem2.

Wybór matematyki niemieckiej i tego okresu jej rozwoju nie jest przypad-
kowy. Począwszy od przełomu XIX i XX w., matematyka niemiecka przeżywała 

„złoty okres” swojego rozwoju, by w 1933 r. uzyskać przodującą pozycję nie tylko 
w Europie, ale i w świecie. W latach 1933–1939 nazistowska polityka naukowa 
doprowadziła do upadku badań naukowych oraz dydaktyki nauk matematycz-
nych, stosując wobec matematyków brutalne i antyludzkie kryterium pocho-
dzenia rasowego i deprecjację samej matematyki (np. krytyka abstrakcyjnej 
matematyki „czystej”). W czasie wojny (1939–1945) zrezygnowano z badań 
ściśle matematycznych, a uprawiano i finansowano tylko matematykę stoso-
waną w połączeniu z techniką i naukami przyrodniczymi. W latach 1943–1945 
matematyka potraktowana została jako „wojskowo ważna” i służyła potrzebom 

1 O społecznym konstruktywizmie por. E. Piotrowska, Społeczny konstruktywizm a matematyka, 
Poznań 2008. 

2 W terminologii stosowanej w III Rzeszy rzadko używano pojęcia „ideologia”, a zastępowano je 
określeniem „światopogląd” (Weltanschauung).
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prowadzonej „wojny totalnej” III Rzeszy. Nastąpiła więc swoista militaryzacja 
treści nauczania matematyki, a matematyka i matematycy zostali włączeni do 
tzw. mobilizacji wojennej (Kriegseinsatz) i prowadzonej wojny totalnej3. Był to 
zmilitaryzowany pragmatyzm tylko na bierzące potrzeby.

1.

W czasach, kiedy kształtował się ideowo i w praktyce politycznej nazizm, nawet 
w ramach uprawianej wówczas socjologii wiedzy nie bardzo wiedziano, czym jest 
w swojej istocie ideologia. W szkole frankfurckiej, w ramach socjologii wiedzy, Karl 
Mannheim (m.in. w pracy Ideologia i utopia, wydanej w 1929 r.) wydzielał ideo-
logię w znaczeniu indywidualnym (partykularnym) oraz totalnym, obejmującym 
daną świadomość (wraz z pojęciami i wartościami) dla określonej epoki czy grupy 
społecznej. Mannheim wydzielał zresztą ideologię ludności, narodową i klasową4. 
Dla tego socjologa ideologia była formą walki politycznej, a zwłaszcza konfliktów 
w ugrupowaniach partyjnych. Mówiąc o ideologii narodowej i klasowej, K. Mann-
heim wskazywał na podobieństwa w zrozumieniu istoty ideologii w interpretacji 
nazistów oraz radzieckich komunistów lat dwudziestych i trzydziestych XX w.5

W czasach współczesnych pojęcie ideologii jest rozumiane niezwykle szeroko 
i niekiedy mało precyzyjnie. W ogólnie przyjętym znaczeniu przez ideologię ro-
zumie się system poglądów, idei, pojęć politycznych, socjologicznych, prawnych, 
etycznych, religijnych, ewentualnie filozoficznych określonej osoby lub zbio-
rowości. W tym przypadku ważne jest uwarunkowanie czasowo-przestrzenne 
i realia społeczno-polityczne określonej ideologii6.

3 Por. E. Piotrowska, Nauka a ideologia. Matematycy i matematyka w III Rzeszy, Poznań 2012, 
s. 312 i n. 

4 Por. K. Mannheim, Ideologia i utopia, (tłum.), Lublin 1992. Problematyce ideologii, polityki 
i edukacji matematycznej poświęcony jest m.in. mój artykuł: Ideologia – matematyka – wychowanie 
w polityce III Rzeszy, [w:] Polityczne uwikłania systemów edukacyjnych, red. K. Przyszczypkowski, 
T. Polak, I. Cytlak, Poznań 2014, s. 153–168. 

5 Warto zauważyć, że radziecka „ideologia klasowa” zastępowana była w Niemczech przez okre-
ślenia treści skrajnie narodowej i rasistowskiej, takie jak „ideologia niemiecka i germańska” czy „świato-
pogląd aryjski”. To, co wspólne dla tych dwóch systemów totalitarnych, to zakodowanie w świadomości 
zbiorowej skrajnej nietolerancji dla innych ideologii czy światopoglądów. Według nazistów „wrogie 
światopoglądy” prezentowali Żydzi zarówno w poglądach potocznych, jak i w prowadzonych badaniach 
naukowych, zarówno z nauk społecznych, humanistycznych, a nawet przyrodniczych i matematycznych. 
Zwolennikom i obrońcom zaś stalinizmu obce były tzw. ideologie burżuazyjne. Według marksistów 
i komunistów doby stalinowskiej ideologia miała usprawiedliwiać panujący porządek społeczny, poli-
tyczny, gospodarczy, kulturowy i duchowo-religijny, a co ważniejsze – walka ideologiczna była wręcz 
konieczna w procesie zdobywania i umacniania władzy. W tym przypadku pomiędzy stalinizmem 
i nazizmem istniała duża zgodność w rozumieniu ideologii.

6 Por. definicję ideologii [w:] Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1998, t. 1, s. 720. W tym 
samym słowniku światopogląd zdefiniowany jest jako „zespół ogólnych przekonań dotyczących natury 
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W III Rzeszy ideologia przyjęła określoną specyfikę rozwojową, bo przede 
wszystkim była to ideologia charakteru etatystycznego, a to oznacza, że była 
wyłącznie wykładnikiem polityki totalitarnego państwa narodowosocjalistycz-
nego, a normy ideologiczne drogą administracyjno-nakazową były przekazy-
wane społeczeństwu jedynie do bezkrytycznej akceptacji oraz powszechnego 
użytku (np. w społecznym przekazie charakteru propagandowego). Ideologia 
była ściśle i wielorako łączona z założeniami hitlerowskiej doktryny rasistow-
skiej. Nazistowski ideologizm był w swej istocie wojującym antysemityzmem, 
a to oznaczało marginalizację lub też całkowite wyeliminowanie ludności 
pochodzenia żydowskiego z wszelkich form życia społeczno-gospodarczego, 
politycznego, wojskowego i kulturowo-intelektualnego III Rzeszy. Ideologia 
nazistowska, zgodnie z postanowieniami centralnych władz NSDAP oraz Mi-
nisterstwa Nauki, Oświaty i Wychowania, miała intelektualnie oraz organiza-
cyjnie podporządkować środowiska akademickie, a w przypadku matematyki 
chodziło głównie o ośrodek getyński i berliński – wiodące w niemieckiej kulturze  
matematycznej XX w. 

Nazistowskie normy (np. prawne), zasady naukowo-teoretyczne oraz nakazy 
ideologiczne w III Rzeszy miały stanowić podstawę rozwoju i ostatecznej akcep-
tacji tzw. nowej matematyki i nowej dydaktyki matematyki. W przypadku nauk 
matematycznych mamy zatem do czynienia z klasycznym przypadkiem totalnej 
presji ideologii rasistowskiej w III Rzeszy. W dodatku owa, po nazistowsku 
rozumiana, ideologia stanowi część dociekań oraz zainteresowań filozofii, pod 
jednym jednak warunkiem, że stanowić będzie narodowosocjalistyczną filozofię 
upolitycznioną oraz ideologizowaną. W ramach tej „nowej filozofii” znaleźć się 
mogła jedynie tzw. nowa matematyka.

W III Rzeszy procesy upolitycznienia oraz ideologizacji matematyki (podob-
nie jak innych nauk) przebiegały wprowadzone do praktyki rządzenia państwem 
w sposób odpowiednio zorganizowany i wyłącznie nakazowo, szybko, często 
efektywnie oraz obejmowały wszystkie dziedziny życia duchowego, zawodowego, 
a nawet codziennego i osobistego (prywatnego) matematyka.

Nazizm zaś, jak słusznie zwracają uwagę historycy i politologowie, był 
w istocie eklektycznym zlepkiem różnych idei, koncepcji, doraźnych haseł, które 
nie stanowiły spójnego systemu politycznego i filozoficznego, a kształtowana 
ideologia była podporządkowana polityce państwa wodzowskiego7. Naziści 
występowali przeciwko liberalizmowi, wielopartyjności oraz indywidualizmowi 
cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Nazizm opierał się na zasadach darwinizmu 
społecznego, inaczej na kulcie siły i walki (tzw. ideologia wroga). Żydzi byli, 

świata, człowieka w świecie, sensu jego życia oraz wynikających z tych przekonań ideałów, wyznacza-
jących postawy życiowe ludzi i wytyczających linię ich postępowania; pogląd na świat” (t. 3, s. 429).

7 Por. refleksje o ideologii III Rzeszy [w:] Trzecia Rzesza 1933–1945, „Polityka. Pomocnik histo-
ryczny”, Warszawa 2013, passim. 
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w przekonaniu nazistów, konsekwentnymi przeciwnikami budowy niemieckiej 
wspólnoty narodowej i dlatego wyniszczono ich w nieludzkiej polityce „osta-
tecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”8. 

2.

Już w dobie Republiki Weimarskiej w strukturach społeczno-zawodowych nie-
mieckiej inteligencji zaszły istotne zmiany, zwłaszcza w odniesieniu do śro-
dowisk akademickich, na przykład Getyngi i Berlina9. Wśród badaczy oblicza 
społeczno-ideologicznego ludzi tworzących naukę umocniło się przekonanie 
o konserwatywnym charakterze elit akademickich10. W poważnym stopniu 
odnosiło się to do wzorca światopoglądowego matematyków tamtych czasów, 
wywodzących się z warstw średnich, najczęściej mieszczańskiego rodowodu. 
Ich środowisko rodzinne, najczęściej inteligenckie, było konserwatywne, i to 
od dwóch, a nawet trzech pokoleń. 

W latach 1919–1920 widać wyraźną radykalizację światopoglądową, społecz-
ną i polityczną inteligencji niemieckiej. Matematycy (podobnie jak pozostali ludzie 
nauki) stawiali często nierozwiązalny problem dotyczący tego, gdzie kończą się 
nakazy oraz wymogi nauki, zwłaszcza matematyki, w swej istocie ścisłej, „czystej”, 
uporządkowanej w założeniach poznawczych i metodzie, a gdzie rozpoczyna się 
presja polityki oraz ideologii11. Zastanawiali się nad tym, jak połączyć w świa-
domości uczonego i jego kultury politycznej niemieckie tradycje ideologiczne 
i społeczne z radykalizmem często charakteru i treści komunistycznej (z tzw. na-
rodowym bolszewizmem i skrajnymi odmianami niemieckiej socjaldemokracji)12.

Owo „radykalne upolitycznienie” dotyczyło jednak tylko części matematy-
ków (np. poglądów politycznych i społecznych matematyczki Emmy Noether). 
Recepcja radykalizmu politycznego była najczęściej powierzchowna, bez głęb-
szego uzasadnienia, częstokroć wypływała z nikłej wiedzy z nauk społecznych 
i posiadanego doświadczenia politycznego matematyków.

Spora grupa niemieckich matematyków wykazywała zachowawczy świato-
pogląd i uczeni o takim światopoglądzie w sprawach politycznych, społeczno-

8 Por. hasło: nazizm, [w:] Dekalog wiedzy, t. 8: Człowiek i społeczeństwo, Warszawa 2008, s. 95. 
Literatura naukowa o ideologii jest przebogata i stale narasta. 

9 Por. J. Kurucz, Struktur und Funktion der Intelligenz während der Weimarer Republik, Köln 1967.
10 Kwestia inteligencji, jej radykalizacji oraz charakteru społecznego w dobie Republiki Weimarskiej 

analizowana była już w publicystycznych pracach z lat 1919–1920. Por. H. Ball, Zur Kritik der deutschen 
Intelligenz, Bern 1919. Także: H. Blüher, Die Intellektuellen und die Geistigen, Prien 1920.

11 Por. chociażby wspomnienia: F. Glum, Zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Erlebtes 
und Erdachtes in vier Reichen, Berlin 1964.

12 Por. A. Schmidt, H. von Gleichen, Der Bolschewismus und die deutschen Intellektuellen, Leipzig 
1920; a zwłaszcza obszerne studium L. Dupeux, „Nationalbolschewismus” in Deutschland 1919–1933. 
Kommunistische Strategie und konservative Dynamik, München 1985.



– 101 –

Nauka a ideologia. Casus matematyki i matematyków w III Rzeszy

-gospodarczych, jak też odnoszących się do ideowych podstaw nauki i kultury 
przeważali na uniwersytetach. Obiektywizm i prawda badawcza w ich przeko-
naniu wymagała pewnego rodzaju obojętności wobec zachodzących zbyt rady-
kalnych procesów natury duchowej oraz ideologicznej. Mentalnie przekładało 
się to na ich lojalną oraz konformistyczną postawę wobec własnego narodu 
i społeczeństwa13.

Część jednak matematyków dała się unieść uczuciom nacjonalizmu przeja-
wiającego się w konsekwentnym podkreślaniu niemieckiej wyjątkowości oraz od-
rębności historycznej, politycznej, odrębnych struktur społeczno-gospodarczych 
i podkreślaniu rodzimych osiągnięć w nauce oraz kulturze14.

Po objęciu władzy przez Adolfa Hitlera i partię NSDAP natychmiast z rozma-
chem przystąpiono do budowy III Rzeszy na nowych podstawach ideologicznych, 
politycznych i społeczno-gospodarczych, a świat akademicki zareagował dosyć 
nerwowo, niepewnie i z zakłopotaniem. W Getyndze, gdzie większość mate-
matyków była żydowskiego pochodzenia, obawiano się, że brutalny nazistowski 
antysemityzm zostanie wprowadzony do praktyki akademickiej – naukowej 
i dydaktycznej. Liczono jednak na ułożenie poprawnych stosunków z nowym 
państwem oraz władzą i dlatego matematycy początkowo zajęli postawę lojalną, 
a nawet konformistyczną. Liczono na hitlerowskie odruchy humanizmu i zrozu-
mienie dla Niemców o innych poglądach politycznych i moralnych. Matematycy 
z Getyngi są jawnym przykładem asekuranctwa niemieckich akademików. Tym-
czasem matematycy z ośrodka berlińskiego przyjęli dojście Hitlera do władzy 
z zadowoleniem, licząc na reformy akademickie i większy awans nauki w życiu 
społeczno-gospodarczym.

Wielki pisarz niemiecki Hermann Hesse jednak ostrzegał, że „człowieczeń-
stwo i polityka zawsze się wykluczają i chociaż są one w gruncie rzeczy potrzeb-
ne, niemożliwe jest służenie im obu równocześnie”15. Postawa Hitlera wobec 
matematyków pochodzenia żydowskiego była widocznym przykładem tych 
niezaprzeczalnych w swej istocie rozbieżności. 

Warto też zauważyć, że procesy totalnej ideologizacji matematyki w Niem-
czech nazistowskich były tylko rodzajem fragmentacji tego wszystkiego, co 
odnosiło się do nazyfikacji życia publicznego oraz prywatnego mieszkańców 
III Rzeszy. Tragiczną wymowę miało to, że owo upolitycznienie oraz ideologi-
zacja matematyki przygotowana była przez uczonych, propagandystów, funk-
cjonariuszy partyjnych oraz administratorów różnej maści oddanych ideologii 

13 Por. F. Kloidt, A. Pieper, N. Müller, Akademiker, [w:] Staatslexikon, vol. 1, Freiburg im Br. 1926.
14 Kwestia postaw polityczno-ideologicznych uczonych niemieckich w okresie Republiki Weimar-

skiej była obiektem studiów K. Sontheimera, Die Haltung der deutschen Universitäten zur Weimarer 
Republik, [w:] Nationalsozialismus und die deutsche Universität, Berlin 1966, s. 30 i n.

15 Kuchnia polityczna. Aforyzmy i wskazania dla polityków i nie tylko…, zebr. i oprac. J. Glensk, 
W. Stradomski, Poznań 2001, s. 22.
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III Rzeszy. Młode pokolenie Niemców – studentów i pracowników naukowych 
na wyższych uczelniach wspierało plany Hitlera oraz jego zwolenników. 

Nazistowska ideologizacja matematyki po 1933 r. nastąpiła w tym czasie, gdy 
nauka ta – jak wspominałam – przeżywała niebywały rozwój naukowo-badawczy 
już nie tylko w narodowych, ale europejskich i światowych wymiarach16. Najważ-
niejszymi ośrodkami rozwoju matematyki niemieckiej w tym czasie były: Getyn-
ga – gdzie istotną rolę odgrywał formalizm – oraz Berlin – będący pod wpływem 
matematyki i filozofii tej nauki holenderskiego matematyka Luitzena E.J. Brouwera. 

Z Getyngą związany był jeden z najwybitniejszych matematyków wszechcza-
sów David Hilbert – twórca formalizmu, który razem z innymi wybitnymi mate-
matykami, takimi jak Felix Klein i Hermann Weyl, dał podstawy badań matema-
tycznych w tym ośrodku akademickim. Hilbert przez czterdzieści lat wytężonej 
pracy na tym uniwersytecie stworzył zręby własnej szkoły matematycznej i pod 
jego kierunkiem kilkudziesięciu matematyków obroniło doktoraty, a wśród nich 
tej miary, co Otto Blumenthal, Hermann Weyl, Richard Courant i matematyk pol-
ski Hugo Steinhaus. Hilbert, posiadając rozległą wiedzę matematyczną, postawił 
do rozwiązania 23 problemy z różnych dziedzin matematyki, które stymulowały 
rozwój tej nauki w XX w. i odegrały rolę w kształtowaniu współczesnej proble-
matyki badawczej. Niemiecki badacz Gert Schubring zauważył, że Getynga za 
czasów D. Hilberta stała się Mekką dla chcących studiować matematykę i tych, 
którzy prowadzili badania z różnych dziedzin tej nauki17. Matematyka była dla 
Hilberta nauką wewnętrznie zintegrowaną i – w jego przekonaniu – matema-
tyk powinien unikać politycznych sporów oraz dylematów, a przede wszystkim 
przekonań skrajnie narodowych i uprzedzeń rasowych18. Nauka ta nie ma – jak 
sądził D. Hilbert – barier natury politycznej, mentalnej czy światopoglądowej.

W ośrodku getyńskim Hermann Weyl zwrócił uwagę na wielostronne relacje, 
jakie zachodzą między rozwojem nauk matematycznych oraz przyrodniczych, 
a także domagał się uprawiania naukowo filozofii matematyki, bowiem w swej 
istocie myślenie i działalność matematyka oraz przyrodnika nie może się obejść 
bez filozoficznych uogólnień i refleksji19. 

16 Por. E. Piotrowska, Nauka a ideologia, s. 19 i n. Także: G. Schubring, Zur strukturellen Entwi-
cklung der Mathematik an den deutschen Hochschulen 1800–1945, [w:] Mathematische Institute in 
Deutschland, red. W. Scharlau, Braunschweig 1990, s. 264–279.

17 Por. G. Schubring, Higher Education and Institutions. Germany to 1933, [w:] Companion En-
cyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences, red. I. Grattan-Guinness, vol. 2, 
London – New York 1994, s. 1453. 

18 O życiu, poglądach i działalności D. Hilberta zwłaszcza studium E. Piotrowskiej: Filozoficzne 
podstawy formalizmu matematycznego. Studium nad poglądami Davida Hilberta, Poznań 1990. Także 
jej: Obraz i wizja matematyki Davida Hilberta, „Filozofia Nauki” 21, 2013, nr 1(81), s. 137–151. 

19 Por. E. Piotrowska, Między matematyką i fizyką. Badania naukowe i refleksje filozoficzne Her-
manna Weyla, [w:] Między matematyką a przyrodoznawstwem, red. E. Piotrowska, D. Sobczyńska, 
Poznań 1999, s. 158–189. 
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Johann von Neumann, uczeń Davida Hilberta, zajmując się różnymi dzie-
dzinami matematyki, opracował matematyczne podstawy mechaniki kwantowej. 
W latach dwudziestych XX w. nie tylko naukowo, ale i organizacyjnie z Insty-
tutem Matematycznym w Getyndze związany był Richard Courant, który jako 
jeden z niewielu matematyków zajmował się również sprawami politycznymi 
i można by go określić mianem niemieckiego nacjonalisty20. 

W końcu lat dwudziestych XX w. Getynga była najważniejszym ośrodkiem 
badań matematycznych w Niemczech i Europie. To centrum nauki i dydaktyki 
matematycznej zostało faktycznie zniszczone przez nazistów z jednego tylko 
powodu, bowiem większość tam pracujących matematyków była w nomenkla-
turze hitlerowskiej określana jako żydowskiego pochodzenia. Racje naukowo-

-badawcze stawały się drugorzędne przed rasistowskim doktrynerstwem i skrajną 
nietolerancją wobec zwolenników innych przekonań i światopoglądów. 

W okresie Republiki Weimarskiej berliński ośrodek badań matematycznych, 
chociaż konkurencyjny wobec getyńskiego, znacznie mu ustępował w badaniach 
naukowych i działalności dydaktycznej21. W latach dwudziestych XX w. pod-
stawy organizacyjne i naukowe matematyce na tym uniwersytecie dał skądinąd 
ceniony specjalista z zakresu teorii funkcji i geometrii – Ludwig Bieberbach. 
Przekonanie jego o istnieniu i funkcjonowaniu „matematyki rasowej” zbliżyło 
uczonego do ideologii oraz polityczno-propagandowej praktyki narodowego 
socjalizmu. Przyczynił się do usunięcia przez hitlerowców grupy matematyków 
wykładających na uniwersytecie berlińskim, którzy byli „rasowo niepożądani” 
i politycznie nielojalni wobec hitleryzmu. Należeli do nich tej miary uczeni co 
specjalista z teorii funkcji i równań Erhard Schmidt, jeden ze współtwórców 
współczesnej algebry Issai Schur, a przede wszystkim Richard von Mises, prowa-
dzący badania z matematyki numerycznej, mechaniki napięć, aerodynamiki oraz 
statystyki i teorii prawdopodobieństwa. Według argumentacji L. Bieberbacha 
oraz innych narodowych socjalistów uczeni ci zostali wyrzuceni z niemieckiego 
środowiska akademickiego tylko dlatego, że byli „niearyjskiego pochodzenia”. 

W kwietniu 1933 r. wydano w III Rzeszy ustawę, która m.in. zakazywała 
zatrudniania na niemieckich wyższych uczelniach matematyków żydowskiego 
pochodzenia. Tymczasem w dwóch najważniejszych ośrodkach matematyki 

20 Por. C. Reid, Richard Courant (1888–1972). Der Mathematiker als Zeitgenosse, Berlin – Heidel-
berg 1979, s. 147 i n. Uczennica Hilberta – Emmy Noether była faktycznie twórczynią współczesnej 
algebry i według słów Paula Gordana „królową niezmienników” (Königin von Invarianten). To ona 
jako pierwsza kobieta uzyskała w 1919 r. habilitację na Uniwersytecie w Getyndze. Prace badawcze 
zaś Edmunda Landaua, pracującego w tym ośrodku, dały podstawy nowożytnej teorii liczb. W latach 
dwudziestych Felix Hausdorff opracował główne założenia teorii mnogości. Uczniami Hilberta byli 
m.in. specjaliści z teorii liczb i teorii funkcji – Ludwig Otto Blumenthal oraz Felix Bernstein z zakresu 
statystyki matematycznej. 

21 Mathematik in Berlin. Geschichte und Dokumentation, Erster Halbband, red. H. Begehr, Aachen 
1998, s. 84 i n. Także E. Piotrowska, Nauka a ideologia, passim.
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niemieckiej – getyńskim i berlińskim ci tzw. matematycy niearyjscy stanowili 
większość zatrudnionych, w dodatku najbardziej aktywnych naukowo i dy-
daktycznie. Większość z nich była zżyta (także mentalnie) z kulturą niemiecką 
i nauką, językiem i realiami społeczno-politycznymi Niemiec22.

Część tych matematyków, którzy z przyczyn polityczno-rasowych musieli opuś-
cić Niemcy, była mało politycznie wyrobiona i aktywna, a nawet słabo zorientowana 
w złożonych realiach sytuacji politycznej, światopoglądowej i narodowej Niemiec 
lat trzydziestych. Bywało, że lekceważyli i nie dostrzegali niebezpieczeństwa gro-
żącego ze strony totalitarnego państwa nazistowskiego. Jako polityczni emigranci 
przeżywali osobiste i zbiorowe dramaty oraz psychiczne i polityczne dylematy. 
Zmuszeni byli opuścić dom rodzinny i akademicki warsztat pracy, a co gorsza – 
mieli poważne trudności ze znalezieniem pracy w krajach Europy Zachodniej, 
a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie tamtejsze środowiska akademickie 
nie zawsze były do nich przychylnie ustosunkowane, a kraj im był mało znany23.

3.

Narodowi socjaliści, dochodząc do władzy, odrzucili idee tradycyjnego uniwersy-
tetu oraz – jak to określali – „skostniałego życia akademickiego Niemiec okresu 
Republiki Weimarskiej”. Twierdzili, że dokonali swoistej „rewolucji” w odnie-
sieniu do celów, funkcji oraz praktycznego wykorzystania szkolnictwa wyższe-
go. Uniwersytet miał być „duchową ostoją” ideologii narodowosocjalistycznej, 
a nauka i dydaktyka miała służyć potrzebom państwowo-administracyjnym, 
wojskowym, narodowym oraz ideologicznym III Rzeszy. Uczony i dydaktyk 
akademicki mieścił się w swoiście wyimaginowanych volkistowskich struktu-
rach. Był kontrolowany i pouczany ideologicznie, a jego badania były odgórnie 
programowane, kontrolowane oraz finansowane. Część niemieckich ideologów 
i propagandystów (np. Ernst Krieck, Theodor Vahlen, Alfred Baeumler, Walter 
Gross) głosiła wręcz, że nastąpiła „narodowosocjalistyczna rewolucja” w szkol-
nictwie wyższym i życiu akademickim, bowiem tzw. nowy uniwersytet miał być 
wytworem „duchowym” niemiecko-germańskiej rasy. Uczony, także matematyk, 
wyłącznie „aryjskiego pochodzenia” powinien być urzędnikiem wypełniającym 
bez reszty nakazy ze strony NSDAP i państwa hitlerowskiego24. W tym nowym 
modelu ważna rola przypadła matematyce i naukom przyrodniczym.

22 Por. E. Piotrowska, Nauka a ideologia, s. 107 i n. 
23 Podobne obostrzenia natury rasowej obowiązywały fizyków i tych, którzy uprawiali nauki przy-

rodnicze, medyczne i techniczne. Niestety była też grupa niemieckich matematyków i przyrodników, 
którzy znaleźli się w niemieckich obozach koncentracyjnych i większość z nich straciła w nich życie, 
np. Otto Blumenthal, Felix Hausdorff. 

24 Por. E. Piotrowska, Nauka a ideologia, s. 109 i n.
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Matematycy, najczęściej młodej generacji, którzy pozostali na uniwersyte-
tach III Rzeszy, zmuszeni byli do budowy w badaniach naukowych i dydaktyce 
podstaw tzw. nowej matematyki. Tej grupie lojalnych i współpracujących z na-
zistami matematyków przewodził wspomniany Ludwig Bieberbach25. Uczony 
głosił, że celem „nowej matematyki” jest jej rasistowska interpretacja i polityczne 
zaangażowanie na potrzeby „życia duchowego narodu”.

Niemiecki psycholog i filozof zajmujący się także filozofią matematyki – Erich 
Rudolf Jaensch opracował podstawy teoretyczne nazistowskiej matematyki m.in. 
w zakresie typów myślenia matematycznego. Typologia E.R. Jaenscha była wy-
kładem nazistowskiego światopoglądu i miała wpływ oraz znaczenie dla opra-
cowania podstaw teoretycznych i praktycznego funkcjonowania matematyki 
zwanej również „matematyką rasową” lub „matematyką niemiecką”. Erich R. 
Jaensch sądził, że podstawowe formy ludzkiej egzystencji mogą znaleźć należyte 
i gruntowne wyjaśnienie, jeśli skorzystamy z dorobku takich nauk, jak: biologia, 
medycyna, wiedza o kulturze i edukacja. Było to jakby integralne ujęcie nauki, 
wskazujące na jej uniwersalny charakter. W jego badaniach szczególne znaczenie 
ma określenie typu jako dynamicznej całości z odpowiednio wybranymi bodźcami 
fizycznymi, werbalnymi i społecznymi, a w tym wszystkim ważna jest wyobraźnia 
i kreatywność człowieka. Typ w zrozumieniu E.R. Jaenscha podlega rozwojowi, 
jest produktem naszej wyobraźni i umysłowej kreatywności. Należy do pojęć 
różnorodnie rozumianych w psychologii, filozofii, teorii kultury i socjologii. Typy 
mogą występować w określonym rozwoju kulturowym, umysłowym i naukowym 
ludzkości. Teoria typów E.R. Jaenscha miała zarówno teoretyczną, jak i praktycz-
ną rację bytu w matematyce z dwóch powodów: 1) złożonymi kwestiami teorii 
typów zajmuje się m.in. filozofia matematyki; 2) jeśli nawet pominiemy aspekt 
filozoficzny, to od strony praktycznej matematyka pozostaje w określonej relacji 
do zewnętrznej rzeczywistości i w tym przypadku teoria typów jest niezbędna. 
Dotyczy bowiem różnych form matematycznego myślenia. Formy myślenia 
właśnie w matematyce bywają określane jako badania typologiczne. W matema-
tyce nie mamy do czynienia z eksperymentem, ale ze zbliżoną do życia metodą 
postępowania i w tym przypadku odnosi się to również do zagadnienia typów.

Metoda typologiczna Ericha R. Jaenscha miała stanowić „uporządkowaną 
wiedzę o duchowych elementach rasowych” (Rassenseelenkunde) matematyki jako 
nauki i mentalności matematyków ją tworzących26. Typ nordycki matematyka – 
jego zdaniem – prezentuje rzekomo niezwykle twórczą „matematykę niemiecką”, 
odwołującą się niemal wyłącznie do „wartości życiowych” tej nauki, zawsze 
praktycznej w zastosowaniu. W matematyce francuskiej podkreślał E.R. Jaensch 

25 Por. E. Piotrowska, Polityka – ideologia – matematyka. Kariera polityczna Ludwiga Bieberbacha 
w III Rzeszy, [w:] Filozofia a sfera publiczna, red. P. Orlik, K. Przybyszewski, Poznań 2012, s. 469–488.

26 Por. E.R. Jaensch, F. Althoff, Mathematisches Denken und Seelenform: Vorfragen der Pädagogik 
und völkischen Neugestaltung des mathematischen Unterrichts, Leipzig 1939.
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typ romański – nadmiernie zracjonalizowany w teorii i kosmopolityczny w kon-
taktach międzyludzkich. Wychodząc wyłącznie z przesłanek rasowych oraz 
nakazów ideologicznych, Jaensch wydzielał typ żydowski (semicki) matematyki 
i tworzących ją matematyków, charakteryzujący się rzekomo nadmierną ana-
litycznością oraz abstrakcyjnością. Taka matematyka ogranicza się – według 
niego – do świata formuł, gdzie matematyczny symbol nie ma nic wspólnego 
z rzeczywistością, stanowi natomiast o istocie poznania matematycznego jako 
apriorycznego, pozaczasowego, powszechnie obowiązującego i wiecznego. W wy-
kładni, według Jaenscha, jakoby typu semickiego (inaczej typu S2), matematyka 
jest tylko logiczną dedukcją z jej „ czystą duchową istotnością”. Z przyczyn czysto 
ideologicznych, a także politycznych naziści przeciwstawiali matematykę, co do 
charakteru poznawczego, żydowską i francuską matematyce niemieckiej. Jaensch 
wprowadził nadto matematykę typu J1, J2 i J3 właściwą duchowi niemieckiemu, 
opartą na szczególnym podkreślaniu roli w niej poglądowości (np. w geometrii), 
intuicji oraz woli (wyrażanej szczególnie psychicznie przez samego matematyka). 
Jaensch w swej rasistowskiej wykładni matematyki wcale nie był odosobniony.

Wspomniany Ludwig Bieberbach również wypowiadał się w sprawach istoty 
poznania matematycznego jako rasistowskiego i niemiecko-germańskiego27. 
Postanowił syntetyzować zasady rządzące „czystą matematyką” z rasistowskim 
doktrynerstwem.

Matematyka (podobnie jak inne nauki) nazistowskiego „rodzaju niemieckie-
go” (tj. specyficznie niemiecka z „niemiecką wolą ducha”) miała być „najzna-
komitszym wyrazem życia”. Swoją koncepcję nazistowskiej matematyki oparł 
L. Bieberbach na dwóch zasadniczych podstawach: antropologii psychologicznej 
Ericha R. Jaenscha i w znaczeniu ogólnym na nazistowskich podstawach wiedzy 
o rasie. Rzeczywiście, w przekonaniu L. Bieberbacha, „rodzaj stylu” działania 
oraz wartościowania wiedzy matematycznej jest uzależniony od określonych 
predyspozycji rasowych matematyka. Wprowadził on pojęcie „gatunkowego 
sposobu bycia” tych uprawiających matematykę naukowo, dydaktycznie (od szkol-
nictwa podstawowego do studiów wyższych) oraz propagandowo. „Niemiecki 
styl” w twórczości matematycznej miał – zdaniem L. Bieberbacha – potwierdzać 
jednoznacznie, że matematyka niemiecka jest czymś odrębnym, doskonałym 
w swej istocie typem poznawczym czy nawet kategorią myślenia oraz działania 
matematycznego. W ocenie jego, właśnie „matematyka żydowska” jest oddalona, 
czy wręcz oddzielona od rzeczywistości i pozbawiona intuicyjnej wyobraźni. 

„Matematyka niemiecka” tymczasem jest jakby otwarta na rzeczywistość (np. 
przyrodniczą), a oglądowość matematyczna w połączeniu z działającym twórczym 

27 Por. L. Bieberbach, Neue Mathematik, „Deutsche Zukunft”, nr 4, 1934; tenże: Persönlichkeits-
struktur und mathematisches Schaffen, „Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften” 
40, 1934, s. 236–243. Także: Stilarten mathematischen Schaffens, „Sitzungsberichte der Preussischen 
Akademie der Wissenschaften” 1934, s. 351–360.
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rozumem tworzy harmonijną jedność. W przekonaniu L. Bieberbacha, niemiecki 
system rozumowania matematycznego zachodzi z góry do dołu, od abstrakcji do 
konkretu, natomiast żydowski (inaczej typ S) – prowadzi z dołu do góry, czyli 
od konkretu do abstrakcji. Zdaniem promotora tzw. nowej matematyki pozna-
nie matematyczne jest zintegrowane, organiczne (inaczej rasowe) i konkretne. 
Według L. Bieberbacha, geometria i przestrzeń są najczęściej obiektem zainte-
resowania matematyki narodowosocjalistycznej. W takiej wykładni matematyka 
staje się ideologią, a matematyk obiektem propagandy, bez żadnego naukowego 
uzasadnienia. Ludwig Bieberbach – jak zresztą większość nazistów – wyrażał 
przekonanie, że należy spoglądać całościowo na rozwój oraz status poznawczy 
matematyki i to pod względem naukowym, politycznym oraz organizacyjnym. 
W tym przypadku rasowy syndrom w III Rzeszy decydował o życiowych losach 
często wybitnych matematyków i przyrodników. Matematyka volkistowska była 
zatem całkowicie zaangażowana politycznie i światopoglądowo w służbie na-
rodu niemieckiego i tzw. rasy aryjskiej (rasa stawała się wyłącznym, jedynym 
i niezaprzeczalnym miernikiem wartości matematyki). Poza nazistowską tzw. 
nową matematyką całkowicie wykluczano jakiekolwiek inne alternatywy episte-
mologiczne matematyki28. Bieberbach jednoznacznie podkreślał, że matematyka 
(podobnie jak i nauka) wyrasta wyłącznie z volkistowskich korzeni29. Dynamizm 

„rasy niemieckiej” decyduje o wartościowaniu, stawianiu i rozwiązywaniu proble-
mów matematycznych, a „nordycki typ rasowy” symbolizuje uzdolnienia, a nawet 
geniusz matematyczny Niemców. Według nazistowskich receptur matematyka 
miała być zatem stosowana, a nie abstrakcyjna (oderwana od życia), organiczna 
(rasowa), systematycznie badana i wykładana, a przede wszystkim volkistowska. 
Wymogi narodu określają przede wszystkim specyfikę i właściwości poznawcze 
matematyki. „Styl niemiecki” – jak sądzono – określający to, co można by nazwać 

„ideologią matematyki”, musi zaistnieć, a przede wszystkim przeważać nad „mię-
dzynarodowym drzewem matematyki”, za którym opowiadają się matematycy 
żydowskiego i francuskiego pochodzenia.

4.

W narodowosocjalistycznym rozumieniu matematyki istotne były nie tylko 
związki zachodzące między ideologią a matematyką i matematykami, oparte wy-

28 Współczesny badacz matematyki nazistowskiej Sanford L. Segal, analizując poglądy Bieberba-
cha, zauważył, że w jego doktrynerstwie poznawczym odnoszącym się do matematyki wymieszały się 
takie komponenty charakteru propagandowego, jak polityczny nacjonalizm, rasizm (w nazistowskim 
ujęciu), psychologiczna topologia Jaenscha i niektóre kierunki filozofii matematyki, np. intuicjonizm. 
Por. S.L. Segal, Mathematicians under the Nazis, Oxford 2003, s. 490.

29 L. Bieberbach, Die völkische Verwurzelung der Wissenschaft, „Sitzungsberichte Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften. Mathematische Klasse” 1940, passim.
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łącznie na kryteriach rasowości. Relacje współdziałania i wielorakich wpływów 
miały miejsce również między tzw. nową matematyką a jej dydaktyką i systemem 
wychowania rozpracowanym na nowych podstawach. Nauczanie matematyki 
było dla nazistów również istotnym problemem dydaktyczno-wychowawczym. 
Wykształciła się zatem swoista triada wzajemnych uwarunkowań oraz zależności 
charakteru polityczno-ideologicznego: ideologia – matematyka – wychowanie30. 
W III Rzeszy polityka wychowawczo-edukacyjna, odnosząca się m.in. do mate-
matyki, oparta była na zasadach volkistowskich i rasistowskich (podkreślających 
rolę społeczną i znaczenie ideologiczno-biologiczne rasy). Dwaj nazistowscy 
pedagodzy, filozofowie i publicyści Alfred Baeumler i Ernst Krieck, opracowali 
wyimaginowany i nietolerancyjny w swej istocie system wychowania w powią-
zaniu z uprawianiem w teorii i praktyce tzw. matematyki aryjskiej. 

Alfred Baeumler był rzeczywiście niezwykle aktywny (także od strony kon-
cepcyjnej) w kształtowaniu polityki szkolno-oświatowej i naukowej III Rzeszy. 
Podkreślał przede wszystkim ścisłe związki między nauczaniem szkolnym (m.in. 
matematyki) i światopoglądem, a w tym przypadku zwykłym stereotypem była 
konfrontacja ideowa pomiędzy tzw. Aryjczykami i nie-Aryjczykami. Realistyczna 
koncepcja wychowania u A. Baeumlera oparta była na kształtowaniu się nazi-
stowskiego stosunku do inteligencji i charakteru uczonego (także matematyka), 
a ten wypływa – jak sądził – z mechanizmów myślenia zawartego w zasadach 
rasistowskich. Szkoła i nauczyciel również w nauczaniu matematyki i w różnych 
zastosowaniach tej nauki musi upowszechniać życie volkistowskie i wspólno-
towe Niemców31. 

Ernst Krieck napisał lawinę prac, przeważnie propagandowych, w których 
wyjaśniał założenia teoretyczne i mechanizmy funkcjonowania nazistowskiej 
ideologii wychowawczej. Był on faktycznie współtwórcą nazistowskiej pedago-
giki politycznej w aspekcie zarówno teoretycznym, jak też praktycznym. We-
dług E. Kriecka przynależność rasowa decydowała o naszym zorganizowanym 
życiu (Lebensordnung), moralnej postawie i świadomości polityczno-ideowej. 
Zwycięstwo ideologii rasistowskiej w sprawach szkolno-wychowawczych – jak 
głosił – jest możliwe jedynie we „wspólnocie narodowosocjalistycznej” (völki-
sche Gemeimschaft). Wykształcenie i nauczanie powinno się skupić na głównych 
kwestiach oraz założeniach światopoglądowych nazizmu, co w równym stopniu 
odnosiło się do dydaktyki matematyki, jak i przyrodoznawstwa. W ideologicznie 
ukierunkowanym nauczaniu i kształceniu zawodowym nauki przyrodnicze i ma-
tematyczne spełniają istotną rolę. Według Kriecka zatem ideologia kształcenia 
szkolnego i akademickiego obejmowała dydaktykę matematyki oraz przyrodo-

30 Por. E. Piotrowska, Nauka a ideologia, s. 246 i n. (szczegółowo o kształtowaniu ideologii wycho-
wania poprzez nauczanie matematyki w Niemczech hitlerowskich). O nazistowskiej polityce wychowania 
obszernie: W. Keim, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, Darmstadt 1997.

31 Por. A. Baeumler, Die neue Lehrerbildung, Berlin 1942. 
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znawstwa i w licznych pracach tę podstawową dla nazistów nakazowo przyjętą 
prawdę upowszechniał32.

Ludwig Bieberbach często zabierał również głos w sprawie volkistowskiej 
dydaktyki matematyki. Nauczanie jej teoretyczne i praktyczne – w jego przeko-
naniu – ma dwa zasadnicze cele: światopoglądowo (ideologicznie) – kulturowy 
i formalno-kształcący. Ten przekonany nazista w kształceniu matematycznym 
stawiał na wykreowanie volkistowskiego nauczyciela matematyki, który miał 
mieć dobrą znajomość matematyki, zwłaszcza tej stosowanej z przeznaczeniem 
dla potrzeb technicznych i ściśle wojskowych oraz opanowaną umiejętność 
wkomponowania w dydaktykę matematyki określonej wiedzy o narodowych 
i rasowych uwarunkowaniach jej rozwoju33. Bieberbach tworzył zatem podstawy 
volkistowskiej dydaktyki matematyki, w której praktyczne założenia zawodowe 
i fachowe w nauczaniu były łączone z „niemieckością” w wymiarach ideowych, 
zawsze germańskich i rasowych. W szkołach różnych typów należało przede 
wszystkim – jego zdaniem – uwzględniać osiągnięcia tylko uczonych niemie-
ckich w zakresie wiedzy matematycznej. Działalność badawcza uczonych nie-
mieckich z różnych dziedzin matematyki pozostawać musiała w ścisłym związku 
z nauczaniem i wychowaniem poprzez matematykę. 

Zdaniem L. Bieberbacha, „planowe kształtowanie” odpowiednio ideologicznie 
zmanipulowanych metod nauczania matematyki tworzyło to, co zwykł nazywać 

„naukowym posłannictwem matematyki”. Ideologizacja dydaktyki matematyki 
poza szkołami elementarnymi i średnimi miała również objąć nauczycieli akade-
mickich oraz studentów. Relacje między nauczycielem i uczniem miały być oparte 
wyłącznie na rasistowskiej „jedności” ideologicznej. Uniwersytety powinny – jak 
głosił – kształcić przyszłych dydaktyków matematyki o narodowosocjalistycznym 
profilu ideologicznym na potrzeby szkolnictwa podstawowego i średniego oraz 
wyższego.

Ludwig Bieberbach, również w aspekcie dydaktycznym, wiedzę matema-
tyczną uważał za uporządkowaną, jednolitą i organiczną w swojej strukturze. 
W nauczaniu matematyki szczególna rola przypadła geometrii, w której wyima-
ginowana ideologicznie rasa aryjska miała wykazywać duże uzdolnienia oraz 
możliwości „przestrzennej oglądowości”. 

W swoich nazistowskich poglądach na problemy nauczania matematyki 
L. Bieberbach wcale nie był odosobniony. Podobnie  E.R. Jaensch uważał, że 

32 Por. E. Piotrowska, Nauka a ideologia, s. 252 i n. Pokrewni ideowo Krieckowi, np. Bruno Kerst, 
głosili wręcz, że nastąpił przełom w nauczaniu matematyki, gdyż w tak rozumianej edukacji ważne 
są treści ideologiczne „zbliżone do życia”, czyli państwowo-obywatelskie, polityczne i wojskowe (por. 
B. Kerst, Umbrach im mathematischen Unterricht, Berlin 1935). W nauczaniu matematyki Kerst wy-
dzielał cele informacyjne, fachowe i światopoglądowe. 

33 Por. L. Bieberbach, Der mathematische Stoffplan der höheren deutschen Schulen, „Deutsche 
Mathematik” 5, 1941, s. 462 i n; tenże: Frage des mathematischen Universitätsunterrichts, „Deutsche 
Mathematik” 2, 1937, s. 11 i n. (tekst wykładu Bieberbacha). 
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matematykom potrzebny jest nie tylko rozum i sprawne myślenie, gdyż obok 
pracy badawczej szczególne znaczenie ma nauczanie i wychowanie w duchu 
narodowosocjalistycznym. Nauczanie matematyki – jak twierdził – jest właśnie 
formą i funkcją wychowawczą oraz światopoglądową rozumu i myślenia. Erich 
R. Jaensch dowodził, że myślenie matematyczne powinno być „zdrowe, mocne 
i rasowe” oraz takie, które nie jest przeładowane zbytnimi treściami intelek-
tualnymi. W tym tkwił – w jego przekonaniu – istotny cel „rasowego kształ-
towania myślenia matematycznego”34. Matematyka charakteru biologicznego 
i antropologicznego (inaczej rasowego) ujmowana jest całościowo i dlatego dla 
tak rozumianej nauki należy zarzucić jej tradycyjne nauczanie, oparte wyłącz-
nie na ścisłości logicznej i usystematyzowanych zasadach konstrukcji, a zatem 
trzeba zarzucić klasyczną już dydaktykę logiczno-systematyczną. Jego zdaniem, 
poprzez kreowanie tzw. wychowawczych aspektów dydaktyki matematyki na-
leży kształtować matematyka jako „człowieka czynu” (Tatmensch), dla którego 
uprawiany na co dzień wzorzec matematyki będzie miał efektywne zastosowanie, 
zwłaszcza dla potrzeb nauk przyrodniczych i techniki. 

Erich R. Jaensch podkreślał jednak, że w nauczaniu matematyki ważne są 
również aspekty filozoficzne i historyczne tej nauki, która jest wiedzą rozwo-
jową i dynamicznie się rozwijającą, a uczniowie i studenci muszą zrozumieć, 
że matematyka ma charakter całościowy (Gesamtmathematik) w znaczeniu 

„wielkiego królestwa matematyki”. W nauczaniu matematyki istotne są zatem 
treści czysto matematyczne, jak i określone wartości ideologiczne (światopoglą-
dowe) i dlatego należy uwzględniać nazistowski aparat pojęciowy zapożyczony 
z nauk humanistycznych i nauk o kulturze. Nauczana matematyka, jeśli ma 
być „żywą”, o roli wychowawczej i cechach charakterologicznych, w swej istocie 
musi odpowiadać potrzebom i wyzwaniom „niemieckiego ducha” i „niemie-
ckiej kultury”.

Analizując założenia dydaktyczne matematyki, E.R. Jaensch wydzielał dwa 
zasadnicze z nią związane światopoglądy: jeden właściwy matematykom nie-
miecko-aryjskiego rodowodu, a drugi światopogląd „obcy” odnosił się do dzia-
łalności matematyków głównie żydowskiego i francuskiego pochodzenia. 

Walther Lietzmann, związany od lat dwudziestych XX w. jako wykładowca 
różnych dziedzin matematyki z uniwersytetem getyńskim, zarazem uchodził 
za najwybitniejszego specjalistę w zakresie jej nauczania. W licznych pracach 
zajął się różnorodnymi metodami dydaktyki matematycznej (np. analizą poglą-
dowości w nauczaniu geometrii). To on jako główny teoretyk nazistowskiego 
wzorca dydaktyki matematyki wprowadził pojęcie „żywej matematyki” (lebendige 

34 E.R. Jaensch, F. Althoff, Mathematisches Denken, s. VIII. W nauczaniu matematyki ważna jest 
zatem wyłącznie wiedza antropologiczna, volkistowska i rasistowska. Nauczanie i wychowanie to 
nie tyle „czysty wytwór myśli”, ile doszukiwanie się związków tej nauki z rzeczywistością polityczną, 
zawodową oraz ideologiczną. 
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Mathematik), a zatem rozumianej w aspekcie praktycznym jako matematyki 
stosowanej. Walther Lietzmann wskazywał na niezwykle szeroką gamę zastoso-
wań „matematyki żywej”, na przykład w zakresie liczb i geometrii, w demografii, 
w przemyśle tekstylnym (m.in. we wzornictwie), w kartografii, w różnych roz-
wiązaniach graficznych czy wreszcie w sztuce (m.in. w perspektywie malarskiej) 
itp. Musiał on jednak przyznać, że matematyka jest zarówno praktyczna, jak 
i teoretyczna, ponieważ posługuje się m.in. liczbami, figurami, formułami i także 
pojęciami takimi jak zbiór, grupa35. Wprowadził do propagandy nazistowskiej 
nie tylko pojęcie nowej matematyki, ale również nowej dydaktyki matematyki. 
Uważał nadto, że należy od szkoły podstawowej po studia wyższe nauczać jedynie 
matematyki charakteru zintegrowanego, organicznego (rasowego), volkistow-
skiego (niemieckość), poglądowego i praktycznego. 

Doszło do tego, że w III Rzeszy w nauczaniu matematyki wyraźnie fawory-
zowano geometrię poglądową. Dydaktyk matematyki musiał zabiegać o to, aby 
treści formalno-logiczne w matematyce wyraźnie ograniczyć i tylko przy takich 
procedurach poznawczych doszukiwano się realizacji nazistowskich treści wy-
chowawczych. Dla W. Lietzmanna i pozostałych matematyków III Rzeszy w na-
uczaniu i wychowaniu najważniejsze były cele ideologiczno-rasowe i polityczne 
oraz wyłącznie praktyczne, gdyż rację bytu miała tylko matematyka stosowana, 
na przykład w naukach przyrodniczych i technicznych.

Nauczanie matematyki w szkolnictwie narodowosocjalistycznym (od szkoły 
podstawowej po studia wyższe) było w III Rzeszy obiektem częstych dyskusji 
i odpowiednich rozporządzeń władz oświatowych. Bardzo często jako niezwykle 
ważna stawiana była sprawa wykształcenia nauczyciela matematyki, który wiedzę 
fachową musiał łączyć z odpowiednią podbudową ideologiczną36 .

W III Rzeszy szczególnie dużą uwagę zwracano na tok badań naukowych 
(w nazistowskim zrozumieniu) oraz nauczanie matematyki na niemieckich 
wyższych uczelniach. Wspomnę, że studentów matematyki na niemieckich 
uniwersytetach, politechnikach oraz w innych szkołach wyższych obowiązywały 
specjalne „światopoglądowe” semestry, gdzie wykładano podstawy rasizmu 
dla podkreślenia charakteru niemiecko-germańskiego i aryjskiego matematyki 
niemieckiej. Na uczelniach wyższych (np. na uniwersytecie getyńskim, berliń-
skim i kilkunastu innych) organizowano „dni nauki niemieckiej”, na których 
m.in. wyjaśniano ideologiczne aspekty matematyki. Owe „naukowe dni” miały 
niewielki tylko związek z prezentowaniem osiągnięć badawczych, raczej cho-
dziło (również w przypadku matematyki) o zwykłą propagandę ideologiczną, 
polityczną oraz wojskową. 

35 Por. W. Lietzmann, Lebendige Mathematik, Breslau 1943. 
36 Por. K. Fladt, Die Ausbildung der Lehrer für Mathematik, „Deutsche Mathematik” 2, 1937, s. 663 i n.
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Dla skutecznego upowszechnienia „nowej matematyki” tworzono doraźnie, 
na przykład ze studentów matematyki pod przewodnictwem wykładowców 

„grupy robocze” i koła studyjne37. Wykłady na wspomnianych kursach mieli na-
zistowscy specjaliści od „nowej matematyki”, tacy jak Ludwig Bieberbach, Ernst 
Krieck, Erhard Tornier, Fritz Kubach oraz inni.

Od 1934 r. powstawały także letnie obozy dla matematyków akademickich, na 
których wykładano najczęściej w aspekcie propagandowym oraz ideologicznym 
niemiecką matematykę narodową, rasową i upolitycznioną.

Dydaktyka matematyki promowana przez nauczyciela-nazistę, podobnie 
jak sama wiedza matematyczna, miała mieć charakter organiczny, volkistow-
ski, poglądowy i praktyczny. Dydaktyka matematyki w nazistowskiej wykładni 
ideologicznej była oparta na założeniach odgórnie zaprogramowanych i obo-
wiązkowo wprowadzonych do codziennej praktyki dydaktycznej.

Na przykładzie funkcjonowania tzw. nowej matematyki w III Rzeszy nie-
trudno dojść do wniosku o ścisłych i wielorakich relacjach zachodzących między 
ideologią nazistowską a matematyką (jak również matematykami) oraz dydaktyką 
i wychowaniem. W III Rzeszy matematyka została odpowiednio wkomponowana 
w model narodowosocjalistycznego wychowania i pedagogiki, wprowadzany 
odgórnie i nakazowo w życie wyłącznie w ramach struktur ustrojowych oraz 
organizacyjnych totalitarnego państwa.

5.

Matematyka jest ważnym elementem kultury ludzkiej. Nasze codzienne obco-
wanie w świecie sprawia, że kształtujemy umiejętność rozumowania twierdzeń, 
formowania i uzasadniania sądów, łączenia faktów i ich interpretację przez 
pryzmat posiadanej wiedzy. Umiejętności te rozwijamy oraz doskonalimy dzięki 
nauce i operacjom matematycznym. Matematyka jest „naszą niedostrzegalną 
kulturą”38. Rodzi się jednak pytanie o to, co się stało z kulturą matematyczną, 
którą zapewne posiadali wybitni matematycy niemieccy, że w tak wielu przy-
padkach nie miała znaczenia w przyjmowaniu argumentów oraz ocenie faktów. 
Pytań jest znacznie więcej, bo jak wyjaśnić, że Carl Jacobi i Edmund Landau 

37 Por. E. Piotrowska, Nauka a ideologia, s. 289 i n.
38 Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura to tytuł eseju napisanego przez A.L. Hammonda 

i zamieszczonego w pracy pod redakcją L.A. Steena Matematyka współczesna. Dwanaście esejów, 
Warszawa 1983. W literaturze polskiej kwestiom kultury matematycznej poświęcone są m.in. artykuły 
R. Dudy Co to jest kultura matematyczna?, „Matematyka. Społeczeństwo. Nauczanie” 1990, nr 5 oraz 
W. Więsława Kultura matematyczna a kultura matematyków, „Matematyka. Społeczeństwo. Nauczanie” 
1998, nr 21. Sprawy kultury matematycznej są tematem rozważań współczesnych nurtów filozofii ma-
tematyki takich jak: kierunki kulturowe, społeczny konstruktywizm, etnomatematyka. Por. np. artykuł 
E. Piotrowskiej Dokąd zmierza filozofia matematyki?, „Przeglądzie Filozoficznym” 2016, nr 2, s. 565–578.
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jako matematycy niemieccy pochodzenia żydowskiego jedynie „tworzyli mate-
matykę”, a matematycy pochodzenia aryjskiego ją „odkrywają”. Czy więc proces 
tworzenia matematyki jest rasowo zdeterminowany ? Jak wyjaśnić, że Gottfried 
Leibniz, Carl Gauss i Felix Klein prowadzili badania różniące się od matematyków 
rodowodu żydowskiego? Jak odróżnić (i czy to jest w ogóle możliwe?) światopo-
gląd „inny”, „obcy” (inny niż niemiecki), spotykany w twórczości matematyków 
francuskich czy pochodzenia żydowskiego? Jak przez dydaktykę matematyki 
można kształtować „człowieka czynu”, „niemieckiego ducha w matematyce”?

Hugo Steinhaus wyraźnie stwierdzał, że „rasizm nie polega na przesądzie, 
lecz na dwóch” oraz „rasizm to nie przesąd, to przede wszystkim konsekwencja 
rządu głupich ludzi”. Jak bowiem można wyjaśnić w rasistowskich kategoriach 
obowiązujących w III Rzeszy, że osiągnięcia z zakresu rachunku różniczkowego 
i całkowego należą do matematyków niemieckich, gdy w rzeczywistości nad tym 
rachunkiem pracowali matematycy niemieccy i francuscy? Jak mówić w tym 
przypadku o wyjątkowym, wybitnym wkładzie matematyków niemieckich w tych 
badaniach? Jak wyjaśnić to, że „niemiecki styl” myślenia matematycznego – tak 
podkreślany przez L. Bieberbacha – polega na tym, że matematyk niemiecki nie 
powinien odczuwać niższości w stosunku do osiągnięć i twórczości matema-
tyków pochodzenia francuskiego i żydowskiego, lecz prezentować i podkreślać 
świadomość własnej twórczości oraz mentalną wyższość?

Wielki matematyk francuski Jean Baptiste Fourier uważał, że „matematyka 
przedstawia siłę ludzkiego ducha, zdolną wynagrodzić nas za niedoskonałość 
naszych zmysłów i za krótkość naszego życia”39. Tak zwana nowa matematyka, 
ulegając presji ideologii III Rzeszy, tej roli i funkcji spełnić nie mogła. 

39 Cytat zaczerpnięty z pracy: Matiematika w aforizmach, citatach, wskazywaniach, oprac. 
N.A. Wierczenko, Kijew 1983, s. 9.





– 115 –

Zbigniew Kwieciński

Przerażenie: Intelektualiści publiczni 
krytycznie o wyborze Donalda Trumpa*

1. Wpisując się w tradycję Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Treścią tego okolicznościowego wykładu wpisuję się w tradycję Wydziału 
Studiów Edukacyjnych UAM. Przypomnę tu na przykład książkę Zbyszko 
Melosika Współczesne amerykańskie spory edukacyjne. Między socjologią 

edukacji a pedagogiką postmodernistyczną1, książki Eugenii Potulickiej o kon-
cepcjach działania reformatorskie neoliberalnych konserwatystów w Wielkiej 
Brytanii i w Stanach Zjednoczonych i ich rozległe negatywne skutki, między 
innymi w takich dziełach, jak Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjed-
noczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy2; liczne prace Państwa 
Profesorów Agnieszki Gromkowskiej-Melosik i Zbyszko Melosika o wpływie 
globalnej kultury na różne aspekty naszej codzienności3 czy książkę habilita-
cyjną Tomasza Szkudlarka Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego 
postmodernizmu4.

2. „Publiczni intelektualiści” jako wychowawcy 

Kategorię „edukacji publicznej” wprowadził do szerokiego obiegu Henry A. Gi-
roux swoimi dwiema książkami: jego The public intellectual5 oraz dziełem 

 * Wykład z okazji wręczenia w dniu 13 czerwca 2017 r. medalu „Za zasługi dla rozwoju pedagogiki 
współczesnej” przyznanego przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM. Pierwodruk „Nauka” 2017, 
nr 3, pt. „Edukacja publiczna w chybotliwej demokracji” – zmieniony i poprawiony.

1 Z. Melosik, Współczesne amerykańskie spory edukacyjne. Między socjologią edukacji a pedagogiką 
postmodernistyczną, Poznań 1994. 

2 E. Potulicka, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do 
Baracka Obamy, Kraków 2014. Zob. też E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, 
Kraków 2010.

3 Zob. Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków 2010; Kultura popularna. 
Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Kraków 2010.

4 T. Szkudlarek, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków 1993.
5 H.A. Giroux, The public intellectual, Truthout, 2011.
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zbiorowym Public Intellectual Project6 pod jego redakcją, z udziałem kilku-
dziesięciu wybitnych uczonych, w tym dwóch Polaków – Zygmunta Baumana 
i Jana Widackiego. H.A. Giroux twierdzi, że współcześnie, w czasach dominacji 
globalnych środków przekazu i komunikacji, najważniejszą rolę wychowawczą 
spełniają „intelektualiści publiczni”, a zatem obdarzeni tytułami, szeroko szano-
wani intelektualiści akademiccy, eksperci, dziennikarze, politycy wypowiada-
jący się w telewizjach, w radiu, w gazetach o światowym zasięgu i w internecie. 
Tak też modyfikuje on koncepcję „społeczeństwa wychowującego” Floriana 
Znanieckiego i rewiduje swoją własną wcześniejszą koncepcję „nauczycieli 
(szkolnych) jako transformatywnych intelektualistów” na rzecz intelektualistów 
publicznych jako najważniejszych wychowawców. Przedstawię reakcję owych 
intelektualistów publicznych na elekcję Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki, reprezentujących orientację krytyczno-emacypacyjną. Przybliżę 
tylko dwa przykłady szerszych wypowiedzi – Kena Wilbera i Henry A. Girou-
xa – a już tylko skrótowo podejmę inne stanowiska, w tym opinie pedagogów 
zawarte w tomie specjalnym „Berkeley Review of Education” ze stycznia (sic!) 
2017 r., a zatem po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta, a jeszcze przed jego 
zaprzysiężeniem. To, co łączy owe stanowiska, poza tym, że są opublikowane 
na portalach internetowych o zasięgu globalnym, jest przekonanie, że wybór 
D. Trumpa jest katastrofą nie tylko polityczną, ale i wychowawczą o głębokich 
i być może nieodwracalnych skutkach.

3. Ken Wilber – autokorekta ewolucji 

Ken Wilber to kontrowersyjny intelektualista o niezwykle szerokich horyzon-
tach międzydyscyplinarnych, autor koncepcji integralnego umysłu scalającego 
aktywność jego czterech ćwiartek, a także teorii spiralnej ewolucji poziomów 
ludzkiej świadomości. Jego koncepcję doskonale zrekonstruowała w języku 
polskim Marzanna B. Kielar w monografii Integralna wizja Kena Wilbera i jej 
zastosowanie w edukacji7.

Ken Wilber podjął próbę zastosowania swojej koncepcji rozwoju poziomów 
świadomości do analizy przyczyn i skutków wyboru Donalda Trumpa w e-booku 
Trump and post-truth. An evolutionary self-correction8. Szczególną uwagę warto 
zwrócić na podtytuł tej książki: „autokorekta ewolucji”. Autor rozwija w swojej 
książce tezę, że na początku XXI w. dokonały się „sejsmiczne zmiany”, które krok 
po kroku, mało widocznie, zawracają nas do niższych poziomów świadomości 

6 Public Intellectual Project, red. H.A. Giroux, Truthout, 2013.
7 M.B. Kielar, Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji, Warszawa 2012.
8 K. Wilber, Trump and post-truth. An evolutionary self-correction, „Integral Life+”, e-book, 2017.
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i powodują epidemiczne choroby emocjonalne, co w sumie stanowi dewolucyjny 
regres świadomości publicznej.

Jego zdaniem ludzkość zmierzała dotychczas w górę spirali ewolucji pozio-
mów świadomości (symbolicznie oznaczonych kolorami) od poziomu burszty-
nowego (świadomość archaiczna, walka o przetrwanie), poprzez purpurowy 
(świadomość magiczno-religijna, plemienna), czerwony (świadomość wojownika, 
impulsywna, bogowie), niebieski (świadomość tradycyjna: celowość, konfor-
mizm, uporządkowanie), pomarańczowy (świadomość modernistyczna: osiąg-
nięcia naukowe, eksperymenty, wynalazki, nauka, racjonalność, ale utrzymujący 
się dualizm ducha i materii), aż do poziomu zielonego (wrażliwa, świadomość 
postmodernistyczna, umysł integrujący się). Poziomy te nie są gorsze czy lep-
sze, lecz następowały po sobie przez wewnętrzne różnicowanie i coraz wyższy 
poziom świadomości, ale nie rozdzielanie się i przeciwstawianie. 

Proces elekcji i wygrane wybory przez Donalda Trumpa są egzemplifikacją 
epoki postprawdy, a zatem odwoływania się do niesprawdzalnych faktów, lecz 
bardziej do emocji i głębokich pragnień masowych odbiorców mediów pub-
licznych, umacnianych przez polityków, którzy mają być przez nich wybrani, 
a także wybrani przez „intelektualistów publicznych”. W epoce postprawdy na-
stąpił skokowy zwrot przeciwko „zielonej fali”: świadomości z kluczową w nim 
determinantą narcyzmu, która prowadzi do cynizmu politycznego oraz rozrostu 
autorytaryzmu, do hierarchii władców („dominatorów”) w miejsce możliwej 
i wyłaniającej się hierarchii wzrostu („holarchii”). 

Poziom zielony świadomości jest właściwy dla późnego, dojrzałego postmo-
dernizmu. Jego wczesna faza odznaczała się swoistą błazenadą przeciw wszelkim 
tradycjom, konwencjom i relatywizmom uznającym równoprawność każdego 
stanowiska. Poziom zielony rozwoju charakteryzuje się9 takimi oto właściwoś-
ciami: 

ludzie są przeciwko hierarchiom i tworzą więzi poziome, kładą nacisk na dialog i związki 
międzyludzkie, otwierają się na odmienność innych. Rodzą się w nich uczucia opiekuńcze 
i wrażliwość ekologiczna przejawiająca się w trosce o Ziemię i jej mieszkańców. 

Znamienne dla tego poziomu są: wielokulturowość, różnorodność, rela-
tywistyczne systemy wartości, antyhierarchiczność i społeczna konstrukcja 
rzeczywistości. Światopogląd: 

pluralistyczny; wyłączanie tego, co wcześniej było marginalizowane lub wyzyskiwane, 
wielość perspektyw, duchowa różnorodność, egalitaryzm, rozwój osobisty, wrażliwość 
społeczna, decyzje podejmowane na zasadzie konsensu. […] Wkład w spiralę rozwoju 
świadomości to: światocentryczna moralność, wzrastająca odpowiedzialność za ludzi 

9 Za: M.B. Kielar, Integralna wizja Kena Wilbera, s. 95–96.
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i planetę, rozpoznanie ludzkiego potencjału, współczucie i włączanie, świętowanie ko-
biecości, odnowa duchowej wolności i twórczości. 

Poziom zielony może rodzić też patologie, takie jak: 

[nadmierny] relatywizm wartości i alienacja, pogarda dla modernizmu i tradycjonalizmu, 
dyktatura poprawnego myślenia (tendencja do zastępowania prawa do wolności wypo-
wiedzi prawem do ochrony wrażliwego EGO innych; narzucanie sztywnych zasad jedynie 
słusznej dyskusji, perspektywistyczny obłęd, czyli przekonanie, że żadna perspektywa nie 
jest lepsza ani głębsza od innych punktów widzenia. 

Ken Wilber szacuje, że ów zielony, postmodernistyczny poziom świadomości 
osiągnęło około 5% ludzkości, a 10% ludzi o takim poziomie świadomości sprawu-
je władzę. Tymczasem wśród Amerykanów, jego zdaniem, około 60% pozostaje na 
poziomach przednowoczesnych. Sprzyja to odwróceniu ewolucyjnej tendencji do 
spiralnego rozwoju świadomości. W epoce postprawdy większość wyborców daje 
się uwieść poglądom i obietnicom, jakich oni oczekują, a potencjalni i realni przy-
wódcy osiągają niebywałą sprawność w zapowiadaniu spełniania tych oczekiwań. 

Odwrót (autokorekta) od rozwoju wyższej świadomości prowadzi, według 
K. Wilbera, do: narcyzmu, homofonii, ksenofobii (wrogości przeciwko „Inne-
mu”, Afromerykanów, Iberoamerykanów, muzułmanów, Żydów), do homofonii, 
tradycjonalizmu, resentymentów do idealizowanej przeszłości, nacjonalizmu, 
fundamentalizmu religijnego, do antykobiecości we wszelkich postaciach (takich 
jak: mizoginizm, patriarchalizm, androcentryzn, seksizm, maczyzm, antyfemi-
nizm, kontrola seksualności i rodzicielstwa), do popierania różnic klasowych 
w czystej postaci, do ekstremalnego i patologicznego absolutyzmu, wybuchów 
niechęci, nienawiści i agresji wobec „obcych”, w tym do „szatanów”, czyli do 
muzułmanów, Żydów i do gender.

Wyolbrzymianie zagrożeń przez różnice legitymizuje stosowanie przemo-
cy, sianie atmosfery lęku, niszczenie i odwracanie znaczeń (np. „inkluzja” czy 

„integracja” ma znaczyć zamykanie się wśród swoich, bez dostępu do innych 
i obcych; „liberał” czy „demokrata” ma znaczyć tyle, co ktoś zbliżony do ko-
munistów i islamistycznych terrorystów). Liderzy polityczni epoki postprawdy 
są też zdecydowanymi przeciwnikami ruchów ekologicznych, stają w obronie 
wydobycia i spalania węgla i ropy naftowej, są za wycinką lasów prywatnych, 
straszą pracowników tych branż utratą pracy i popierają roszczenia deweloperów, 
winią ekologów za obniżanie dobrobytu i pozycji przez klasę średnią, straszą 
rzekomą wrogością religijną i obrażaniem uczuć ludzi wierzących. Postawa 
Baracka Obamy popierająca ekologów została określona jako „plan narodowego 
socjalizmu”, a samych ekologów posądza się o niszczenie kapitalizmu, co jest 
marzeniem komunistów pragnących zapanowania nad światem. (W 2001 r. 
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tylko nieco mniej niż połowa Amerykanów uważała, że spalanie kopalin szko-
dzi środowisku, zaś 80% republikanów nie zgadzało się z naukowcami, którzy 
ostrzegają przez zniszczeniem środowiska naturalnego).

Ken Wilber uważa, że obroną przed autorytaryzmem i populizmem hie-
rarchii władców („dominatorów”) jest zbiorowy wysiłek na rzecz pełni rozwoju 
wielkich możliwości ludzkiego umysłu i tworzenie poziomych więzi (holarchii) 
ludzi o najwyższym poziomie świadomości, ze szczególną rolą liderów zielonej 
świadomości. Tezę tę szeroko rozwija. Przewija się ona w wielu tekstach o wy-
chowawczych implikacjach wyboru Donalda Trumpa.

*
Książka Kena Wilbera odbiła się szerokim echem zwłaszcza wśród środowisk 
konserwatywnych intelektualistów. Przykładem może być obszerna jej krytyka na 
blogu Cynthii Borgeault, wskazująca na sprzeczności wewnętrzne jego koncepcji 
AQAL i krytycznej analizy przyczyn i skutków elekcji D. Trumpa, zarzucająca 
Wilberowi wymienione przez niego samego możliwe patologie postmoder-
nistycznej świadomości, wspieranie konfliktowych podziałów Amerykanów, 
a także nieprzywołanie bliźniaczo podobnej, a kilkadziesiąt lat wcześniejszej 
koncepcji P. Theilarda de Chardin (a tym samym nierzetelność akademicką). 
Książka wzbudziła falę nienawistnych komentarzy, między innymi zarzucającymi 
Wilberowi obrażenie ludzi wierzących, nieupoważnionej krytyki legalnie wybra-
nego prezydenta, a tym samym obrażanie większości Amerykanów, faktyczne 
wywyższanie się ludzi z „zielonej fali” poziomu świadomości nad innymi, jako 
rzekomo mniej rozwiniętymi umysłowo, a którzy stanowią przecież zdecydo-
waną większość narodu; wreszcie wytykają mu słabość programu naprawczego.

4. Henry A. Giroux – „paranoiczne państwo”  
i „powtórka z Orwella 1984”

Niezwykle aktywny w krytycznej analizie przyczyn i edukacyjnych skutków elek-
cji Donalda Trumpa okazał się znany – także w Polsce – amerykański pedagog 
radykalny Henry A. Giroux kierujący ostatnio Katedrą Studiów Kulturowych 
nad Anglojęzyczną Telewizją Globalną na Uniwersytecie w Toronto. 

Od początku kampanii wyborczej Donalda Trumpa aż do jego zaprzysiężenia, 
a także później H.A. Giroux co najmniej kilka razy w tygodniu pisał większe 
i mniejsze teksty, udzielał wywiadów, zawsze udostępnianych w globalnych 
wydawnictwach internetowych, szczególnie w Truthout Op-Ed10. Używał przy 

10 H.A. Giroux, Authoritarianism in America. A call for resistance, „Abolition”, November 2016; 
tenże, Donald Trump and plague of atomization in neoliberal age, Truthout, 8.08.2016 (Op-Ed); tenże, 
Normalizing Trump’s Authoritarianism is not an option, „Tikkun Daily” 19.01.2017 (Op-Ed); Henry 
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tym wyrazistych metafor na określanie sytuacji czy ery, w jakiej znalazła się 
Ameryka i świat, takich jak: „etyczne bankructwo elit” „plaga atomizacji”, „rządy 
miliarderów i militarystów”, „społeczeństwo podzielone na zwycięzców i prze-
granych”, „neoliberalna era poniedziałku” (pewnie analogicznie do polskiego 

„szewskiego poniedziałku” – zmęczenie i niechęć do aktywności po upojnej 
niedzieli), „neofaszyzm”, „powtórka z Orwella 1984”, „paranoiczne państwo”, 

„era normalizacji ignorancji”, „era kultury selfie”, „państwo niemal uwięzionego 
społeczeństwa”, „ideologia groźnej obcości”, „kultura okrucieństwa”, „państwowy 
terroryzm”, „Kultura lęku, rasizmu i nienawiści”.

Takie nagromadzenie nie tylko krytycznych, ale wręcz alarmistycznych me-
tafor w tekstach i wypowiedziach Henry A. Girouxa w bardzo krótkim okresie 
może nieco zaskakiwać ze względu na to, że ten wybitny humanista i pedagog, 
krytyczny od wielu lat, publikował bardzo krytyczne i ostrzegawcze książki, 
artykuły i wywiady na temat niezwykle groźnych skutków, także edukacyj-
nych, postępującej globalizacji ekonomicznej i kulturowej. Wcześniej ostrzegał 
przed autorytarną dyktaturą bardzo cynicznych starców w książce Zombie 
politics and culture in the age casino capitalism11. Dwa lata przed kampanią 
D. Trumpa w książce The Violence of organized forgetting. Thinking beyond 
American’s dismagination machine12 H.A. Giroux napisał: „przeżywamy po-
czwórny kryzys: pamięci, refleksyjności, nadziei i podmiotowości”. Właściwie 
tu nie można, zdawałoby się, nic już dodać, lecz szukać dróg odnowy i naprawy 
demokracji z udziałem edukacji. Można się tylko domyślać, że celem tak na-
silonej aktywności publicystycznej H.A. Girouxa jest nasycenie świadomości 
publicznej w Ameryce i na całym świecie co do stanu zagrożeń zwycięskiego 
pochodu neoliberalizmu i wspomagającego go globalnego handlu tzw. prawdą 
i rozpleniającego się populizmu. Ograniczę się do wglądu do jednego z artykułów 
H.A. Girouxa Normalizing Trump’s Authoritarianism is not an option13, który 
jest trafnym przykładem rozpowszechnianych przez niego poglądów, a przy tym 
budzi skojarzenia z przemianami zachodzącymi w sferze publicznej, a zatem 
też w publicznej edukacji niektórych państw europejskich.

Konsolidacja władzy i bogactwa w rękach elity finansowej wraz z nieokiełz-
naną dzikością polityczną to już coś więcej niż fikcja z takich filmów hollywoodz-
kich, jak Wall Street czy American Psycho. Według H.A. Girouxa Donald Trump 
uosabia metaforę Gekko jako obłąkanego i wykastrowanego etycznie człowieka, 
który rządzi ogromnym państwem, bogatym i dotychczas demokratycznym. 

Giroux on state terrorism and ideological weapon of neoliberalism – interview by Leslie Thatcher, 
Truthout, February 2016 (Op-Ed). 

11 H.A. Giroux, Zombie politics and culture in the age casino capitalism, New York 2011.
12 Tenże, The violence of organized forgetting. Thinking beyond America’s disimagination machine, 

San Francisco 2014.
13 Tenże, Normalizing Trump’s Authoritarianism is not on option.
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Wielu intelektualistów publicznych, uczonych i polityków, w tym też Barack 
Obama, normalizuje wybór Trumpa na najwyższy urząd w USA, prosząc opinię 
publiczną o akceptację tego wyboru i o umiar w debacie publicznej. Trump wygła-
sza niepohamowanie porywcze i impulsywne sądy, a co gorsze, podejmuje idące 
za nimi decyzje o nieobliczalnych zagrożeniach dla amerykańskiej demokracji 
w kierunku autorytaryzmu, łącznie z tym, że w skład jego rządu weszli ludzie 
związani z faszyzmem (S. Bennex, J. Sessions) i uwikłani w związki z Rosją. Ot-
warcie popiera on rasistowskie uprzedzenia wobec czarnoskórych, muzułmanów, 
Żydów, imigrantów z Meksyku i z Ameryki Środkowej. Poparcie dla tego typu 
przywództwa wyraził publicznie nie tylko Bill Gates, ale też media głównego nur-
tu, w których pełno jest rzekomych ekspertów i skorumpowanych dziennikarzy.

Polityka Trumpa sabotuje prawdę, odpowiedzialność, sprawiedliwość, insty-
tucje demokratycznego państwa, niezbędne dla przyszłości dobrobytu i polityki 
sprawiedliwości społecznej. Naród amerykański jest pod rządami niestabilnego, 
niezwykle zepsutego demagoga, który otoczył się galerią sympatyków białej 
supremacji, ekstremalnej antymuzułmańskości, pobożnych doktrynerów teorii 
spiskowych, przeciwników ruchów na rzecz zmian klimatycznych. Otoczył się 
militarystami, neofaszystami, antyintelektualistami, neoliberalnymi fundamen-
talistami. Groźniejsze niż sam Trump jest jego zaplecze popierane przez jego 
wyborców. Uprawiają oni reakcyjny populizm, co w konsekwencji prowadzi 
do głębokiego podziału wcześniej trwale zjednoczonej Ameryki. Bezwzględne 
kwestionowanie amerykańskiej demokracji przez demagogię koterii ludzi z uro-
jeniami, bezdusznych doradców, bezgranicznych egoistów, godzi we wszystkie 
humanistyczne wartości i ideały. Nic zatem dziwnego, że Trump uzyskał popar-
cie od najbardziej bezwzględnych dyktatorów na świecie. 

H.A. Giroux przypomina analizy Hannah Arendt o korzeniach totalitaryzmu, 
czy niedawną książkę Roberta Paxona The anatomy od fascism14, wykazujące, 
że podobne procesy manipulacji opinii publicznej, sianie lęku i szukanie kozła 
ofiarnego były źródłem najtragiczniejszej wojny światowej w dziejach ludzkości 
i najokrutniejszych reżymów. 

Opinia publiczna karmiona jest postprawdą, fałszowanymi informacjami 
(„faktami alternatywnymi”). Jest to kultura chciwości i egoizmu, kultura poste-
tyki, kultura odrętwienia i analfabetyzmu obywatelskiego, kultura infantylnego 
spektaklu, zamiast odpowiedzialnej polityki i strukturyzowania ciszy przez 
legion wypalonych intelektualistów.

Jest to też niszczenie dóbr publicznych. Szkoły zostaną sprywatyzowane. Nie 
będzie już odwrotu od upadku kształcenia umiejętności obywatelskich, wycho-
wania do odwagi cywilnej i odpowiedzialności społecznej, od porzucenia przez 
państwo jakiejkolwiek lojalności wobec dobra wspólnego.

14 R. Paxon, The anatomy od fascism, New York 2004.
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Henry A. Giroux wzywa do sprzeciwu z udziałem publicznych intelektua-
listów i zawodowych edukatorów:

Potrzebujemy rozkwitu nowej generacji intelektualistów publicznych, którzy będą swoją 
wiedzę akademicką kierować ku najważniejszym kwestiom społecznym. […] Istnieje 
pilna potrzeba zbiorowego wysiłku, które będą inspirować i pobudzać na ogromną skalę 
działania na rzecz społeczeństwa bez przemocy na wszystkich jego poziomach; jako 
ludzie postępowi potrzebujemy nowego języka krytyki i możliwości prowadzących do 
świata miłości, odwagi i sprawiedliwości z użyciem środków etycznych bez używania 
przemocy, jak czynili to przywódcy biernego oporu Saul Alinsky, Paolo Freire i Martin 
Luter King. Zbiorową walką możemy wyjść z tego złowieszczego momentu naszej historii.

Podobne nadzieje na naprawę amerykańskiej demokracji poprzez edukację 
publiczną wyraził także Aron S. Zimmerman we wstępie obszernego artykułu 
The role of organic intellectuals in era of Trump pisze: 

Pedagodzy w erze Trumpa zmuszeni są do zadawania sobie pytań: Jaka będzie rola eduka-
cji tej nowej ery? Jak edukacja może przekształcać ludzi i warunki, które obecnie decydują 
o zmianach w naszym kraju i określają politykę naszego państwa. Jaką rolę może odegrać 
edukacja na rzecz zmniejszania siły sporów, dzielących różne podgrupy polityczne?15.

Autor sięga do koncepcji Antonia Gramsciego rozróżniania intelektualistów 
tradycyjnych i intelektualistów organicznych. Większość ludzi w społeczeństwie 
amerykańskim przyjmuje jako zgodną ze zdrowym rozsądkiem ideologię mery-
tokracji. Osiągamy sukces dzięki naszym talentom, pracowitości, dobrej pozycji 
w rywalizacji szkolnej i zawodowej. Nie radzą sobie ludzie mniej inteligentni i le-
niwi. Większość uznaje także za oczywistą ideologię neoliberalizmu, która sprzyja 
prywatyzacji, zmniejszaniu wydatków rządowych na cele społeczne i wolnoryn-
kowemu kapitalizmowi, szybko powiększającemu różnice położenia materialnego 
na rzecz gromadzenia ogromnej części dochodu narodowego w rękach coraz 
mniejszej liczby ludzi, którzy na dodatek pozbawiają pracy milionów Amerykanów 
przez wyprowadzanie wielkich zakładów produkcyjnych na tańsze rynki pracy. 

Po to, aby rozwiać te rozpowszechnione złudzenia ideologiczne, które stały 
się fundamentem „amerykańskich wartości”, potrzebna jest szeroka i wytrwała 
praca edukacyjna intelektualistów. Tymczasem wielu z nich zapomina o tym, 
że wyszli z klas niższych i należąc do klasy średniej, aspirują do klasy wyższej 
i wspierają jej ideologię. Stają się „literackimi przedstawicielami” klasy wyższej 
i głosicielami ich „prawdy” o zasadach urządzania świata. A.S. Zimmerman 
uważa, że trzeba nie tylko wzywać intelektualistów organicznych, czyli tych, 
którzy pracują i działają na rzecz klas pracujących, ale budzić sumienia do-

15 A.S. Zimmerman, The role of organic intellectuals in era of Trump, „Berkeley Review of Edu-
cation” 2017, nr 1.
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tychczasowych intelektualistów tradycyjnych, „dworskich”, o ich pochodzeniu 
społecznym i zobowiązaniach wobec środowisk macierzystych. Wywrócenie 
dominującej ideologii jest możliwe także w erze Trumpa 

poprzez aktywny udział intelektualistów organicznych w działaniach na rzecz partner-
stwa w społecznościach lokalnych oraz poprzez generowanie i upowszechnianie ich 
pomysłów. Powinni oni zdobyć się na głos na równi z intelektualistami tradycyjnymi, 
którzy oskarżają ich jako szumowiny i awanturników politycznych. Zalecane winny być 
ich krótkie eseje, czytelne dla wszystkich. Powinni oni działać na wszystkich szczeblach, 
aby zamiast normalizowania neoliberalizmu, aktywnie wychowywać i kształcić do my-
ślenia krytycznego, przeciwstawiającego się obecnej hegemonii. 

5. Noam Chomsky – spokojnie, to tylko kontynuacja 

Tymczasem dość nieoczekiwanie w styczniu 2017 r. Noam Chomsky, uchodzący 
za guru amerykańskiej i światowej lewicy, wypowiedział się na temat przyczyn 
i skutków społecznych i edukacyjnych elekcji Donalda Trumpa, zupełnie uspoka-
jająco16. Przypomniał, że amerykańska polityka wewnętrzna i zewnętrza jest taka 
sama od setek lat. Nieprzypadkiem zatytułował on swoją książkę napisaną z okazji 
500-lecia odkrycia Ameryki, a wydaną w Polsce w 1999 r., Rok 501. Podbój trwa17. 
Donald Trump to kolejny konserwatysta na czele rządu Stanów Zjednoczonych, 
tyle że bardzo skrajny i bez jakichkolwiek kompetencji do sprawowania urzędu 
prezydenta. A zatem trzeba konsekwentnie działać edukacyjnie w skali publicznej 
i w instytucjach powołanych do kształcenia i wychowania, ale bez histerii i rozpaczy. 

W podobnym tonie wypowiedział się w 2016 r. Thomas H. Eriksen, któ-
ry pisze, że w konsekwencji długiego procesu postępującej globalizacji świat 
przechodzi teraz wielkie kryzysy gospodarki, przyrody i demokracji. Nazywa 
to „przegrzaniem” (overheating), metaforą zasięgniętą z motoryzacji i sportu. 
Gdy silnik czy sportowiec ulega „przegrzaniu”, to staje i może się tylko wycofać 
i patrzeć, jak inni go mijają18. Analizy wyzwań owego przegrzania podjęła się 
pioniersko Hana Červinková w wykładzie inauguracyjnym w Dolnośląskiej 
Szkole Wyższej19. 

Przez wiele lat przed takimi kryzysami w wielu książkach ostrzegał świat nasz 
wielki humanista Zygmunt Bauman20. Miałem też okazję czytać książkę Johna 

16 [N. Chomsky], Trump’s America and the new world order – a conversation with Noam Chomsky 
by C.J. Polychroniou, Truthout, 6.01.2017 

17 Tenże, Rok 501. Podbój trwa, przeł. Z. Jankowski, O. Maina, Warszawa 1999.
18 T.H. Eriksen, Overheating. Three crises of globalization. An antropological history of early 21st 

century, University Oslo, bdw – internet.
19 H. Červinková, Edukacja w dobie „przegrzania”, wykład inauguracyjny w DSW, 15.10.2016 – 

maszynopis udostępniony przez Autorkę. 
20 Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, przekł. M. Żakowski, Warszawa 2007.
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T. Gatto, wybitnego nauczyciela historii z Nowego Jorku, o podziemnej historii 
Stanów Zjednoczonych (książkę udostępnił mi Marek Budajczak), w której autor 
źródłowo wywodzi zupełnie inną narrację historii USA niż powszechnie przyjęta 
i uporczywie przekazywana młodzieży w szkołach21.

6. Trwoga pedagogów („Berkeley Review of Education”)

W styczniu 2017 r., a zatem przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta 
USA, ukazał się tom specjalny „Berkeley Review of Education”, dostępny natych-
miast w internecie, a zatem w całym świecie. Sam fakt opublikowania przez pe-
dagogów amerykańskich tomu poświęconemu edukacyjnym implikacjom elekcji 
Donalda Trumpa tuż po jego wyborze budzi respekt, podziw i jednak zaskoczenie. 

Tom specjalny z Berkeley zawiera 11 rozpraw i esejów, w których dominuje 
przerażenie i pewne zagubienie. Na przykład Kimberly Sazon w eseju Pover of 
the voice22 pisze, że studenci przyjęli ze łzami w oczach i z niewiarą, że stało się 
to naprawdę. Po tych wyborach wybuchły gniew, oburzenie i lęk. Zadajmy sobie 
pytanie – pisze K. Sazon – co my powiemy tym dzieciakom?

Troje studentów: Azadeh Osanloo, Wendi Miller Tomlison i Jenifer Hans 
daje temu wyraz w tryptyku poetyckim „Po szoku, jaka przyszłość?”23. Przytoczę 
tytuły i podtytuły części tego tryptyku.

Część I. Nadzieja i rozpacz
Wstyd i odraza
Rozpacz i nienawiść

Część II. Po szoku
Przemoc, lęk przed deportacją. Mowa nienawiści.
Obsesyjny powrót do przeszłości w świetle reflektorów

Część III. Lęk o przyszłość
Alternatywne fakty
Pamiętajmy lekcję DAPL
Przeciwko Meksykanom
Wyobraźmy sobie to, co najgorsze
Przygotujmy się na najgorsze

Wyjaśnijmy, że DAPL – to wielki protest przeciwko wybudowaniu wielkiego 
rurociągu przez terytorium Indian bez zasięgnięcia ich opinii i uzyskania ich zgody.

21 J.T. Gatto, The underground history American education. A schoolteater’s intimate investigation 
into the problem of modern schooling, New York 2001.

22 K. Sazon, Power of the voice; „Berkeley Review of Education” 2017, nr 1.
23 A. Osanloo, W. Miller-Tomlison, J. Hans, A triptych of poems. After shock and future of Trump 

Presidency, „Berkeley Review of Education” 2017, nr 1.
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W tomie tym Ethan S. Ake w tekście School choice and American society 
in the age Trump24 wyraża przekonanie, że włączenie do gabinetu D. Trumpa 
jako ministra edukacji Elisabeth DeVos jest zapowiedzią kontynuacji przez nią 
prywatyzacji szkół publicznych. Wcześniej była ona architektką systemu szkól 
czarterowych w Detroit, który bardzo zwiększył nierówności społeczne w edu-
kacji. Wszystkie podmioty edukacji – praktycy, zarządzający i badacze – powin-
ni stawić opór poszerzaniu nierówności i przeprowadzaniu błędnych reform, 
zwłaszcza w placówkach oświatowych w wielkich miastach. W innym eseju 
Forswa’ Booker-Drew rzuca hasło: „Opór nigdy nie jest daremny!”.

W całym tomie nie ma jednak, moim zdaniem, oryginalnych ujęć interpre-
tujących sytuację edukację po zwrocie politycznym w USA i projektujących 
całościowe zmiany w działaniach na rzecz naprawy edukacji publicznej, poza 
wskazanym już odniesieniem się A.S. Zimmermana do koncepcji A. Gramsciego.

Wyjątkiem są dwa artykuły, w tym Pameli M. Jones, która w swoim tekście 
pomieszczonym w tym tomie „Berkeley Review od Education” proponuje ze-
staw form kształcenia i wychowania do działań na rzecz człowieczeństwa i na 
rzecz radykalnej samopomocy w oporze przeciwko powrotowi najgorszych 
czasów25. Nauczyciele powinni wspierać swoich uczniów w tym oporze. Do 
najważniejszych form edukacji krytycznej P.M. Jones zalicza biblioterapię 
krytyczną, a zatem wdrażania do czytania rozróżniającego fakty od ich in-
terpretacji i odkrywania ideologicznych przedzałożeń owych stronniczych 
interpretacji. 

Do innych form wspierania oporu uczniów autorka zalicza: pisanie rezolucji 
w sprawach konfliktowych i kryzysowych, ściany gniewu, klasy terapeutyczne 
(w obronie skrzywdzonych i upokorzonych, dyskusje, promowania solidarności 
i honoru uczniów „studentów” z rodzin upokarzanych), modyfikacja programów 
i upowszechnianie teorii krytycznych, odrzucanie dominujących ideologii, dobór 
odpowiednich kryteriów oceny rzeczywistości, wpieranie wszelkich form opo-
ru, podnoszenie poziomu kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza w szkołach 
zawodowych, tworzenie szkolnych zespołów twórczych, projektujących zmiany.

Podobne środki zaradcze i naprawcze proponuje Chris Bacon (Combating 
„post-truht” narratives trough critical literacy26), stwierdzając, że ideologiczna 
„postprawda” zawraca nas do najgorszych czasów. W edukacji potrzebny jest 
nacisk na kształtowania krytycznego myślenia, na alfabetyzację krytyczną jako 
korzenie emancypacji społecznej. 

24 E.S. Ake, School choice and American society in the age Trump, „Berkeley Review of Education” 
2017, nr 1.

25 P.M. Jones, From radical self-care to ethically subversive practice. The educator’s the era of Trump 
„Berkeley Review of Education” 2017, nr 1(27). 

26 Ch. Bacon, Combatting „post-truth” narratives trough critical literacy, „Berkeley Review of 
Education” 2017, nr 1.
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W pedagogicznym Berkeley nie brakuje też nieco egzotycznych pomysłów. 
Należą do nich propozycje Curry’ego Malotta, wzywającego do wychowania 
komunistycznego na wzór kubański, choć autor odwołuje się do jednej tyko 
książki… Lwa Trockiego27. Xena Hazerland-Carter namawia czytelników, to jest 
edukatorów nauczycieli, nauczycieli i przyszłych nauczycieli, aby pomagali ucz-
niom (studentom) pozbywać się negatywnych uczuć i myśli, aby koncentrowali 
się na swoim ciele i doskonalili umysł poprzez medytacje buddyjskie, ćwicząc 
UWAŻNOŚĆ28. 

7. Handlarze postprawdy

Za sprawą Roberta Proctora z Uniwersytetu Stanforda od kilku lat (od 2008 r.) 
wyłania się nowe pole badawcze w historii i socjologii nauki nazwane agnoto-
logią (agntology)29. Agnotologia zajmuje się odkrywaniem i analizą kulturowej 
produkcji ignorancji.

Według blogu „Aleksander” włączona tam rycina do artykułu Agnotology 
skrótowo prezentuje proces produkcji kłamstwa (postprawdy) w polityce30. Mo-
codawcy pozyskują wsparcie kościołów i części „ekspertów” uniwersyteckich, 
powołują zespoły „produkcji” fałszywych informacji i interpretacji, one przeka-
zują to do specjalistycznych agencji PR, te poprzez naciski docierają do władz 
legislacyjnych, sądowniczych i wykonawczych i wreszcie wszystkie te, w sumie 
potężne instancje wpływu docierają do publiczności, czyli tym samym do wy-
borców, a ci przekazują tak ukształtowane przekonania, oczekiwanie i roszczenie 
z powrotem do nadawców. Koło produkcji „postprawdy” i wpływów się zamyka: 
teraz mocodawcy i ich najemni nadawcy produkują i upowszechniają „wiedzę, 
której oczekuje „lud” („suweren”), elektorat wybiera tych, których wcześniej 
wskazali mocodawcy, a mocodawcy – poprzez pośredników – mówią językiem 
oczekiwań „ludu”.

8. Niebezpieczna profesura (David Horowitz)

Ukazany tu zarys reakcji podmiotów edukacji publicznej na wybór Donalda 
Trumpa na prezydenta USA jest ujęty świadomie tylko z perspektywy krytyczno-
-emancypacyjnej. Nie oznacza to braku zupełnie odmiennych publicznie prezen-

27 C. Malott, Contextualizing Trump. Education for communism, „Berkeley Review of Education” 
2017, nr 1.

28 X. Hazeland-Carter, Making our student safe again, „Berkeley Review of Education” 2017, nr 1.
29 Agnotology. The making and unmaking of ignorance, red. R. Proctor, L. Schiebinger, Stanford, 2008. 
30 Aleksander, Agnotology; blog „La Cadernera”, 22.04.2012. 
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towanie stanowisk. Przykładem niech będzie głośna, wielokrotnie wznawiana 
i popularna książka Davida Horowitza o 101 najbardziej niebezpiecznych inte-
lektualistach akademickich w Ameryce (The professors. The 101 most dangerous 
academics in America31). 

David Horowitz sporządził i opublikował biogramy 101 profesorów (spośród 
kilku tysięcy podobnych kreatur akademickich), którzy w swoich publikacjach, 
wypowiedziach publicznych i wykładach negują osiągnięcia amerykańskiej de-
mokracji, wskazują na amerykańską politykę zagraniczną jako rzekome źródło 
terroryzmu islamskiego i powstania Państwa Islamskiego, a tym samym prze-
cież popierają zamachowców z 11 września i dżihadystów, wspierają roszczenia 
emigrantów z całego świata, w tym ludzi obcych rasowo, kulturowo, religijnie, 
popierają homoseksualizm, feminizm i komunizm. Autor przytacza tytuły prac 
i wykładów tych profesorów, podaje ich miejsca pracy, dane osobowe, pocho-
dzenie etniczne, kontakty oraz nazwiska, które – jego zdaniem – mówią same 
za siebie (afrykańskie, latynoskie, żydowskie, arabskie, wschodnioeuropejskie, 
z Azji Południowo-Wschodniej). 

Chyba to nam coś przypomina…

9. A Polska?

Polska już nie musi naśladować Ameryki. Wyprzedziła ją.

31 D. Horowitz, The professors. The 101 most dangerous academics in America, Regnery Publishing, 
2006, (kilka wydań późniejszych). 
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Nowe kierunki nauk o życiu 
u podstaw medycyny przyszłości*

Zespolenie zdobyczy wielkich dziedzin nauki: biologii molekularnej, che-
mii organicznej i bioinformatyki doprowadziło do wyłonienia nowych 
kierunków nauk przyrodniczych, takich jak biologia systemowa i biologia 

syntetyczna. Obydwa te nurty znalazły zastosowanie w ważnych obszarach 
praktycznych zarysowanych przez szeroko rozumiane kierunki biomedyczne. 
Poznanie sekwencji genomu ludzkiego i opanowanie zaawansowanych techno-
logii analizowania całych populacji białek, kwasów nukleinowych i metabolitów 
wtórnych, a także rozpoznawanie ich budowy przestrzennej dla konkretnych 
diagnostycznych i terapeutycznych celów stworzyły solidne podstawy współczes-
nej biomedycyny. Za określone cechy człowieka odpowiedzialne są poszczególne 
elementy jego genomu. Funkcje niektórych genów czy zespołów genowych zostały 
już zidentyfikowane. Osobniczą indywidualność każdego człowieka kształtuje 
zestaw odziedziczonych czynników genetycznych wespół z indywidualną po-
datnością na bodźce środowiskowe i kulturowe. Badania z zakresu genomiki 
porównawczej i systemowej stworzyły, przynajmniej teoretyczne, możliwości 
wyjaśnienia natury tak ważnych i unikatowych cech charakteryzujących człowieka, 
jak posługiwanie się mową czy zdolności do myślenia abstrakcyjnego. Mimo jed-
nak takich, wydawałoby się poznawczo niezwykłych i optymistycznych, prognoz, 
zidentyfikowanie „genów człowieczeństwa” ciągle wydaje się odległą perspektywą.

Biologia syntetyczna jest nową dziedziną, która wyłoniła się dzięki postę-
powi biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz chemii organicznej, 
przy wsparciu zaawansowanych metod informatycznych. Przedmiotem biolo-
gii syntetycznej jest konstruowanie sztucznych, najczęściej półsyntetycznych 
i niewystępujących w przyrodzie instalacji biologicznych, którymi mogą być 
modyfikowane organizmy wyposażone za pomocą inżynierii genetycznej w geny 
korzystne na potrzeby medycyny, nauki czy przemysłu. Przez wprowadzanie 
do genomów organizmów biorców (głównie modelowych mikroorganizmów) 

* Wcześniejsza wersja tego referatu przedstawiona została na seminarium w ramach Studium 
Generale Uniwersytetu Wrocławskiego 19 maja 2015 r.
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odpowiednich kodujących fragmentów DNA można uruchamiać na skalę prze-
mysłową produkcję biofarmaceutyków oraz innych pożądanych produktów. 

Ważnym kierunkiem badań w obszarze biologii syntetycznej jest tworzenie 
nowych systemów do precyzyjnego kontrolowania ekspresji genów dla potrzeb 
terapii genowej. W terapii genowej system taki mógłby służyć do dozowania 
genu terapeutycznego w zależności od zaawansowania choroby. W przypadku 
wystąpienia mutacji w genie odpowiedzialnym za wytwarzanie enzymu nie-
zbędnego do prawidłowej funkcji organizmu, można by go zastąpić genem 
kodującym poprawną wersję białka. Możliwa byłaby także kontrola ekspresji 
genu kodującego czynnik terapeutyczny, na przykład przez podawanie dobrze 
scharakteryzowanego i wycelowanego leku. Kontrola poziomu czynników (sub-
stancji) terapeutycznych jest ważnym elementem każdej terapii, ponieważ zbyt 
niska ekspresja określonego czynnika może nie poprawić stanu zdrowia pacjenta, 
podczas gdy zbyt wysoka ekspresja może mieć niekorzystne skutki uboczne.

W badaniach biologicznych monitoring molekularny ekspresji genów jest 
niezwykle przydatny do wyjaśnienia funkcjonowania ważnych genów w po-
szczególnych organach czy też stanach fizjologicznych, w których zachodzi ich 
zróżnicowana ekspresja, jak na przykład w embriogenezie czy po uruchomieniu 
reakcji odpornościowych.

Większość współczesnych systemów ekspresji genów w komórkach wyż-
szych organizmów wykorzystuje regulatorowe fragmenty genów (promotory) 
zapewniające stały (konstytutywny) poziom ekspresji, co naturalnie ogranicza 
możliwość regulowania aktywności wprowadzanych genów. Niezwykle do-
godnymi w tych badaniach okazały się układy drożdżowe, w których istnieje 
możliwość testowania różnego typu wektorów przenoszenia genów zarówno 
komórkowego jak i wirusowego pochodzenia. Należy tutaj wspomnieć także 
o wykorzystywanych obecnie modelach dwustopniowej regulacji ekspresji genów, 
zarówno na poziomie transkrypcji, jak i translacji. Pogłębione badania w tym 
kierunku mogą przyczynić się do wyjaśnienia istoty oddziaływań regulacyjnych, 
kontrolujących cały szlak przekazu informacji genetycznej.

Początki biologii syntetycznej sięgają zaledwie przełomu XX i XXI w. i wiążą 
się z rozwojem metod fizyko-chemicznych umożliwiających sekwencjonowanie 
i syntezę DNA, a także modelowanie makrocząsteczek uczestniczących w różnych 
szlakach przemian komórkowych. Ogromne przyspieszenie rozwoju tego kierun-
ku nauki nastąpiło po wykazaniu uniwersalności reguł dziedziczenia w przyrodzie 
ożywionej oraz dzięki wprowadzeniu na szeroką skalę do praktyki laboratoryjnej 
dogodnych organizmów modelowych. Opisano budowę genomów wielu różnych 
organizmów, wyjaśniono przebieg podstawowych jednostkowych procesów ko-
mórkowych. Mimo tych spektakularnych osiągnięć pojawiły się wątpliwości, czy 
z samego rozpoznania elementów jednostkowych można wnioskować o całokształ-
cie tak złożonego układu, jakim jest żywa komórka, a tym bardziej żywy organizm.
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Termin „biologia syntetyczna” do literatury wprowadził po raz pierwszy pol-
ski genetyk Wacław Szybalski (ur. 1921) związany z Uniwersytetem Wisconsin 
w Madison w Stanach Zjednoczonych. Już w 1974 r. pisał:

Aż do teraz pracowaliśmy nad opisową formą biologii molekularnej… Jednakże praw-
dziwym wyzwaniem jest wkroczenie do fazy badań obejmujących biologie syntetyczną. 
Będziemy wymyślać nowe elementy kontrolne i wprowadzać je do genomów lub tworzyć 
od podstaw nowe genomy. Będzie to pole do popisu o niczym nieograniczonym poten-
cjale badawczym i praktycznie bez ograniczeń względem tworzenia nowych lepszych 
układów regulacyjnych.

Najdoskonalszymi i naturalnymi reaktorami biofarmaceutycznymi są żywe 
komórki. W trakcie charakteryzowania ich genomów wprowadzono pojęcie tzw. 
komórki minimalnej. Było to niezwykle użyteczne pojęcie określające wymiary 
i skład najmniejszego genomu, który byłby w stanie zapewnić podtrzymanie 
wszystkich niezbędnych funkcji życiowych mikroorganizmu. Dzięki swojej pro-
stocie genom taki umożliwiałby przeprowadzanie planowanych manipulacji 
genetycznych dla wytwarzania w stransformowanych komórkach użytecznych 
produktów. Dobrze opisanymi przykładami mikroorganizmów bakteryjnych 
posiadających najmniejsze znane genomy są: Mycoplasma genitalium z geno-
mem liczącym zaledwie 540 tys. nukleotydów, kodującym jedynie 517 genów, 
oraz genom Buchnera aphidicola (obligatoryjny symbiont mszyc, którego genom 
uległ w ewolucji znaczącemu zredukowaniu) z 450 tys. nukleotydów kodującymi 
zaledwie 450 genów. 

Szacuje się, że dla utrzymania najprostszych funkcji życiowych organizmów, 
niezbędnych jest jedynie 250–300 genów. Przypuszcza się, że takie właśnie 
prymitywne genomy mogły mieć najwcześniejsze (primordialne) organizmy 
jednokomórkowe, które pojawiły się na naszej planecie ok. 3,5 miliarda lat temu. 
Stosunkowo krótko po uformowaniu się naszej planety, jak się przypuszcza 
500–800 milionów lat po jej powstaniu, mogły pojawić się związki organiczne, 
najpierw proste, później coraz bardziej złożone makrocząsteczki oraz pierwsze 
struktury błonowe. Wykształciły się mechanizmy samoorganizujące, a następnie 
samoodtwarzające materię organiczną. Pojawiły się pierwsze zawiązki życia. 
Takie prekursorowe układy późniejszych żywych organizmów mogły pojawiać 
się na Ziemi wielokrotnie, ulegając za każdym razem zniszczeniu wskutek abio-
tycznych warunków panujących wówczas na Ziemi.

Powszechnie przyjmowana jest dziś darwinowska teoria o monofiletycz-
nym, a więc wywodzącym się od wspólnego przodka pochodzeniu wszystkich 
żywych organizmów. W związku z tym popularność zyskała koncepcja LUCA 
(Last Uniwersal Common Ancestor), która zakładała istnienie hipotetycznego 
pragenomu wszystkich żywych organizmów. Poprzez różnicowe analizy porów-
nawcze można było wyselekcjonować grupę około 60 genów uczestniczących 
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w biosyntezie białka, które występują we wszystkich znanych żywych organi-
zmach. Można przypuszczać, że to właśnie te geny wchodziły w skład wszystkich 
pierwotnych genomów najwcześniejszych jednokomórkowych organizmów. 
Rzecz jasna koncepcja ta jest oparta wyłącznie na rozważaniach hipotetycznych, 
ponieważ horyzontalny przepływ genów (HGT), który jest jednym z podsta-
wowych mechanizmów formowania genomów mikroorganizmów, uniemożli-
wia odtworzenie oryginalnego składu pierwotnych genomów. Przypuszcza się 
jedynie, że LUCA był tworem termolubnym, o wyższej zawartości par G – C 
niż A – T, które wyróżniają się bardziej stabilnymi (potrójnymi) wiązaniami 
międzycząsteczkowymi w strukturach łańcuchów DNA. 

Współczesnymi „oknami” umożliwiającymi wgląd w prebiotyczne warunki 
życia, uważane za ekstremalne czy wręcz abiotyczne dla większości żyjących współ-
cześnie na Ziemi organizmów, mogą być okolice podmorskich wulkanów na dnie 
Pacyfiku, gdzie na głębokości 2–3 kilometrów żyją termofilne mikroorganizmy 
(Thermococcus thioreducers), przystosowane do stałego przebywania w tempera-
turach sięgających 200°, a nawet 300°C. Z wulkanów tych wydobywają się takie 
gazy jak siarkowodór, cyjanowodór i metan, a podłoża bogate są w siarczki żelaza 
i innych metali ciężkich. Organizmy żyjące w takich warunkach wykorzystują wo-
dór i reakcje redukcyjno-oksydacyjne z udziałem związków żelaza do wytwarzania 
niezbędnej energii. Zawiązki życia, a później same żywe organizmy mogły pojawiać 
się i początkowo utrzymywać się jedynie w głębokich warstwach oceanów. Dopiero 
400–500 milionów lat temu mogła nastąpić kolonizacja lądów, co było możliwe po 
pojawieniu się w atmosferze ozonowej warstwy ochronnej, zabezpieczającej żywe 
organizmy przed zabójczym promieniowaniem ultrafioletowym. 

Biologia syntetyczna jest silnie osadzona w chemii kwasów nukleinowych. 
Syntezy chemiczne oligomerów nukleotydowych i łańcuchów DNA oraz RNA, 
modyfikacje chemiczne nukleotydów, konstruowanie wektorów do transformacji, 
czyli wprowadzania obcych fragmentów DNA do genomu komórek biorców, 
wymagają wielu zaawansowanych technik eksperymentalnych. Chemia kwa-
sów nukleinowych posiada historię obfitującą w nazwiska wybitnych uczonych, 
którzy dokonali wielu przełomowych odkryć w tej dziedzinie. Pierwszym zsyn-
tetyzowanym chemicznie (w 2003 r.) funkcjonalnym genomem była stosunkowo 
prosta cząsteczka DNA bakteriofaga ØX174, zbudowana z 5386 nukleotydów. 
Syntezę tę przeprowadzili dwaj amerykańscy badacze Hamilton O. Smith (Na-
groda Nobla za enzymy restrykcyjne w 1978 r.) i J. Craig Venter (współautor 
nowej strategii sekwencjonowania dużych genomów). W 2009 r. ci sami badacze 
dokonali pierwszej syntezy chemicznej pełnego genomu bakteryjnego M. geni-
talium o długości 582 000 nukleotydów. Zsyntetyzowanie tak ogromnej czą-
steczki było bardzo znaczącym osiągnięciem otwierającym nieznane przedtem 
możliwości podejmowania nowych, skomplikowanych zadań, z których wiele 
może mieć duże znaczenie aplikacyjne.
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W ślad za opracowywaniem procedur syntetyzowania długich łańcuchów 
DNA podejmowane były próby przenoszenia materiału genetycznego między 
różnymi szczepami pokrewnych bakterii. Prace te zakończyły się sukcesem 
i w 2010 r. udało się wyprowadzić linię bakterii Mycoplasma mycoides, zawie-
rających kompletny i funkcjonalny chromosom otrzymany na drodze syntezy 
chemicznej. Komórki nowych bakterii miały oczekiwane właściwości fenoty-
powe i wykazywały zdolność do autoreplikacji. Było to jedno z tych osiągnięć, 
które można określić mianem przełomowego.

Wspomniane wyżej procedury badawcze miały na celu przetarcie szlaków 
do podejmowania w komórkach bakteryjnych syntez użytecznych związków 
i biofarmaceutyków, zwłaszcza zaś takich, których szlaki biosyntezy złożone 
były nie z pojedynczej reakcji, lecz całego ciągu etapów pośrednich. Doskona-
łym przykładem ilustrującym z jednej strony możliwości biologii syntetycznej, 
z drugiej zaś duże zapotrzebowanie na ważne biopreparaty – jest opracowanie 
technologii wytwarzania w komórkach drożdży piekarniczych Saccharomyces 
cerevisiae lub bakterii Escherichia coli, półsyntetycznej artemizyny – ważnego 
leku antymalarycznego nowej generacji. 

Malaria (zimnica) należy do największych zagrożeń ludzkości i towarzyszy 
człowiekowi od czasów hominidów. Szacuje się, ze nawet połowa ludności, która 
zamieszkiwała Ziemię od początków pojawienia się na niej człowieka, mogła wy-
ginąć na malarię. Jest to choroba stref tropikalnych i subtropikalnych, wywołana 
pasożytniczymi pierwotniakami (zarodźcami) rodzaju Plasmodium, najczęściej 
P. falciparum i P. vivax. Co roku zapada na malarię 300–500 milionów ludzi, naj-
częściej dzieci, z terenów Afryki i Indochin. W 2010 r. mimo wielu intensywnie 
prowadzonych kampanii medycznych odnotowano w świecie 260 milionów przy-
padków zachorowania oraz 660 tysięcy zejść śmiertelnych na tę groźną chorobę. 
Tradycyjnymi lekami przeciwmalarycznymi są od wielu lat pochodne chininy. 
W ostatnich latach zaczęło się jednak pojawiać, zwłaszcza w Indiach i Indonezji, 
ale także i w innych krajach tropikalnych coraz więcej groźnych zarodźców opor-
nych na tradycyjne leki. Opracowanie nowych leków skutecznych przeciwko tej 
wyniszczającej chorobie stawało się więc coraz pilniejszą koniecznością. 

Od kilkuset lat znana była w Chinach przeciwgorączkowa i antymalaryczna 
aktywność wyciągów z dość pospolitej rośliny – bylicy rocznej, z rodziny astro-
watych – Artemisia annua, która występuje także w naszej strefie klimatycznej. 
Wyciągi tej rośliny okazały się bardzo skuteczne przeciwko chininoopornym 
szczepom P. falciparum. Czynną substancją w tych preparatach był 15-węglowy 
izoprenoid – artemizyna. Za przebadanie właściwości tego leku oraz jego włą-
czenie z udziałem biologii syntetycznej do obiegu leczniczego, chińska uczona 
Youyou Tu uhonorowana została w 2015 r. Nagrodą Nobla. 

Izolaty roślinne wyodrębniane z bylicy nie były, rzecz jasna, w stanie spro-
stać ogromnemu zapotrzebowaniu na skuteczny lek przeciwmalaryczny, zaś 
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artemizyna otrzymywana drogą pełnej syntezy chemicznej była bardzo droga. 
Postanowiono więc podjąć próbę opracowania technologii wytwarzania półsyn-
tetycznej artemizyny w komórkach żywych organizmów, do których genomów 
wprowadzono baterie genów kodujących enzymy biosyntezy tego cennego leku. 
Było to bardzo złożone zadanie. Polegało na przeniesieniu grupy 12–14 genów 
szlaku izoprenoidowego występujących w roślinie A. annua do genomu bakterii 
E. coli lub drożdży piekarniczych S. cerevisiae. 

Kilka wyspecjalizowanych zespołów przez parę lat prowadziło intensywne 
prace nad opracowaniem technologii wytwarzania półsyntetycznej artemizyny 
w komórkach mikroorganizmów zmodyfikowanych drogą inżynierii genetycz-
nej. Zakończyły się one w 2012 r. Otrzymano szczepy mikroorganizmów, które 
w jednym litrze hodowli wytwarzały 25–40 gramów kwasu L-artemizynowego, 
bezpośredniego prekursora leku antymalarycznego. Z tego końcowego pół-
syntetycznego produktu po stosunkowo prostej transformacji chemicznej 
otrzymywana była artemizyna – wyjściowy lek, którego różne postaci znalazły 
się w rekomendacjach prewencyjnych i leczniczych Światowej Organizacji 
Zdrowia. Opracowanie nowoczesnej technologii produkcji tego leku stało się 
wielkim sukcesem zarówno biotechnologicznym, jak i ekonomicznym. Dzięki 
niezwykle wydajnym procedurom udało się ustalić cenę tego potrzebnego 
leku na bardzo przystępnym poziomie: 400–600 $ za kilogram. To ma, rzecz 
jasna, duże znaczenie dla pomyślnego przebiegu dalszej zorganizowanej walki 
z plagą malarii. 

Ostatnio zarysowane zostały zupełnie nowe horyzonty walki z tą plagą. 
W 2010 r. genetycy z Uniwersytetu Notre Dame, w stanie IIlinois w Stanach Zjed-
noczonych, oraz Centrum Wellcome Trust Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej 
Brytanii zakończyli kilkuletni projekt sekwencjonowania genomów kilkunastu 
gatunków komarów rodzaju Anapheles, których samice przenoszą pasożyty 
malarii. Poznanie szczegółów molekularnych budowy genomów tych nosicieli 
oraz regulacji ich cyklu życiowego daje szansę na wydanie skuteczniejszej niż 
dotąd biologicznej walki z malarią, a w dalszej przyszłości – być może nawet 
ostateczne jej zlikwidowanie. 

Od szeregu lat można odnotować w piśmiennictwie światowym silne po-
wiązanie nurtów molekularnych z nowymi trendami medycyny praktycznej. 
Tendencje te wyrażają się przede wszystkim w odnoszeniu stanów chorobo-
wych do zapisu molekularnego DNA i szczegółów organizacji genomu da-
nego pacjenta. Te perspektywy zarysowują nowe możliwości diagnostyczne 
oraz terapeutyczne, dzięki zgromadzeniu i dostępności różnego typu zasobów 
danych: transkryptomowych (mapy rodzajów RNA), białkowych (mapy pro-
teosomowe) czy metabolitów wtórnych (mapy metabolomowe). Coraz po-
wszechniej ugruntowywane są podstawy „medycyny opartej na faktach” – EBM 
(evidence-based medicine), którą definiuje się jako rozważne wykorzystywanie 
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najlepszych przesłanek naukowych zapewniających skuteczne postępowa-
nia medyczne. Oczywiście przesłanki te powinny wyłącznie wywodzić się 
z doświadczalnych dokumentacji biomedycznych. Współczesne rozumienie 
medycyny spersonalizowanej, określanej także medycyną precyzyjną, kładzie 
nacisk na włączenie molekularnego „wglądu” w dobieranie indywidualnego 
postępowania medycznego. Takie podejście zawiera w sobie możliwość stałe-
go wprowadzania do medycyny praktycznej coraz to nowych zdobyczy nauki, 
w tym także odnoszących się do najtrudniejszych schorzeń nowotworowych 
i uwarunkowanych genetycznie. 

Od 2001 r., kiedy opublikowano po raz pierwszy wyniki programu HUGO 
(Human Genome Project), w bankach danych zdeponowane zostały sekwencje 
wielu tysięcy genomów pojedynczych osób. Dane te są podstawą map popula-
cyjnych, z których można nie tylko wyczytać informację na temat pochodzenia 
przodków, ale także wykorzystując różnego typu markery diagnostyczne, uzyskać 

Rys. 1. Etapy syntezy półsyntetycznej artemizyny w komórkach drożdży piekarniczych Saccha-
romyces cerevisiae wg C.J. Paddon, J.D. Kaesling, 2014
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wiele cennych informacji o osobniczych preferencjach chorobowych czy też ak-
tualnym stanie zdrowotnym danego osobnika. Opracowano szereg użytecznych 
przesiewowych programów informatycznych, dzięki którym można pod okre-
ślonym kątem opracowywać zbiory danych zdeponowane w specjalistycznych 
bibliotekach i bazach.

Jednym z pierwszych tego typu programów był Projekt 1000 Genomów, 
którego zasługą było znaczące usprawnienie narzędzi bioinformatycznych. Jego 

Rys. 2. Schematyczne przedstawienie zintegrowanego profilowania osobowych danych moleku-
larnych (Integrative Personal Omics Profiling IPOP) wg G.I. Mias, M. Snyder, 2013
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nowszą, znacznie rozszerzoną wersją, jest realizowany od 2013 r. w Stanach 
Zjednoczonych duży Projekt Spersonalizowanego Genomu, koordynowany przez 
George’a Churcha z Uniwersytetu Harvarda. Projekt ten zakłada przebadanie 
genomów 100 tysięcy ochotników, którzy wyrażą zgodę na upublicznienie od-
noszących się do nich danych indywidualnych wraz z informacjami na temat 
kondycji zdrowotnej i ewentualnych stanów chorobowych. Chodzi o badania 
przeprowadzone na statystycznie dużej populacji i możliwie precyzyjne powią-
zanie stanu zdrowia osób badanych z budową ich genomów. 

Z rozwojem nowych kierunków biologii rosną oczekiwania bardziej efek-
tywnego zapobiegania chorobom, nadzieje na szybszą i trafniejszą diagnostykę, 
a także indywidualnie dobraną terapię. Według niektórych amerykańskich źródeł 
nawet 40% pacjentów może być skazywanych przez tradycyjne lecznictwo na 
przyjmowanie leków mało lub zupełnie nieefektywnych. Celem medycyny sper-
sonalizowanej jest możliwie najpełniejsze wykorzystanie wiedzy molekularnej dla 
opracowania optymalnego dla danego pacjenta postępowania medycznego. Tak 
pojęta interpretacja nowego nurtu medycyny zakłada także wyjaśnienie przebie-
gu interakcji cząsteczek leku z białkowymi receptorami, co może doprowadzić 
do korzystnego dla pacjenta zmodyfikowania ścieżki sygnalnej uruchomionej 
przez bodziec chorobowy.

Głównymi zadaniami medycyny spersonalizowanej (precyzyjnej) są więc: 
ułatwienie opracowania trafnej diagnozy określonego przypadku medycznego, 
wyboru leku wycelowanego na dane schorzenie oraz wyznaczenie właściwego 
reżimu terapeutycznego. Wszystkie te elementy postępowania medycznego 
powinny sumarycznie skutkować znacznym obniżeniem kosztów leczenia oraz 
ulepszeniem całego systemu opieki zdrowotnej. Nowa medycyna przesuwa 
bowiem punkt ciężkości z działań interwencyjnych na profilaktykę. Może to 
znacząco i korzystnie zmienić strukturę wydatków na lecznictwo. 

Medycyna przyszłości będzie się opierać w znacznym stopniu na usługach 
zewnętrznych, świadczonych przez firmy spoza obszaru medycyny, zwłaszcza 
dla wykonania takich zadań jak genotypowanie czy obsługa programów infor-
matycznych. Można sądzić, że firmy świadczące te usługi niekoniecznie będą 
przygotowane do respektowania uregulowań etycznych obowiązujących leka-
rzy. Pogranicza medycyny, genomiki stosowanej i informatyki wymagać więc 
będą wytyczenia nowych ram współpracy i precyzyjnych uregulowań prawnych. 
Wyłonić się może ponadto wiele problemów i wątpliwości natury etycznej, po-
nieważ te nieodłącznie towarzyszą wszystkim pionierskim podejściom w nauce, 
zwłaszcza takim, które mają bezpośredni wpływ na życie i los człowieka. Trzeba 
jednak mieć ufność, że środowiska naukowe potrafią te nowe kierunki wyko-
rzystać wyłącznie dla ochrony życia ludzkiego, które jest i zawsze pozostanie 
dobrem najwyższym. 
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Niektóre związki o działaniu fizjologicznym

Współczesny świat oszalał na punkcie zażywania różnych substancji 
o działaniu fizjologicznym, w tym substancji halucynogennych. Po-
nieważ każdy z nas napotyka w publikatorach takie nazwy, jak: amfe-

tamina, heroina, LSD, a coraz częściej dopalacze, przeto chciałbym przybliżyć 
czytelnikowi nieco wiadomości na temat tych związków, które są w naszych 
organizmach i odpowiadają między innymi za przewodzenie nerwowe i powią-
zanie ich z syntetykami, takimi jak wspomniana amfetamina i pochodne.

Zacznijmy od związku, który jest endogennym czynnikiem zawartym w na-
szym układzie krwionośnym, a mianowicie od 1-amino-2-fenyloetanu, często, 
dla uproszczenia, mylnie nazywanego fenyloetyloaminą. Związek ten, bliżej 
nieznany, nosi inną wdzięczną nazwę hormonu miłości.

1-amino-2-fenyloetan
Fenyloetyloamina
Hormon miłości

Jeżeli ten związek o sympatycznej nazwie i działaniu zmodyfikujemy, pod-
stawiając trzy grupy metoksy – CH3CO, to zmienimy jego właściwości na silnie 
halucynogenne, otrzymując meskalinę, inaczej zwaną pejotlem.

Meskalina  
Pejotl

CH2 CH2

NH2

CH2 CH2

NH2

H3CO

H3CO

OCH3
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Hormon miłości nosi tak wdzięczną nazwę, ponieważ stężenie tego związku 
we krwi zakochanych jest znaczne. Jednak po pięciu latach osiąga minimum 
i wtedy można zaobserwować kryzys w uczuciach wielu związków.

Z kolei pejotl, związek otrzymywany z kaktusa meksykańskiego, wykazuje 
silne działanie psychomimetyczne. To pod jego wpływem Witkacy tworzył 
swoje szalone obrazy.

Jeżeli w pierścieniu benzenowym w pozycjach 3, 4 podstawimy grupy hydrok-
sylowe, to otrzymamy związek zwany norepinefryną lub noradrenaliną.

Noradrenalina
Norepinefryna

Jest to neurotransmiter, naturalny przekaźnik impulsów nerwowych. Jeżeli 
zmian dokonamy w łańcuchu bocznym, a wodór w pozycji 1 zamienimy na 
grupą metylową metylową – CH3, to otrzymamy związek powszechnie znany 
pod nazwą amfetamina lub też rzadziej benzedryna.

Amfetamina 
AMPH, Benzedryna

Zastąpienie jednego wodoru w grupie aminowej NH2 za pomocą grupy 
metylowej CH3 daje metamfetaminę.

Metamfetamina

Metamfetaminę można spotkać pod innymi nazwami, takimi jak: metedryna, 
ice, crack, clear. 

CH2 CH2

NH2
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Amfetaminę i metamfetaminę zażywał Hitler do ostatnich chwil życia.
Tę ostatnią podawano również żołnierzom Vehrmachtu!

Blitzkrieg

W roku 1937 ruszyła produkcja pobudzającego Pervitinu – metamfetaminy. 
Zażywali ją piloci Luftwaffe i pancerniacy Rommla, opisuje to N. Ohler w książce 
Der Totale Rausch: Drogen im Dritten Reich (Kiepenheuer&Witsch, 2015).

Osobisty doktor Hitlera Morell – pseudo „Strzykawka” – podawał wodzowi 
metamfetaminę, ale i strychninę oraz oksykodon. Ten ostatni wykazywał dzia-
łanie podobne do heroiny. Był więc syntetycznym opioidem.

Pod koniec wojny Gerhard Orzechowski próbował na więźniach Sachsen-
hausen D-IX. Była to guma do żucia, która zawierała: kokainę, metamfetaminę 
i oksykodon. Należy dodać, że przed II wojną światową można było kupić bez 
recepty kokainę i opiaty w każdej aptece w Niemczech.

Podczas II wojny światowej piloci RAF-u, w tym i Dywizjonu 303, zażywali 
inny związek wyostrzający uwagę. Była to efedryna powstała przez podstawienie 
wodoru w łańcuchu w pozycji 2 grupą hydroksylową – OH. Brak snu u pilotów 
samolotów myśliwskich kończył się zwykle zestrzeleniem. Stąd zażywanie efe-
dryny było powszechne.

• Za szybkość niemie-
ckiego Blitzkriegu od-
powiadała… metamfe-
tamina. 

• Podawano ją żołnie-
rzom, aby zwiększyć ich 
wydajność.

• Masowe spożycie nar-
kotyków w niemieckiej 
armii szybko doprowa-
dziło do uzależnień.

• Pod koniec wojny 
Niemcy eksperymen-
towali z jeszcze jednym 
stymulantem: D-IX.
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Efedryna 
1-metylamino-2-hydroksy-2-fenyloetan

Związek ten jest również zawarty we współczesnym leku na ciężkie przezię-
bienie jako pseudoefedryna. Zażycie tego leku przynosi niemal natychmiastową 
ulgę w dolegliwościach.

Amfetamina i jej pochodne wykazują zjawisko chiralności, które jest spowo-
dowane istnieniem w strukturze tego związku węgla asymetrycznego (wszyst-
kie cztery podstawniki różne). Stąd w syntetyzowanym preparacie mamy do 
czynienia z dwiema odmianami – lustrzanymi odbiciami, związkiem prawym 
D – dexter i lewym L – laevus. Związki te skręcają światło spolaryzowane w pra-
wo (+) i lewo (–). Związki te, mimo że o identycznym składzie, ale różnej budowie 
przestrzennej, mogą wykazywać diametralnie różną aktywność biologiczną.

Przykładem skrajnie różnego działania izomerów optycznych był lek zno-
szący dolegliwości pierwszego okresu ciąży u kobiet. Był to talidomid-contergan.

Talidomid

  
 (L)-talidomid (D)-talidomid

 
Trójwymiarowy, przestrzenny model talidomidu

Nomenklatura systematyczna (IUPAC)
2-(2,6-diokso-3-piperydynilo)-1H-izoindolo-1,3(2H)-dion)

Po czasie okazało się, że jeden z enancjomerów (D) jest teratogenny. Uszko-
dził 15 tys. płodów, spośród których 8 tys. przeżyło z ciężkimi uszkodzeniami 
kończyn – nazwa tej wady to fokomelia. Dzieci rodziły się z uszkodzonymi 
kończynami lub też bez kończyn. Enancjomer (L) jest nieszkodliwy i wykorzysty-
wany w leczeniu szpiczaka, AIDS lub też jako immunosupresant zapobiegający 
odrzutom przeszczepów.

CH CH

NHCH3

CH3

OH
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Związki o działaniu fizjologicznym można podzielić na:

1. Stymulatory psychomotoryczne

Neuro
przekaźnik/

receptor
Klasyfikacja Przykłady

Dopamina Inhibitory wychwytu zwrotnego dopaminy kokaina
nikotyna

Substancje powodujące uwalnianie dopaminy fenetylaminy
Antagonisty receptorów dopaminowych lewoamfetamina

Adrenalina/
Noradrenalina

Inhibitory zwrotnego wychwytu adrenaliny/nora-
drenaliny

fenetylaminy

Substancje pobudzające receptory adrenergiczne fenetylaminy
Antagonisty receptorów adrenergicznych fenetylaminy

Adenozyna Metyloksantyny (antagonisty receptora adenozyno-
wego)

kofeina

Glicyna Antagonisty receptora glicynowego strychnina

2. Entaktogeny

Zwane niekiedy empatogenami, należą do grupy substancji psychoaktywnych, 
indukujących uczucie empatii. Są to MDA – love drug lub tenamfetamina 
(3,4-metylenodioksyamfetamina), MDMA – ecstasy (3,4-metylenodioksyme-
tamfetamina). Działają podobnie do metamfetaminy i amfetaminy. Obie sub-
stancje powodują zwiększone wydzielanie serotoniny, dopaminy i noradrenaliny. 
Hamują też wychwyt zwrotny serotoniny.

3. Psychodeliki 

Błędnie nazywane halucygenami, należą do grupy substancji psychoaktyw-
nych, które powodują zmiany percepcji, świadomości, sposobu myślenia oraz 
odczuwania emocji. Powodują więc stany bardzo różne od zwykłego stanu 
umysłu. Nie powodują halucynacji, które są omamami odnoszącymi się do 
rzeczywistości, a więc przedstawiają realne obrazy w nierealnej formie. Tylko 
niektóre psychodeliki, takie jak atropina, wywołują halucynacje przypominające 
rzeczywiste obrazy.

Substancje te są używane w niektórych rytuałach religijnych. Były również 
popularne w ruchu hipisowskim. Nazwa tych substancji pochodzi z języka gre-
ckiego ψυχή – psyche (umysł) i δηλείν – delein (ukazać).

Najbardziej znane psychodeliki roślinne to te zawierające amid kwasu lizer-
gowego, meskalinę (pejotl), tetrahydrokannabinol – THC (konopie indyjskie), 
alkaloidy tropanowe (wilcza jagoda, lulek czarny, bieluń), także grzyby psylo-
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cybinowe oraz znany powszechnie muchomor czerwony. Jednym z silniejszych 
psychodelików jest jad ropuchy brazylijskiej – Bufo.

Po dokonaniu zgrubnego podziału związków wykazujących działanie fizjo-
logiczne, postaram się przybliżyć te, które są niezbędne w naszym organizmie 
i te, które są syntetyzowane i używane jako „narkotyki”, leki wywierające silny 
wpływ na nasz organizm. Pochodną fenyloetyloaminy jest substancja występu-
jąca pod wdzięczną nazwą love drug lub MDA.

3,4-metylenodioksyamfetamina 
MDA

Związek ten jest popularnym lekiem odprężeniowym – daje poczucie głę-
bokiego spokoju. Nie powoduje też wzrostu aktywności motorycznej, a nawet 
ją ogranicza, co jest odczuwane jako komfort i wolność. Wbrew temu, co może 
sugerować nazwa, powoduje utratę apetytu, brak zapotrzebowania na palenie 
tytoniu i marihuany oraz obniża zapotrzebowanie na seks i orgazm. Nie daje 
halucynacji, co powoduje, że jest w pełni bezpieczny. Znosi reakcje alergiczne 
po ukąszeniu owadów, katar sienny, uczulenie na sierść, zmniejsza dolegliwości 
astmatyczne. Substancja ta jest przeto typowym entaktogenem.

Podstawiając w grupie aminowej NH2 grupę metylową CH3, otrzymamy 
3,4-metylenodioksymetamfetaminę MDMA, noszącą też inne popularne nazwy, 
takie jak ecstasy, śnieg, adam, doctor.

3,4-metylenodioksymetaamfetamina 
MDMA, ecstasy, śnieg, adam, doctor

love drug

Podstawiając w grupie aminowej NH2 grupę etylową C2H5, otrzymamy 
3,4-metylenodioksy-N-etylometamfetaminę MDE. Jest to substancja o podob-
nym działaniu i nosi nazwę eve. 

CH2 CH

NH2

CH3

O

O

O

O

CH2
CH

CH3

NHCH3
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3,4-metylenodioksy-N-etyloamfetamina 
MDE, Eve

Niewielkie zmiany w budowie noradrenaliny, norepinefryny powoduje hor-
mon agresji występujący w naszych organizmach o nazwie adrenalina.

Adrenalina 
Epinefryna

Lub też niezwykle ważny neuroprzekaźnik o nazwie L-dopa.

3-hydroksy-L-tyrozyna 
Lewodopa

Zmiana strukturalna wynikła z inwersji konfiguracji (odbicie lustrzane) po-
woduje drastyczne różnice we właściwościach trudnych do przewidzenia.

Typowym stymulantem jest (+) amfetamina (AMPH), której zażycie po-
woduje efekt podobny do zażycia kokainy. W obydwu przypadkach pojawia się 
nadmiar dopaminy w synapsie nerwowej. 

CH
CH

NHCH3

CH3

OH

OH

HO

CH2
CH

NH2

COOH

OH

HO

O

O

CH2
CH

CH3

NHC2H5
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Dopamina 
3,4-dihydroksyfenyloamina

Synteza w organizmie

Dopamina jest syntetyzowana głównie w neuronach i komórkach rdzenia nad-
nerczy. Szlak metabolicznysyntezy dopaminy to:

L-fenyloalanina → L-tyrozyna → L-DOPA → dopamina.

Niedobór dopaminy w synapsie powoduje chorobę Parkinsona.

Kokaina

Wywołuje efekt podobny do +AMPH, dając nadmiar dopaminy w synapsie. 
Inny jest jednak mechanizm tego wzrostu – AMPH uwalnia dopaminę, kokai-
na hamuje jej wychwyt zwrotny. Pierwotnie John Stith Pemberton umieszczał 
w coca-coli 6 mg koki. Teraz zastąpionej przez kofeinę.

Przechodząc do innego rodzaju związków, należy zwrócić szczególną uwagę 
na amid kwasu lizergowego – LSD.

Amid kwasu lizergowego
LSD

H3CN
COOH

OCOC6H5

H

CH2 CH2

NH2

OH

HO

C
Et2N

O

NH

NCH3
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Jest to silny psychodelik – halucynogen dający zwidy, podobne do tych, 
które mają schizofrenicy. Niektórzy twierdzą, że to właśnie ten związek jest 
odpowiedzialny za tę chorobę.

Psychodelikiem – halucynogenem o znacznie słabszym działaniu jest p-me-
toksyamfetamina – PMA.

p-metoksyamfetamina 
PMA

Halucynogen podobny w działaniu do meskaliny ogólnie, a szczególnie 
znanego pejotlu – otrzymywanego z kaktusa meksykańskiego.

Niezwykle groźnym halucynogenem jest syntetyczny związek zwany PCP lub 
crack cocaine. Papierki nasycone tym preparatem powodują konfuzję, a nawet 
delirium. Jestto to szczególnie niebezpieczny preparat dla dzieci, które mają 
zwyczaj przyklejania wszelkich nalepek na ręce.

Crack cocaine 
PCP

Również prosta pochodna fenyloetyloaminy– p-metoksyamfetamina wyka-
zuje działanie halucynogenne. Halucynogen podobnie działający jak bioprepa-
raty zawierające meskalinę.

CH2 CH

NH2

H3CO

CH3
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Przykłady syntez amfetaminy i pochodnych

Otrzymywanie amfetaminy jest bardzo proste, jeżeli dysponuje się prepara-
tem o nazwie benzylometyloketon – BMK. Jednak dostęp do tego substratu 
jest nadzorowany przez służby antynarkotykowe i policję. Dlatego znane są mi 
obejścia problemu, polegające na zastąpieniu BMK innym związkiem, którego 
dystrybucja nie podlega ścisłej kontroli. Poniżej podaję dwa znane mi przykłady 
udanych, nielegalnych syntez.

Przykład pierwszy wychodzi z kwasu fenylooctowego. Reakcja wobec po-
danego na schemacie katalizatora prowadzi wprost do BMK. Jego redukcja 
glinowodorkiem litu wobec hydroksylaminy NH2OH lub metyloaminy CH3NH2 
prowadzi do amfetaminy lub metamfetaminy w drugim przypadku.

Drugi udany przykład syntezy wychodzi z piperydonu. Wobec nitroetanu 
daje pochodną nitrową, która z kolei redukowana glinowodorkiem litu daje 
love drug – MDA.

CH2-COOH CH2-C
O

CH3

CH2-CH
NH2

CH3

CH2-CH
NHCH3

CH3

BMK

Kwas fenylooctowy

AmfetaminaMetamfetamina

CH3COOH

Ca2
+ThO2

LiAlH4

NH2OH
LiAlH4

H2NR

Przykład I

Przykład II
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Uwaga dla „syntetyków” jest taka, że każde tego rodzaju działanie kończy 
się w więzieniu, w najlepszym przypadku, lub śmiercią!

Nie można sobie wyobrazić opieki paliatywnej bez zastosowania opioidów.

Morfina 
Papaver somniferum

Zastąpienie grup hydroksylowych OH grupami metoksylowymi – OCH3 
(połączenie eterowe) daje kodeinę (metoksymorfinę), natomiast acetylowanie 
= COCH3 prowadzi do heroiny.

„Polski kompot”: oczyszczanie

 Kodeina (metoksymorfina)  Heroina (diacetylomorfina)

OH

O
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H

N
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Sama morfina znosi ból i stąd jej zastosowanie w opiece paliatywnej i na 
polach bitewnych. Natomiast kodeina znosi dokuczliwy kaszel. Natomiast he-
roina powoduje stan euforyczny i niezwykle szybko uzależnia, nawet po dwóch 
wstrzyknięciach.

Dlaczego ludzie zażywający heroinę są w grupie zagrożenia chorobami, ta-
kimi jak AIDS, choroby weneryczne i żółtaczka zakaźna? Zwykle zażywa się tę 
substancję grupowo. Tą samą działką w strzykawce obsługuje się dożylnie kilka 
osób. Zaaspirowaną krew człowieka chorego przenosi się na osobnika zdrowego!

Co to jest „polski kompot”? Jest to wywar z makowin. Wstrzykiwany brudny 
o nieznanej zawartości morfiny czy heroiny powoduje łatwe przedawkowanie i, 
lub, liczne zakażenia. „Kompot” można łatwo oczyścić przez ekstrakcję roztworu 
wodnego chloroformem. Warstwę chloroformową należy zadać HCl. Morfina 
przechodzi w sól – chlorowodorek – ten należy ekstrahować wodą i zneutrali-
zować Ca(OH)2. W tym procesie uwolni się czysta morfina bez białek i innych 
zanieczyszczań. „Kompot” można też oczyszczać na jonitach.

Innymi narkotykami pochodzenia roślinnego są substancje czynne w haszy-
szu i marihuanie.

Tetrahydrokannabinol – 
główny składnik marihuany i haszyszu

Niekiedy słyszy się o grzybkach halucynogennych. Ich głównym składnikiem 
czynnym jest psylocybina.

Psylocybina 
Psylocibe Mexicane

N

O
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Najbardziej podłą i bulwersującą w skutkach jest jednak „tabletka gwałtu”. 
Jest to prosty związek – sól sodowa kwasu γ-hydroksymasłowego.

Tabletka gwałtu, sól sodowa kwasu γ-hydroksymasłowego 
Anastetyk H. Laborit

Początkowo związek ten stosowany był przez Henriego Laborita jako ana-
stetyk. Powoduje utratę świadomości na kilka godzin, co sprzyja zbrodniczym 
zastosowaniom w celu doprowadzenia do gwałtu.

Nierozerwalnie związane z naszym życiem jest wszystko to, co łączy się z sek-
sem. I tu należy wspomnieć o feromonach i atraktantach, które sterują naszym 
doborem naturalnym i sferą naszego życia intymnego.

U obu płci niezwykle ważną rolę odgrywa fenyloetyloamina. Jej poziom de-
cyduje o stanie uczuć w związku. Panie sterowane są oksytocyną, która również 
powoduje wywołanie laktacji i pojawienie się uczuć, które związane są z ma-
cierzyństwem. U panów o życiu seksualnym decyduje wazopresyna. W czasie 
orgazmu wzrasta jej wydzielanie.

Dopaminy

Wazopresyna

OH

CH2CH2CH2CONa

O
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Norepinefryna 
(Noradrenaliny)

          Endorfina

Endorfiny działające podobnie do opioidów

Zestawienie najważniejszych przekaźników synaptycznych decydujących 
o naszej percepcji i naszym życiu intelektualnym wygląda następująco:

CH3COOCH2CH2N
+(CH3)3

Acetylocholina – 
przenosi impulsy nerwowe z synapsy do synapsy

D-adrenalina

Epinefryna – hormon agresji, reguluje aktywność serca

D-noradrenalina
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Dopamina –
uczestniczy w przewodzeniu impulsów nerwowych

Najważniejszym, odkrytym niedawno neuroprzekaźnikiem, jest jednak tle-
nek azotu NO.

Cząsteczka tlenku azotu posiada strukturę 11-elektronową: N::O:.

 3 Cu + 8 HNO3 → 2 NO + 3Cu(NO3)2+ 4 H2O 

Dlatego związek ten jest niezwykle reaktywny.
W 1980 r. w całej literaturze chemicznej znaleźć można było zaledwie 12 

artykułów naukowych na temat NO.
Fizjologiczną funkcję tlenku azotu odkryto w 1987 r., głównie w Australii. 

Tajemniczą substancję regulującą ciśnienie krwi przez rozluźnienie mięśni gład-
kich otaczających naczynia krwionośne.

Schemat powstawania i zaniku NO

CH NH2

C O
OH

C
NH2

NH

NH

CH2

+O2

NO

Cyklaza guanylowa

Cykliczny GMP

RSNO

magazynowanie
Reakcje chemiczne

NOS enzym

3(       )

L-ARGININA
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NO odgrywa ważną rolę w regulacji pracy płuc, wątroby, nerek, żołądka 
i jelit, zaś w mózgu pełni funkcję ważnego neuroprzekaźnika. Jako czynnik 
kontrolujący ciśnienie krwi jest chemicznym kluczem do erekcji.

Kuracja tlenkiem azotu pomaga przeżyć bezdech noworodków.
Nitrogliceryna, która rozkłada się do tlenku azotu, była od lat skuteczna 

w leczeniu chorób układu krążenia.
W 1992 r. czasopismo „Science” uznało NO za cząsteczkę roku, a cztery 

lata później (1996 r.) liczba prac naukowych na jego temat przekroczyła 5 tys.

NO w organizmie człowieka

• W organizmie człowieka cząsteczki NO produkowane są przez komórki 
śródbłonka – jest ich ~1,5 kg, czyli ~1,5 × 1013 komórek.

• Produkują one ~ 0,07 g NO na godzinę.
• Czas życia cząsteczki NO w organizmie wynosi 2–3 s.

Poziomy stężeń NO w organizmie człowieka

• Jeżeli w sercu poziom stężenia NO spadnie poniżej 280 μM/L, to po 12 s 
następuje śmierć.

• Stężenie NO w aorcie wynosi 3200 M/L.

Stymulowanie wydzielania NO pamięć chemiczna

• Wydzielenie NO przez komórki może być stymulowane mechanicznie (ma-
saż, ucisk) lub chemiczne (adrenalina, acetylochinolina).

• Możemy powiedzieć, że ma ono pamięć chemiczną. Pamięta ostatnie stę-
żenie NO.

• Przeszczep serca musi nastąpić nie później niż po 4 godzinach od pobrania 
organu (podawanie płynów infuzyjnych wydłuża ten czas ≤ 12 h).

• Brak NO we krwi powoduje agregację płytek krwi i skrzepy. Już sam przepływ 
krwi powoduje wydzielanie NO. Na powierzchni naczyń istnieje stały film NO.

• Podczas zawału serca ponadtlenek O2
ˉ reaguje z NO, co prowadzi do po-

wstania anionorodnika ONOOºˉ i dalej poprzez kaskadę rodników aż do 
najsilniej dewastującego OHº.

• Zbyt duże stężenie NO powoduje balonikowanie naczyń i wylewy.
• Przy zawale podaje się fizjologiczny roztwór L-argininy 0,4–0,5 mM/L krwi). 

USA.

Pod wpływem NO rozpoczyna się synteza innego związku – c-GMP (cyklicz-
ny guanozynomonofosforan), który pełni rolę wewnątrzkomórkowego przenoś-
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nika informacji. To on właśnie jest bezpośrednim sprawcą rozluźnienia mięśni 
gładkich okalających tętnice i naczynia krwionośne, powodując skokową zmianę 
ciśnienia krwi i wzwód.

c-GMP jest nieprzerwanie rozkładany przez enzym fosfodiesterazę 5.

Cytrynian sildenafilu (aktywny składnik viagry) hamuje działanie fosfodie-
sterazy 5 i dlatego wspomaga „męskość”, ale i „kobiecość”.

Cytrynian sildenafilu

Oprócz tlenku azotu NO niezwykle ważną rolę odgrywają:

Serotonina – 
zwiększa ciśnienie krwi, niedobór powoduje depresję.

Histamina –  
wywołuje zaburzenia ciśnienia krwi, uczulenia
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Melatonina 
Hormon snu

Dopalacze

MEFEDRON 
4-metylometkatinon

Syntetyczny kannabinol 
JWH-018

Benzylopiperazyna 
BZP

Whoonga to mieszanka naprawdę ekstremalna – główny składnik nietypo-
wego skręta stanowi sproszkowany lek podawany osobom zarażonym wirusem 
HIV. Jest on zmieszany z dagga– czyli marihuaną (w wersji mocniejszej mówi 
sięo stosowaniu heroiny i metamfetaminy), detergentami wykorzystywanymi 
w środkach czystości oraz trutką na szczury.

N
H

CH3O CH2 CH2 NH CO CH3



Niektóre związki o działaniu fizjologicznym

Specyfik jest uważany za niezwykle silnie uzależniający – mówi się, że głód 
odczuwa się już po pierwszym zażyciu. Działanie whoonga jest tak silne, że 
osoby uzależnione gotowe są podjąć najbardziej radykalne kroki, aby zdobyć 
działkę. Tym bardziej, że ceny narkotyku nie należą do najniższych, a w skraj-
nych przypadkach uzależnieni potrzebują zażyć nawet kilkadziesiąt porcji 
dziennie. Ostatnio wprowadzono nowy narkotyk o nazwie „flakka”. Zażywanie 
tego narkotyku, który może być wciągany nosem, palony, wstrzykiwany do-
żylnie lub połykany, wiąże się z poważnymi, a bywa, że śmiertelnie groźnymi 
zachowaniami.

Flakka jest robiona ze związku o nazwie alfa-PVP, chemicznego kuzyna ka-
tynonu, podobnego do amfetaminy narkotyku, obecnego w „solach do kąpieli”.

α-Pirolidynopentiofenon 

Pojawiła się szansa dla uzależnionych od heroiny. Opracowano szczepionkę 
uodparniającą ludzi na działanie heroiny – Scripps Research Institute, Kalifornia. 
Układ odpornościowy produkuje przeciwciała, które zapobiegają przedostawa-
niu heroiny do mózgu. Leczenie uzależnień od opioidów szczególnie po leczeniu 
tymi związkami. 

Można śmiało powiedzieć za Francisem Crickiem:

Ty, Twoje radości i smutki, Twoje wspomnienia i ambicje, Twoje poczucie tożsamości 
i wolna wola nie są w rzeczywistości niczym innym niż sposobem, w jaki zachowuje się 
ogromny zbiór komórek nerwowych i związanych z nimi cząsteczek…

Dotychczas nazywaliśmy to duszą.

Podziękowanie
Dziękuję Pani doktor Iwonie Nowak za pomoc w konstrukcji tego tekstu. 

Fotografię zaczerpnięto z Wikimedia Commons
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Efekt cieplarniany w świetle danych 
przyrodniczych i antropopresji. 
Uwarunkowania, stan aktualny,  

perspektywa

Przedkładany tekst jest autorską próbą interpretacji zjawiska efektu cieplar-
nianego w kontekście paleośrodowiskowego zapisu zmian jego natężenia. 
Odważam się podejść do tematu w myśl sentencji Alberta Einsteina „The 

imagination is more important than knowledge” [Wyobraźnia jest ważniejsza 
niż wiedza (przyp. red.)], w nieco zmodyfikowany sposób – „The imagination 
is extremely important for knowledge increasing” [Wyobraźnia jest niezwykle 
ważna dla rozwoju wiedzy (przyp. red.)].

Efekt cieplarniany to ważny atmosferyczno-hydrosferyczny element systemu 
przyrody Ziemi. Bez tej składowej warunki termiczne globu byłyby podobne do 
panujących na Księżycu, gdzie temperatury fazy dziennej i nocnej wahają się 
od ~ +120°C do ~ –160°C.

W początkowym okresie planetarnego bytu Ziemi i w czasie jej pierwotnej 
atmosfery – złożonej z pary wodnej, gazowego wodoru, azotu, dwutlenku węgla, 
metanu, amoniaku i dwutlenku siarki – brakowało wolnego tlenu. Docierające do 
globu nadfioletowe promieniowanie skutkowało dzięki fotodysocjacji w powierzch-
niowych warstwach ówczesnych roztworów wodnych generowaniem wolnego 
wodoru i wolnego tlenu. Wolny wodór ulatniał się w przestrzeni, natomiast wolny 
tlen pozostawał w obrębie grawitacyjnego pola planety, stając się filtrem dla wciąż 
docierającego promieniowania nadfioletowego. Gdy stężenie tlenu przekroczyło 
0,1%, zaistniało wyhamowywanie fotodysocjacji. Niemniej wzrost zawartości wol-
nego tlenu doprowadził ostatecznie do powstania warstwowej struktury atmosfery. 
W jej obrębie wytworzyła się niezwykle ważna sfera rozrzedzonych cząsteczek 
ozonu występująca w granicach od 25 do 50 km ponad Ziemią. Odgrywa ona 
bardzo ważną rolę ograniczającą przenikanie do powierzchni globu ultrafiole-
towego promieniowania. Sfera ozonowa wywiera też istotny wpływ względem 
termicznych uwarunkowań całego ziemskiego systemu przyrody. Dodać trzeba, że 
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stopień koncentracji ozonu, zarówno ilościowo, jak i w odniesieniu do lateralnych 
czasowo zasięgów, podlega zmianom (fluktuacje dystrybucji i wielkości tzw. dziur 
ozonowych). Rzutują na to czynniki litopaleogegraficzne i biopaleogeograficzne. 
Owa zmienność wynika równocześnie z interakcji procesów ziemskich oraz ener-
getycznego oddziaływania Słońca – zmian jego radiacji. W ostatnim czasie na 
stan ozonosfery coraz silniej oddziałuje człowiek – fluorochlorowodory, lawinowy 
rozwój stratosferycznej komunikacji litniczej, programy satelitarne i kosmiczne. 

Zjawisko efektu cieplarnianego istnieje w pełnym wymiarze od czasu ufor-
mowania warstwowej struktury atmosfery. Dodajmy, że jego odkrycie datuje 
się na 1824 r. za sprawą Jeana Baptiste’y Josepha Fouriera, natomiast ilościowej 
ewaluacji dokonał w 1896 r. Svante Arrhenius. Trzeba wreszcie ponownie pod-
kreślić, że zjawisko podlega stałym fluktuacjom natężenia. Dobrze oddają to 
czasoprzestrzenne uśrednione zmiany temperatury podczas ostatnich ~160 tys. 
lat (ryc. 1). Współczesny, trwający od ~10 tys. lat, ciepły okres holocenu nie 
osiągnął wartości charakterystycznych dla poprzedniego okresu ciepłego, tzw. 
interglacjału eemskiego. Ponadto prawdopodobne wydaje się przekroczenie 
holoceńskiego optimum i wejście w trend obniżania temperatury. Potwierdzają 
to dane zoologiczne i botaniczne o dostrzegalnym wkraczaniu organizmów 
arktycznych w strefę umiarkowaną. Obydwa najmłodsze interglacjały w dziejach 
Ziemi (eem i holocen) przedziela czas narastającego oziębienia – ostatniego 
glacjału, którego szczytowe pessimum połączone z maksymalnym rozwojem 
najmłodszego skandynawskiego lądolodu zaistniało zaledwie ~20 tys. lat temu. 
Z wskazywaną tendencją zmian temperatury podczas ostatnich 160 tys. lat 
korespondują należące do tzw. gazów cieplarnianych fluktuacje koncentracji 
w atmosferze ziemskiej dwutlenku węgla i metanu. 

O istnieniu efektu cieplarnianego – trwającego od czasu ukształtowania się 
atmosfery ziemskiej – decydują wspomniane wyżej gazy cieplarniane. Funda-
mentalne znaczenie ma para wodna, która średnio aż w 51% przyczynia się do 
zaistnienia omawianego zjawiska. Bardzo ważną rolę odgrywają też drobiny 
wodne zawarte w atmosferycznych chmurach – ~26%. Zatem łącznie para wodna 
i atmosferyczne wodne chmury to aż ~77% sprawstwa efektu cieplarnianego. 
Kolejnym liczącym się czynnikiem wpływającym na zaistnienie efektu cieplar-
nianego jest dwutlenek węgla (~17% sprawstwa). Wypada w tym miejscu zadać 
pytanie, czy nie przecenia się roli antropogenezy w tym względzie. Gaz ten był 
i wciąż jest generowany wskutek naturalnych procesów przyrodniczych (przede 
wszystkim wulkanicznych, o znaczącym czasowo-przestrzennym zakresie), na-
tomiast podczas ostatnich stuleci, także w wyniku działalności człowieka (emisje 
komunalne, przemysłowe, komunikacyjne, wojskowe). Wydaje się, że zwracanie 
uwagi na antropogenicznie warunkowaną rolę dwutlenku węgla sprowadza 
się do nazbyt radykalnego/wyolbrzymionego zakresu. Dodajmy, że skutkuje 
to negatywnie na gospodarczo-polityczne funkcjonowanie społeczeństw. Do 
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głównych gazów cieplarnianych należy także metan (~5% sprawstwa). Zda-
niem autora wymaga on większej uwagi, troski, aplikacyjnego zainteresowania. 
Metan przenika do atmosfery wskutek naturalnych procesów przyrodniczych 
(uwalniania z biogennych środowisk podczas wzrostów temperatury, np. late-
ralnie degradujących wieloletnią zmarzlinę, ponadto zjawisk wulkanicznych 
i tektonicznych), ale także rolniczej, hodowlanej, wreszcie górniczej i odpadowej 
(hałdy wydobywczo-przemysłowe i składowiska śmieci), aktywności człowieka. 

Ryc. 1. Zmiany temperatury, koncentracji dwutlenku węgla i metanu w atmosferze ziemskiej 
podczas ostatnich 160 tys. lat
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Rola metanu w kształtowaniu efektu cieplarnianego będzie zapewne wzrastać. 
Marginalne znaczenie dla efektu cieplarnianego na poziomie ~1% mają inne 
składowe atmosfery, na przykład ozon, tlenek azotu i pozostałe.

Zmiany termicznej sytuacji Ziemi wyrażały się wielkimi fazami ochłodzeń 
i ociepleń. Udokumentowane geologicznie ochłodzenia datują się od około 
2,6 mld lat w postaci osadów pochodzenie lodowcowego (tyllitów). Podczas 
fanerozoiku, tj. od ~600 mln lat rozpoznano kolejno: najpierw intensywne i dłu-
gotrwałe ocieplenie całego globu (od kambru po dewon), następnie oziębienie 
(podczas karbonu i permu), z kolei mezozoiczno-paleogeńskie ocieplenie o glo-
balnym wyrazie obejmującym także strefy wysokich szerokości geograficznych 
(od jury po eocen), wreszcie kenozoiczne ochłodzenie przerywane poważnymi 
ociepleniami (trwa od eocenu praktycznie do dzisiaj). Te ekstensywne dłu-
gotrwałe i obejmujące cały glob fluktuacje warunków termicznych, którym 
towarzyszyły intensywne zmiany poziomu mórz, można określić mianem „me-
gaglacjałów” i „megainterglacjałów” o randze klimatycznych „epok”. Należy je 
postrzegać jako długotrwałe okresy dominacji ciepła lub chłodu. W toku ich 
trwania następowały głębokie fazy inwersyjne („zdarzenia”), z nakładającymi 
się klimatycznymi fluktuacjami niższych rzędów. Najpełniej poznane przemia-
ny paleoklimatu obejmują krótki czas tzw. czwartorzędu (niespełna 2 mln lat) 
o zmienności glacjalno-interglacjalnej, z licznymi zlodowaceniami, do których 
odniesiemy się w dalszej części wywodu. 

Najpierw jednak wypada wskazać na przyczyny jakże złożonych uwarun-
kowań zmienności klimatyczno-środowiskowej w dziejach Ziemi. Składają się 
na to interakcyjne składowe czynników astronomicznych i właściwych „życiu” 
Ziemi. Na paleotermiczne, a także współczesne zmiany wpływają z jednej stro-
ny – rotacja galaktyki, ekscentryczność ruchu obiegowego globu wokół Słońca, 
zmiany nachylenia osi ziemskiej względem ekliptyki, precesja, a z drugiej strony – 
fluktuacje w rozkładzie lądów i mórz, zmiany temperatury wód oceanicznych, 
przemieszczenia stref klimatyczno-krajobrazowych, zmiany składu chemicz-
nego atmosfery ziemskiej (tektonizm i wulkanizm). Wypadkową wszystkich 
tych czynników jest zmienność termiczno-środowiskowa, zarówno w sensie 
czasowym, jak i przestrzennym. 

Owe wielorakie uwarunkowania leżą u podstaw skomplikowanej struktury 
zmian termiki Ziemi – od cykliczności pierwszego rzędu w postaci wspomnia-
nego już zakresu mega, na który nakładają się rytmy niższego rzędu, a na te ko-
lejne jeszcze niższych zakresów (rytmiczność megaglacjalno-megainterglacjalną 
urozmaica cykliczność glacjalno-interglacjalna, którą rozwija zmienność fazowa, 
z pojawiającymi się zlodowaceniami, z kolei tę komplikuje zmienność stadialna, 
wreszcie kolejne o jeszcze drobniejszej skali).

Ostatni wciąż trwający megaglacjał został zainicjowany na Antarktydzie 
lodowcami górskimi, prawdopodobnie już ponad 50 mln lat temu. Natomiast 
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od około 35 mln lat wstecz (przełom eocenu i oligocenu) Antarktyda pozostaje 
pod permanentną pokrywą lodową o ekstensywnych zmianach lateralnego 
zasięgu. Wynika to z rytmu globalnych zmian termiki = natężenia efektu 
cieplarnianego. Odrębności zjawisk globalnej tektoniki, wymuszającej zmiany 
w dystrybucji ciepła na Ziemi, przyczyniły się do zaistnienia procesów glacjal-
nych na północnej półkuli niezbyt dawno. Zlodzenia wód i terenów górskich 
nie przekraczają na północnej półkuli około 10 mln lat wstecz, a rozwój roz-
ległych pokryw lądolodów to zaledwie około 3 mln, a może nawet mniej niż 
1,5 mln lat temu.

Ukształtowanie się współczesnego oblicza Ziemi (rozkładu lądów i mórz) 
wraz z dystrybucją temperatur w oceanach i atmosferze, także w obrębie konty-
nentów z zaznaczającą się piętrowością, podlegał wpływowi zmian radiacji sło-
necznej. Spektakularnie odzwierciedlają to krzywe zmian radiacji Milankovicia 
wraz z reinterpretacją Eberla. Dowodzą one poważnych fluktuacji termicznej 
sytuacji w obrębie północnej półkuli, z okresowym rozwojem na rozległych 
obszarach warunków peryglacjalnych oraz pojawiających się pokryw lodowych. 
Ilustruje to zmienność temperaturowa, udokumentowana danymi dla stabilnych 
izotopów tlenu, w okresie ostatnich około 500 tys. lat (ryc. 2). 

Metodę oznaczeń stosunku izotopów tlenu stosuje się w analizach skorupek 
otwornic zachowanych w osadach głębokomorskich, badaniach rdzeni lodowych, 
osadów jeziornych, martwic wapiennych, nacieków jaskiniowych.

Wskazywaną zmienność paleoklimatyczną i geośrodowiskową jednoznacz-
nie odzwierciedlają rezultaty badań morskich osadów dennych (od wysokich 
szerokości geograficznych po obszary równikowe), jak i zmian poziomu wód 
oceanów (rozpoznawanych wysoko wyniesionymi klifami i innymi elementa-
mi rzeźby litoralnej, a także znanymi z szelfów podwodnymi formami erozji 
rzecznej. Podczas szczytowego rozwoju ostatnich pokryw lodowych, sprzed 

~20 000 lat, poziom wód światowego oceanu był niższy o około 100–120 m niż 
obecnie. Znaczne obszary dzisiejszych szelfów były wówczas lądami. Od około 
20 000 lat BP trwa trend pozytywnych zmian poziomu mórz, co prowadzi do 
zalewania przymorskich nizin. Na lądach szeroko rozprzestrzenione są ślady 
struktur peryglacjalnych oraz ekstensywnych pokryw lessowych, jak również 
morfogenetycznej roli dawnych rozległych lądolodów, z zapisem środowisk 
glacjalnych, fluwioglacjalnych, limnoglacjalnych, wreszcie udokumentowanych 
w strukturach rdzeni lodowych, wciąż istniejących na obydwu półkulach roz-
ległych pokryw lodowych. 

Ukazana na ryc. 2 zmienność klimatyczno-środowiskowa ma glacjalno-
-interglacjalną strukturę, na którą nakładają się rytmy niższych rzędów. Można 
to zilustrować na przykład odwołaniami do stratygrafii, poczynając od szczy-
towej fazy ostatniego pleniglacjału, przez późny glacjał po holocen, a także do 
niedawnych zmian klimatyczno-hydrologicznych na obszarze Sahary i Bliskiego 
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Wschodu (ryc. 3): A. Zmiany poziomu wody w jez. Czad podczas około 20 000 lat. 
B. Zmiany poziomu wody Morza Martwego w okresie ostatnich 3000 lat.

Gwałtowne, o katastrofalnym charakterze, nasunięcie ostatniego lądolodu 
skandynawskiego na teren Polski zaistniało około 20 000 lat temu. Wyznacza je 
tzw. faza leszczyńska. Intensywny trend zanikowy pokrywy lądolodu na lądo-
wych obszarach (topienie i odparowywanie) trwał do około 14 000–13 000 lat 

Ryc. 2. Zmienność wskaźników tzw. izotopowej krzywej tlenowej  
(stosunek izotopu tlenu 18 do tlenu 16) podczas ostatnich 500 tys. lat
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wstecz (tzw. faza gardneńska), z okresowymi ograniczonymi przestrzennie awan-
sami czoła. Czas od około 13 000 do około 10 000 lat temu to tzw. późny glacjał, 
odznaczający się fluktuacjami klimatu w postaci trzech faz chłodnych, przedzie-
lonych dwoma ociepleniami. Ówczesna rytmika przemian klimatycznych została 
dobrze rozpoznana geomorfologicznie i potwierdzona danymi biologicznymi 
oraz radiometrycznymi. Odwołajmy się w tym miejscu do danych pochodzących 
z duńskich badań rdzenia lodowej pokrywy Grenlandii, ukazujących intensyw-
ność ówczesnych zmian klimatu/efektu cieplarnianego, udokumentowanych 
szczegółowymi analizami banieczek powietrza w strukturze lodu. Okazało się, 
że nadspodziewanie intensywna cezura zaistniała ~11 700 lat temu. Podczas 
około 50 lat średnia temperatura podniosła się wówczas o około 10°C – co daje 
0,2°C/rok; przy obecnie odnotowywanym wzroście rzędu >0,75°C/100 lat = 
0,007°C/rok.

Ostatnie ~10 000 lat deglacjacji (morfogenetyczny zapis z dna Bałtyku i na 
terenie Skandynawii) także dokonywało się w warunkach zmian klimatu. Wy-

Ryc. 3. Schemat zmian zasięgu ostatniego lądolodu na terenie Polski oraz uproszczona stratygrafia 
tzw. późnego glacjału i holocenu 

Pleni G – Pleniglacjał: FL – Faza Leszczyńska, FG – Gardneńska, Epe – ocieplenie poprzedzające Najstarszy 
Dryas; PG – Późny Glacjał: ND – Najstarszy Dryas (czas Fazy Gardneńskiej), BL – ocieplenie Bølling, SD – Star-
szy Dryas, Al – ocieplenie Allerød, MD – Młodszy Dryas; H – Holocen: narastające ocieplenie PB – Preboreał, 
B – Boreał, A – optimum klimatyczne holocenu = Okres Atlantycki, SB – obniżenie temperatury, Supboreał, 
SA – ocieplenie Subatlantyk, podczas którego w ostatnim tysiącleciu ocieplenie wczesnośredniowieczne, 
poważne ochłodzenie w XV–XIX wieku, tzw. małej epoki lodowej, wreszcie współczesne globalne ocieplenie. 
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raźnie najcieplejszym okresem był czas tzw. optimum atlantyckiego, od ~8000 
do 5000 lat temu. Ponownie przywołajmy wyniki badań duńskich, tym razem 
odnoszących się do ówczesnego stanu powietrza atmosferycznego. W pęche-
rzykach powietrza z „aparatów szparkowych” liści brzozy wydobytych z warstw 
torfu o wieku ~8700–6800 lat BP (przed czasem obecnym, uzgodnioną cezurą 
rok 1950 AD) stwierdzono naturalne wahania koncentracji dwutlenku węgla 
w przedziale 270–340 ppm (por. ryc. 3). Dodajmy, że ówczesne maksymalne 
wielkości koncentracji tego gazu są wyraźnie niższe od notowanych współcześ-
nie, osiągających ~380 ppm. Różnica w koncentracji dwutlenku węgla podczas 
holoceńskiego optimum oraz stanem dzisiejszym wynosi jedynie kilkanaście 
procent. Wydaje się to rzeczywistą miarą skali antropopresji względem natu-
ralnych zmian klimatu.

Dla porównania zmian geośrodowiskowych podczas holocenu w średnich 
i wysokich szerokościach geograficznych sięgnijmy do szeroko postrzeganej 
strefy okołozwrotnikowej. Ową zmienność dobrze ilustrują krzywe poziomu 
wody w jeziorze Czad i Morzu Martwym (por. ryc. 3 A i B), co przekłada się 
jednocześnie na zmiany zasięgu zbiorników. Około 8000 lat temu powierzchnia 
zbiornika Czad przekraczała dzisiejszy, wciąż intensywnie zmniejszający się 
zasięg, przynajmniej kilkunastokrotnie (11–13 razy). Po wschodniej stronie 
tego ogromnego zbiornika rozciągał się rozległy teren depozycji mineralno-

-organicznej, sięgający aż po tzw. Basen Sud, obejmujący dorzecze dzisiejszego 
Nilu Białego. Dodać trzeba, że czas od ~8000 lat BP do ~5000 lat BP był dla 
obszarów NE Sahary bardzo korzystny pod względem opadowym. Skutkowało 
to intensywnym rozwojem osadnictwa. Później nastąpiło pustynnienie i w kon-
sekwencji zanik siedlisk ludzkich.

Po „atlantyckim” optimum nastąpił czas fluktuacji temperaturowych o pe-
simach ~4500 i ~3000 BP oraz optimach – pierwszym ~4000 i ponownym 

~1000–1300 lat BP. To ostatnie określane jest mianem ocieplenia wczesnośred-
niowiecznego. Z kolei zaistniało długotrwałe ochłodzenie, trwające od ~1350 do 

~1840 roku, z niewielkim wahnięciem pozytywnym ~1600 BP. Owa wyraźna faza 
chłodu to tzw. mała epoka lodowa, zapisana znaczącym rozwojem zlodowaceń 
gór Europy i wielomiesięcznym zamarzaniem rzek oraz Bałtyku. Z końcem tego 
naturalnego ochłodzenia i tendencją wzrostową temperatury zbiega się czas tzw. 
rewolucji przemysłowej i potęgującego się umniejszania powierzchni leśnych 
oraz generalnym nasileniem antropopresji. Działalność człowieka stała się do-
datkowym czynnikiem rzutującym na zmiany termiki oraz zanieczyszczania 
powietrza atmosferycznego.

Od kilku dziesięcioleci akcentuje się wpływ człowieka na stan natężenia 
efektu cieplarnianego, przypisując mu wręcz decydujące znaczenie. Szczególną 
rolę odgrywa organizacja „Intergovernemantal Panel of Climate Change” (IPCC), 
okresowo publikująca „Raporty”:
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– pierwszy, z 1990 r., wskazał na „niewielkie świadectwo odróżnialnego wpły-
wu człowieka na klimat”;

– drugi, z 1996 r., akcentował „odróżnialny wpływ człowieka na klimat”;
– trzeci, z 2001 r., sformułował stanowisko „Większość zaobserwowanego 

ocieplenia w ostatnim 50-leciu jest prawdopodobnie wynikiem wzrostu atmo-
sferycznego stężenia gazów cieplarnianych”;

– czwarty, z 2007 r., konstatował „Większość zaobserwowanego wzrostu 
średniej temperatury globalnej od połowy XX w. jest bardzo prawdopodobnie 
spowodowana wywołanym przez człowieka wzrostem stężenia gazów cieplar-
nianych”.

Określono, że w okresie 1906–2005 AD wzrost temperatury wyniósł 0,74 
± 0,18°C, akcentując w tym rolę człowieka przy prawdopodobieństwie >90%. 
Bazując na trendzie zmian temperatury podczas ostatniego pięćdziesięciolecia, 
estymowano na kolejny czas pięćdziesięciu lat podwyższenie temperatury prawdo-
podobnie aż od 2°C do 4°C. Przewidywane przez IPCC ocieplenie miało osiągnąć 
w okresie 1990–2012 od 0,3°C do 0,5°C, podczas gdy faktycznie wyniosło 0,15°C.

Postępujące ocieplenie niewątpliwie stanowi przede wszystkim poważny 
problem dla silnie zaludnionych przymorskich i wyspiarskich obszarów globu. 
To przede wszystkim tam należy pilnie podjąć działania adaptacyjne.

Katastroficzne prognozy IPCC podtrzymywane są oficjalnym stanowiskiem 
ONZ. Równocześnie postępuje intensywne nagłaśnianie przekazu słownego 
i wizualnego o zgubnej roli człowieka (dotyczy to m.in. głośnego i sugestywnego 
filmu „Niewygodna prawda”). 

Obiektywizm badawczy nakazuje uwzględniać również inne niż reprezen-
towane przez IPCC stanowiska w odniesieniu do efektu cieplarnianego. Trze-
ba podkreślić przemilczanie poglądów reprezentowanych przez licznych na-
ukowców zrzeszonych w The Nongovernemental International Panel of Climate 
Change (NIPCC) oraz US National Climatic Data Center (US NCDC), a także 
wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych na całym świecie. Dotyczy to rów-
nież swego rodzaju reglamentacji danych zawartych na przykład w pozycjach 
książkowych Dynamic Analysis of Weathering an d Climate (Marcela Leroux 
wyraża w niej pogląd, że efekt cieplarniany wywoływany przez człowieka jest 
totalnym nieporozumieniem), bądź Hot Talk, cold Science (Freda Singera) oraz 
filmu The Great Global Warming Swindle (Martina Durkina).

Obecna sytuacja geośrodowiskowa nie różni się od znanej z przeszłości cha-
rakterem, a być może także skalą fluktuacji. Oczywiście nie sposób kwestiono-
wać intensywnego obtapiania śnieżno-lodowej czapy na szczycie Kilimandżaro, 
recesji wielu lodowców górskich, zauważalnej degradacji wieloletniej zmarzliny, 
pomniejszania się zasięgu oraz grubości lodów morskich w Arktyce, wzmożone-
go cielenia się lodów szelfowych w Antarktyce. Natomiast jednocześnie w tym 
samym czasie narasta centralna część kolaty lodowej Antarktydy.
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Temperatura przy powierzchni Ziemi wzrasta, ale głównie na półkuli północ-
nej, natomiast znacznie słabiej na półkuli południowej. Równoległe balonowe i sa-
telitarne pomiary nie wykazują ocieplania w skali całego systemu globu ziemskiego.

Wielu naukowców, kiedyś entuzjastów antropogenicznych uwarunkowań 
globalnego ocieplenia, odwołuje wcześniejsze poglądy i twierdzi, że rola czło-
wieka jedynie „nakłada się” na naturalne fluktuacje.

Nadzwyczaj radykalnie wypowiedział się i postąpił emerytowany profesor 
fizyki Harold Lewis, wieloletni pracownik Uniwersytetu California w Santa 
Barbara, a także zasłużony członek American Physical Society (APS). W ofi-
cjalnym liście rezygnacji z członkowstwa w APS, opublikowanym przez Global 
Warming Policy Fundation (dostępnym pod linkiem: http:/www.Thegwpf.org/
ipcc-news/1670-hal-lewis-my-resignation-from-theamerican-physical-society-

-html), sformułował szereg przywołanych niżej nad wyraz mocnych stwierdzeń 
dotyczących braku merytorycznej uczciwości w podejściu wielu naukowców do 
roli człowieka w kształtowaniu efektu cieplarnianego: 

Motywowane korzyściami finansowymi oszustwo korumpuje wielu naukowców. […] 
Moja wcześniejsza duma z przynależności do APS przez wszystkie lata zmieniła się we 
wstyd. […] To największe i najbardziej udane pseudonaukowe oszustwo, jakie widziałem 
w swoim długim życiu fizyka.

Tymczasem różne gremia naukowe podejmują merytoryczno-organizacyjną 
formę podważania ustaleń IPCC. I tak uczestnicy Międzynarodowego Kongresu 
Geologicznego, który odbył się w 2008 r. w Norwegii, oficjalnie zakwestionowali 
znaczącą rolę człowieka w generowaniu efektu cieplarnianego. Z podobnym 
oświadczeniem wystąpili naukowcy z Kanady. Także 650 badaczy, opracowują-
cych Raport dla Senatu USA (2008), poddało jednoznacznej krytyce ustalenia 
IPCC, odnośnie do skali oddziaływań człowieka na klimat.

Stanowisko w sprawie zjawiska „efekt cieplarniany” przedstawili też człon-
kowie Komitetu Nauk Geologicznych PAN. Oto wybrane aspekty tego głosu:

– funkcjonowanie geosystemu Ziemi warunkują procesy astronomiczne 
i geologiczne;

– cechą klimatu Ziemi jest stała cykliczna zmienność; intensywność zmian 
bywała w przeszłości wyrazistsza niż zachodzi obecnie;

– wiarygodne prognozowanie przyszłych trendów musi uwzględniać dane 
dotyczące przeszłości geologicznej;

– podczas czwartorzędu (~2 mln lat) wielokrotnie zaistniały znaczące waha-
nia termicznej sytuacji Ziemi, określane mianem glacjałów oraz interglacjałów;

– od ~12 tys. lat glob znajduje się w fazie cyklicznego ocieplenia; aktualnie 
trwa faza optimum termicznego;
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– w ostatnim tysiącleciu pierwsze trzy stulecia to wyraźne ocieplenie; od 
połowy czwartego do połowy dziewiątego stulecia trwało ochłodzenie, a od 
ponad stu pięćdziesięciu lat ma miejsce ocieplenie; dokonujący się wzrost tem-
peratury wód oceanicznych powoduje zmniejszenie zdolności absorbowania 
dwutlenku węgla. Jednocześnie gaz jest wiązany przez organizmy żywe i odkłada 
się na dnach mórz (wapienie) oraz przez organizmy żywe w postaci osadów 
organicznych;

– szczegółowy monitoring parametrów klimatu trwa na lądach od ~200 
lat, a badania oceanów to zaledwie ~40 lat; krótkie okresy pomiarowe nie dają 
podstaw do wiarygodnego modelowania trendów przyszłych zmian tempera-
tury (w tym miejscu warto przywołać stanowisko profesora AGH Zygmunta 
Kolendy, specjalisty matematycznego modelowania procesów wymiany mas 
i energii, który dowodzi, że metody matematycznej symulacji nie są adekwatne 
do określania zmian klimatu);

– człowiek niewątpliwie przyczynia się do wzrostu ilości gazów cieplarnia-
nych w atmosferze (w tym nadmiernie akcentowanego CO2); jednak należy 
zachować powściągliwość w ocenianiu skali oddziaływania człowieka na klimat; 
z całą pewnością nie jest to rola dominująca, a jedynie uzupełniająca;

– najskuteczniejszym działaniem w sterowaniu koncentracją CO2 wydaje się 
doprowadzenie do radykalnego ograniczenie wylesiania, a nawet zwiększania 
powierzchni leśnych.

Przywołanie krytycznych uwag na temat roli człowieka w potęgowaniu efek-
tu cieplarnianego nie stanowi w zamyśle autora lekceważenia samego zjawiska. 
Oczywiście ono istnieje, ma naturalne uwarunkowania, których skutkiem jest 
istnienie obecnego okresu ciepłego – holoceńskiego interglacjału. Po raz pierwszy 
w dziejach przyrody ziemskiej pojawił się natomiast nowy jego czynnik, tj. silna 
antropopresja. Komunalnej, przemysłowej, komunikacyjnej i wojskowej presji 
człowieka nie sposób lekceważyć, przy czym, podkreślmy, nie przekracza ona 15% 
całościowego natężenia zjawiska. Niemniej może przyczyniać się do dostrzegal-
nego potęgowania optimum temperaturowego i wydłużenia czasu jego trwania. 

Zdaniem autora zainteresowanie stanem i zmianami natężenia efektu cie-
plarnianego winno obejmować obok dwutlenku węgla głównie metan. Silnie 
wpływa on na wzrost temperatury, a wraz z jej podnoszeniem się poziomu me-
tanu będzie przybywać w powietrzu, choćby wskutek jego uwalniania z bagien-
nych środowisk na terenach obejmowanych degradacją wieloletniej zmarzliny. 
Dodatkowo uwagę należy zwrócić na zmiany zawartości tlenu w powietrzu 
atmosferycznym. Zarówno sezonowo, jak i przestrzennie bardzo waha się jego 
ilość w powietrzu, zbliżając się niejednokrotnie do dolnej granicy normy dla 
zdrowia, nawet życia.

Cechą zmienności termicznej sytuacji Ziemi/fluktuacji natężenia efektu 
cieplarnianego były oraz pozostaną rytmy ochłodzeń i ociepleń. Niedawną 
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geologicznie przeszłość, wraz z predykcją przyszłych trendów, zilustrujmy raz 
jeszcze odwołaniami do danych pochodzących z Europy. 

Podczas ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat zmiany klimatu wyraziły się (por. 
ryc. 3 i 4) najpierw bardzo szybkim rozwojem ostatniego lądolodu skandynaw-
skiego, następnie szybką jego degradacją, dokonującą się na drodze generalnej 

Ryc. 4. Schematyczna krzywa zmian temperaturowych podczas ostatnich ~130 tys. lat BP z pro-
gnozą trendu na następne kilkanaście tysięcy lat oraz przypuszczalną modyfikacją wskutek an-
tropopresji. Tendencja zmienności temperaturowej na podstawie danych paleontologicznych 
z rdzeni osadów głębokomorskich, analiz pęcherzyków powietrza w pokrywach lodowych, danych 

palinologicznych i denrochronologicznych oraz morfogenetycznych.
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deglacjacji, ale przerywanej ograniczonymi przestrzennie awansami/transge-
sjami czoła. Podczas ostatnich holoceńskich 10 tys. lat początkowo postępował 
umiarkowany wzrost temperatury, prowadzący do długotrwałego optimum 
atlantyckie (od ~8000 do ~5000 lat BP). Część badaczy uważa ten czas za szczy-
tową termicznie fazę wciąż trwającego holoceńskiego interglacjału, po którym 
nastąpi trend ku kolejnemu glacjałowi. Jego zaistnienie można przewidywać 
w interwale kilkunastu tysięcy, nawet kilkudziesięciu tysięcy lat. Poczynając od 

~5000 lat BP, nastąpiło ochłodzenie trwające ponad 2000 lat. Z kolei warunki 
termiczne uległy poprawie, jednak o chwiejnych termicznie właściwościach. 
Fazy cieplejsze przeplatały ochłodzenia. Najpoważniejsze i ostatnie z nich to 
czas wcześniej wzmiankowanej tzw. małej epoki lodowej. Od około 250 lat trwa 
ocieplenie, na które intensyfikujący wpływ wywiera człowiek. Skutkiem będzie 
najprawdopodobniej ograniczone czasowo ekstra optimum. Jednakże mecha-
nizmy interakcji czynników astronomicznych i procesów ziemskich skierują 
glob ku głębokiemu ochładzaniu. Przywołana rytmika fluktuacji termicznej 
sytuacji globu odzwierciedla złożoność przyrody, której ważnym składnikiem 
jest zmieniający swoje natężenie efekt cieplarniany.

Efekt cieplarniany podlegał i będzie podlegać fluktuacjom natężenia, przede 
wszystkim wskutek naturalnych zjawisk („zmienności klimatycznej”), z uzupeł-
niającą rolą antropopresji („zmiany klimatu”). Próby modelowania przewidy-
wanych zmian winny opierać się na wiedzy o przemianach paleoklimatycznych 
oraz kwantyfikowaniu czynników ludzkich. Nieodzowne staje się świadome 
ograniczanie antropopresji poprzez wprowadzanie odpowiednich technologii 
i edukacja ekologiczna. 

Człowiek wywiera istotny wpływ na środowisko swojej egzystencji. W prze-
szłości był to wpływ „punktowy”. Potęgując się w czasie, sięga zakresu globalne-
go. Narastająca antropopresja zaznacza się obecnie we wszystkich składowych 
przyrodniczego systemu globu, nie omijając fundamentalnych aspektów termicz-
nych. Stąd potrzeba ogólnej bardzo troskliwej dbałości o środowisko, zarówno 
w zakresie ochrony, jak i rozumnego kształtowania, a chyba przede wszystkim 
optymalizowania adaptacji do przewidywanych bezpośrednich oraz pośrednich 
skutków zmian natężenia efektu cieplarnianego.

W istniejącą burzliwą kontrowersję w odniesieniu do uwarunkowań ak-
tualnego stanu efektu cieplarnianego oraz tendencji i skali przyszłych zmian 
klimatycznych wpisuje się wyjściowe założenie akcentujące znaczenie dla postę-
pów wiedzy, merytorycznych nawet skrajnie przeciwstawnych koncepcji (rola 

„imagination”). Pozwala to na budowanie racjonalnych aplikacyjnych rozwiązań 
aktywności człowieka w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Zdaniem 
autora rzetelne odczytywanie paleoklimatycznych przemian jest nie do przece-
nienia. Uwzględnianie tej wiedzy pozostaje fundamentem prawidłowej predykcji 
zmian natężenia efektu cieplarnianego.
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Meandry życia na ziemi

1. Wstęp

Myślenie o zjawisku życia od przynajmniej trzech stuleci wiedzie do 
spotkania wiary z nauką. Wszystkie wielkie religie rozwiązały tę kwe-
stię, składając moc stworzenia życia w ręce różnie nazywanej Istoty 

Wyższej, natomiast nauka w ciągu tysiącleci nie zajmowała się kwestią powstania 
i rozwoju istot żywych, co najwyżej je klasyfikując i nazywając. Wynikało to 
częściowo z braku podstaw i narzędzi. Głównie jednak, przynajmniej w świecie 
żydowskim, chrześcijańskim i muzułmańskich, z przyczyn doktrynalnych. Ist-
nienie istot żywych poza Ziemią czy możliwość powstania drobin życia z materii 
nieożywionej nie były nawet kwestiami abstrakcyjnymi. Po prostu nie istniały 
zarówno w religii, co oczywiste, jak i w nauce.

Oświecenie przyniosło ze sobą zmianę myślenia o człowieku i otaczającym 
go świecie istot żywych. Pojawiające się teorie o zmienności tego świata, których 
prekursorami byli Jean Baptiste Lamarck we Francji i dziadek Karola Darwi-
na – Erazm Darwin w Anglii, przebijały się do szerszej świadomości społecznej 
z trudem, napotykając opór nie tylko ze strony przedstawicieli wszystkich bodaj 
odłamów chrześcijaństwa, lecz także z odporem tak wpływowych luminarzy 
ówczesnej nauki jak George Cuvier. Ten niewątpliwie wielki uczony, znany 
przede wszystkim ze swoich dzieł w zakresie anatomii porównawczej zwierząt, 
a paleontologom szczególnie bliski jako faktyczny twórca paleontologii, był 
przecież także twórcą „teorii katastrof”. Do końca swego życia trwał w przeko-
naniu o niezmienności świata przyrody. Dobre podsumowanie tych zagadnień 
z odnośnikami opublikował przystępnie Krzysztof Łastowski1.

Europejczycy żyjący pod koniec wieku XVII i w wieku XVIII oswobodzili 
myśl ludzką z oków dogmatyzmu. Natomiast wiek XIX stał się dla przyrodni-
ków wiekiem przełomu dzięki Alfredowi Wallace’owi i Karolowi Darwinowi. 
Uczeni ci doszli niezależnie od siebie do identycznych wniosków dotyczących 

1 K. Łastowski, Dwieście lat idei ewolucji w biologii Lamarck – Darwin – Wallace, „Kosmos” 2009, 
58(3–4), s. 284–285, 257–271.
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zmienności w świecie organicznym i przedstawili w 1858 r. główne idee teorii 
ewolucji. Jednak dopiero dzieło Karola Darwina zatytułowane On the Origin 
of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races 
in the Struggle for Life (1859) uznaje się powszechnie za podstawowe dla teorii 
ewolucji. Mimo niekwestionowania przez Darwina aktu stworzenia istot żywych 
przez Boga, jego teoria miała od chwili ogłoszenia i ma do dzisiaj zdecydowanych 
adwersarzy, a nawet zaciętych wrogów. Nie wnikam w przyczyny tego stanu 
rzeczy, szanuję bowiem wszelkie poglądy nieszkodzące innym. Jednak jako 
paleontolog od dziesiątków lat badający zmienność minionego świata organicz-
nego, obserwujący długie szeregi coraz dalszych podobieństw morfologicznych 
w obrębie poszczególnych linii rozwojowych, zaznaczające się wraz z upływem 
czasu geologicznego, nie pojmuję logiki tego odrzucenia. 

Mój wywód wrócił w tym momencie do pierwszego zdania eseju. Nie mogę 
sobie bowiem tłumaczyć inaczej odrzucenia teorii ewolucji sensu lato niż kon-
trowersją między wiarą a nauką. Czy jednak spotkanie wiary z nauką musi być 
rzeczywiście problemem? Na bardzo wielu polach z pewnością nie. Problem 
w tym, aby przyjaciele spotykali się przy przysłowiowej kawie, nie wrogowie na 
polu walki. Wydaje się, że niewiele potrzeba, aby przy takiej kawie się spotkać. 
Wystarczy wzajemna tolerancja oraz pozbycie się szowinizmu i dogmatyzmu. 
Niestety, ta pozorna łatwość bywa zwodnicza nawet dzisiaj, nie wspominając 
o wstrząsających niejednokrotnie doniesieniach z przeszłości. 

Zagadnienie powstania i rozwoju istot żywych nabrało szczególnego wymia-
ru w latach dwudziestych minionego wieku, o czym poniżej. Do tego czasu kre-
acja życia nie była podważana na poziomie teorii i hipotez. Podważano jedynie 
możliwość wyodrębniania się jednych gatunków z innych, czyli przysłowiowe 
pochodzenie człowieka od małpy, w domyśle szympansa. Powiedzenie to nie 
mówi prawdy, jest bowiem jeszcze gorzej: człowiek nie pochodzi od małpy. 
Zarówno Hominidae, do których należymy, jak i Pongidae, do których należą 
wielkie małpy bezogonowe, pochodzą od wspólnego przodka. Znacznie bardziej 
prymitywnego od szympansa. W tym miejscu pozwolę sobie na wtręt autentycz-
ny i bardzo osobisty. Jako student zafascynowany teorią ewolucji usiłowałem 
do jej założeń przekonać moją Mamę, osobę głęboko wierzącą, o ogromnym 
poczuciu humoru. Wysłuchawszy mnie uważnie, spuentowała: „Ty możesz so-
bie pochodzić od małpy. Mnie na pewno Pan Bóg stworzył”. Czy można podać 
bardziej wymowny przykład tolerancji? 

Coraz bardziej zaawansowane obecnie badania kosmosu stawiają kwestię 
istnienia i rozwoju organizmów żywych na zupełnie nowej płaszczyźnie. Gdy 
znajdziemy niewątpliwe ślady życia na innych planetach, pojawi się pytanie 
o wiele głębszej treści niż ewolucja czy każdorazowa kreacja. Celowo napisałem 

„gdy”, a nie „jeśli”, jestem bowiem przekonany, że dowód istnienia życia na innych 
planetach zostanie wkrótce przeprowadzony i zaakceptowany przez większość 
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spośród tych, którzy się tymi zagadnieniami interesują. Jednak równie przekona-
ny jestem do tego, że nawet najbardziej niezbity dowód zostanie odrzucony przez 
niektórych z bezwzględnością równą tej, z jaką odrzucają teorię ewolucji. Argu-
menty trafiają jedynie do ludzi, którzy chcą je rozważyć i ewentualnie przyjąć.

Wszechstronne omówienie rozwoju życia na Ziemi zajęłoby gruby podręcz-
nik. W tym eseju nie jest nawet możliwe płynne i wszechstronne przedstawienie 
wczesnych etapów rozwoju biosfery. Z konieczności omówię zatem jedynie 
kilka wyimków na tle procesów fizycznych i chemicznych zachodzących na 
naszej dynamicznej planecie. Nie odnoszę się do konkretnych publikacji, gdyż 
omawiane kwestie są zaakceptowane przez ogromną większość przedstawicieli 
nauk ścisłych i przyrodniczych. Są też łatwe do znalezienia w encyklopediach. 
Również ilustracje ograniczam jedynie do kilku zdjęć autorskich. Obecnie ist-
nieje wszak internet, w którym można znaleźć niemal wszystko. Dodam jeszcze, 
że główne treści eseju zostały opublikowane w „Życiu Uniwersyteckim”2. Tekst 
niniejszy został nieco poszerzony i uzupełniony dywagacjami, na które nie było 
miejsca w „Życiu”.

2. Początek

Dobrym początkiem rozważań jest dzień pierwszy Księgi Rodzaju. „I oddzielił 
światło od ciemności” (ten i dalsze cytaty z Biblii Tysiąclecia) (ryc. 1). Istotnie 
początkiem Ziemi jako planety było wyssanie drobin materii z czarnych głębi 
Kosmosu wskutek ruchu wirowego oraz zwarcie się tych drobin w gęstą materię, 
nad którą zaświeciło Słońce. Dla jednych sprawił to Bóg, dla innych siły przy-
rody działające na zasadach fizyki i chemii. Niestety, ani Bóg, ani siły przyrody 
nie poradziły sobie z rozświetleniem mroków niewiedzy przez światło wiedzy, 
choć zerwaliśmy owoc z drzewa świadomości dobra i zła. Rozdzielanie światła 
od ciemności w zakresie intelektualnym i duchowym trwa nadal i z pewnością 
będzie jeszcze trwało poza kres mojego życia. Nic bodaj nie jest trwalsze od 
doktrynersko podmurowanej niewiedzy. Co jest szczególnie ciekawe, niewiedza 
ta czy raczej odrzucanie wiedzy niejednokrotnie współistnieje w jednej osobie 
z głęboką wiedzą w innej dziedzinie.

Trzeciego dnia tworzenia Bóg powiedział: „Niech się zbiorą wody w jedno 
miejsce i ukaże się powierzchnia sucha”. Istotnie, podział na kontynenty i oceany 
jest niewątpliwy. Kolejność wydarzeń była jednak odwrotna niż w cytacie. Woda 
w ciekłym stanie skupienia nie mogła istnieć na zastygającej, ale nadal gorącej 
powierzchni planety. Istniała jedynie w atmosferze w postaci pary wodnej. Mo-
gła się skroplić i utworzyć tzw. hydrosferę dopiero po uformowaniu się powłoki 

2 „Życie Uniwersyteckie” 2016, nr. 12; 2017, nr. 1.
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skalnej oraz po odpowiednim wychłodzeniu tej powłoki. Niemniej Biblia trafnie 
podkreśla wyraźny podział na dwa podstawowe elementy powierzchni planety: 
kontynenty i oceany. W początkowej fazie formowania planety znaczna część 
wody pozostawała w atmosferze w gazowym stanie skupienia. Wynikało to z in-
tensywnej cyrkulacji wody między atmosferą i ciepłym oceanem pokrywającym 
cienką skorupę skalną. Para wodna była zatem głównym składnikiem pierwotnej 
atmosfery, którą współtworzyły ponadto wodór, azot, metan i amoniak, jako 
główne składniki. Atmosfera ta była zupełnie pozbawiona wolnego tlenu. Choć 
wydaje się to paradoksem, właśnie brak wolnego tlenu miał podstawowe zna-
czenie dla powstania życia na naszej planecie, o czym poniżej. 

Ziemia ma budowę sferyczną. Trzy zewnętrzne sfery Ziemi: atmosfera, hy-
drosfera i cienka litosfera, czyli skalna powierzchnia planety, okrywają trzy sfery 
wewnętrzne: jądro wewnętrzne o charakterze ciała stałego przy temperaturze 
ok. +6000°C i ok. 3,6 miliona atmosfer ciśnienia, płynne jądro zewnętrzne i, 
w zasadzie, sztywny płaszcz. Wyodrębnienie się tych sfer jest wynikiem kom-
promisu zawartym między temperaturą i ciśnieniem. Gdy ciśnienie przeważa 
nad temperaturą, sfera ma charakter ciała stałego i odwrotnie. Chwiejna rów-
nowaga między tymi dwoma czynnikami doprowadziła do uformowania się tzw. 
astenosfery pod litosferą. Jest to sfera materii ziemskiej o osłabionej zwięzłości. 

Ryc. 1. Słońce i Księżyc wieczorem nad Wyspą Niedźwiedzią
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Ta sferyczna budowa, a w szczególności ciepło zawarte w obydwu jądrach Zie-
mi oraz istnienie astenosfery przesądziły o ogromnej dynamice naszej planety, 
a pośrednio również o różnicowaniu się organizmów żywych. Ciepło dostarczane 
przez jądro wzbudza w astenosferze prądy konwekcyjne, rozrywające litosferę 
na różnej wielkości kry w tzw. strefach akrecji (np. Grzbiet Śródatlantycki), po-
woduje przesuwanie się tych kier względem siebie, ich kolizje i wciskanie kier 
oceanicznych pod kontynentalne w strefach subdukcji, dzięki czemu objętość 
Ziemi pozostaje mniej więcej stała. Mimo poszerzonych ram eseju ten uboczny 
temat nie może być omówiony bardziej szczegółowo. Wobec licznych omówień, 
nawet w Wikipedii, nie jest to zresztą konieczne.

Zrozumienie procesów fizycznych i biologicznych w skali globalnej jest 
wykluczone bez zrozumienia istoty czasu. Aby jedne i drugie procesy ogarnąć 
świadomością, musimy zapomnieć o naszym doświadczeniu życiowym, choć-
byśmy żyli dłużej od Matuzalema. Od czasu uformowania się litosfery na tyle 
trwałej, aby do dzisiaj zachowały się jej fragmenty, minęło około 4,5 miliarda 
lat. Z przeliczenia przeciętnego okresu życia człowieka w porównaniu z czasem 
będącym w dyspozycji planety wynika, że jeden rok naszych indywidualnych 
obserwacji równa się zmianom zachodzącym na planecie w ciągu 550 000 lat. 
Nasze doświadczenie życiowe, krótsze od mrugnięcia okiem, czyni otaczający 
nas świat organiczny niezmiennym. Również zbiorowa pamięć gatunku, jeśli 
istnieje, jest zbyt krótka. Homo sapiens pojawił się zapewne ok. 250 000 lat 
temu, a ukształtowanie się ludzi nie różniących się od nas antropolodzy szacują 
na ok. 40 000 lat wstecz. Czy zatem możemy przenosić nasze bezpośrednie 
obserwacje osobnicze czy gatunkowe otaczającego świata na dzieła przyrody? 
A jeszcze dobitniej: redukując 4,5 miliarda lat do 24 godzin stwierdzimy, że 
nasz gatunek pojawił się 75 sekund przed końcem doby. Zatem wyłącznie 
uświadomienie sobie znaczenia czasu jako czynnika umożliwiającego zmiany 
może przynieść pełne zrozumienie poglądu wypowiedzianego przez Heraklita 
z Efezu wieki przed Chrystusem: panta rhei. Heraklit miał absolutną rację. Pły-
nie woda, to wiemy z obserwacji doraźnych. Płynie szkło, jest bowiem cieczą 
o wielkiej gęstości. Wystarczy spojrzeć na kilkusetletnie witraże o szybkach 
ciemnych u dołu i jasnych u góry, aby to sobie uświadomić. Płyną skały. Na te 
obserwacje trzeba by było poświęcić miliony lat, których przecież nie mamy 
do dyspozycji. Wystarczy jednak zbadać gęstość skały w danej temperaturze, 
aby wyliczyć czas potrzebny do jej płynnego odkształcenia. Nasze codzienne 
doświadczenie życiowe odrzuca obraz płynącego szkła, a tym bardziej płynącej 
skały. Szkło czy skała uderzone pękają przecież, nie płyną. I na tym właśnie 
polega znaczenie i paradoks czasu: ułamek sekundy uderzenia wobec setek 
i milionów lat potrzebnych na płynne odkształcanie. „Płyną” również gatunki 
istot żywych, przemijają bowiem zastępowane innymi. Dowodzi tego ekspe-
rymentalnie paleontologia, o czym poniżej. 
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Życie musiało jednak najpierw powstać, aby paleontolog mógł zyskać mate-
riał do badań. Mogło powstać na dwa sposoby: mogło zostać stworzone przez 
Boga w piątym i szóstym dniu, z człowiekiem jako koroną dzieła. Ograniczmy się 
jedynie do człowieka. Księga Gensis, jednoznaczna w odniesieniu do większości 
aktów tworzenia, głosi dwie możliwości powstania naszego gatunku: „Uczyń-
my człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” albo „wtedy to Pan Bóg ulepił 
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza życie”. Patrząc na poczynania 
człowieka w ciągu dziejów, bardzo bym się wahał przyjąć pierwszy z tych sce-
nariuszy. Pozwolę sobie zatem przyjąć scenariusz „ulepienia”. Ta wersja nie tylko 
zbliża się do teorii powstania życia z materii nieorganicznej w wyniku sprzy-
jających warunków stworzonych przez naturę, lecz także pozbawia człowieka 
pierwiastka boskości sugerowanego frazą „podobnego Nam”. Dziwny to byłby 
Bóg, gdyby był naprawdę podobny do człowieka.

Podany wyżej skład pierwotnej atmosfery ziemskiej był jednym z podstawo-
wych warunków umożliwiających hipotetyczne powstanie pierwszej drobiny życia. 
Szczególnie istotnym warunkiem tego składu był brak wolnego tlenu, pierwiastka 
bardzo aktywnie wchodzącego w związki. Wolny tlen utleniłby tę powstałą dro-
binę, czyli zabiłby ją po prostu. Drugim czynnikiem jest energia niezbędna do 
wzbudzenia reakcji chemicznej. Reakcje te mogą być wzbudzane wyładowaniami 
elektrycznymi, a tych w pierwotnej atmosferze ziemskiej nie brakowało. Istniały 
zatem podstawowe warunki niezbędne do powstania życia: pierwiastki chemiczne 
wchodzące w skład aminokwasów i bardziej złożonych białek, energia potrzebna 
do wzbudzenia reakcji chemicznej wiodącej do łączenia się tych pierwiastków 
w związki typowe dla składu ciał organizmów żywych oraz brak wolnego tlenu, 
który by te związki niszczył. Zakładając powstanie hipotetycznej drobiny życia 
w wyniku reakcji chemicznej, należy zastanowić się, czy mogła ona przetrwać 
w środowisku planety sprzed ponad 3,5 miliarda lat. Drobina ta musiała być 
chroniona nie tylko przed zjadliwym wolnym tlenem, którego nie było, lecz także 
przed twardym promieniowaniem słonecznym, nieredukowanym przecież przez 
warstwę ozonową z powodu braku tegoż. Jednym z czynników ochronnych była 
zapewne magnetosfera, uformowana we wczesnym etapie rozwoju planety, nie 
stanowiła ona jednak i nie stanowi ochrony dostatecznej. Drugim i najważniej-
szym czynnikiem ochronnym były i są właściwości wody, która chłonie i dezak-
tywuje twarde promieniowanie. Wystarczy kilkanaście metrów słupa wody, aby 
się przed nim uchronić. Życie musiało zatem powstać w wodzie. 

Wykorzystując proste wskazówki wymienione wyżej, S. Miller odtworzył 
w laboratorium H.C. Ureya pierwotną atmosferę ziemską nad zbiornikiem wody, 
wzbudził wyładowania elektryczne i uzyskał chronione wodą aminokwasy biał-
kowe, potwierdzając w 1953 r. teoretyczne rozważania A. Oparina i J. Haldane’a 
z lat dwudziestych ubiegłego wieku na temat powstania życia z materii nieor-
ganicznej. Od czasu eksperymentu Millera/Ureya przeprowadzono mnóstwo 
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coraz bardziej złożonych eksperymentów, stworzono wielkie molekuły białko-
we, łączące się z mniejszymi (quasi-metabolizm), ale ponad to nie sięgnięto. 
Te wczesne etapy powstawania życia przedstawił szczegółowo Edward Chwieduk, 
opierając się na obszernej literaturze3.

Modyfikując drugi scenariusz Księgi Rodzaju, nie Bóg tym razem, a czło-
wiek współczesny „ulepił [istotę] z prochu ziemi”. Dla mnie bowiem właśnie 
złożona cząstka białka, uzyskana z materii nieorganicznej, jest pozbawionym 
jeszcze życia Adamem. Pojawia się zatem zasadnicze pytanie: czy człowiek bę-
dzie w stanie zastąpić Boga i „tchnąć w jej nozdrza życie”? Dotychczas to się nie 
udało. Grudkę materii organicznej można bowiem uznać za ożywioną dopiero 
po spełnieniu dwóch warunków: odżywiania się i rozmnażania. Pierwszy waru-
nek został spełniony, gdy większa grudka białka wchłonęła mniejszą. Spełnienie 
drugiego warunku zapewniają kwasy RNA i DNA. Intensywnie prowadzone 
badania nad kwasem rybonukleinowym i wykrycie rybozymów daje nadzieję na 
to, że człowiek tchnie w przyszłości życie w uczynioną przez siebie chemiczną 
molekułę „ciała”. Jeśli nie, pozostanie nam przyjąć rozwiązanie Księgi Rodzaju, 
czyli ingerencję Istoty Wyższej. Niekoniecznie jednak ingerencja ta musiała 
dotyczyć istoty tak złożonej jak człowiek. Wystarczy ożywić molekułę białka 
i dać jej dostatecznie dużo czasu, by stała się człowiekiem. Jeśli zaakceptujemy 
ideę ewolucji, okaże się, że 3,5, a może nawet 3,8 miliarda lat istnienia na Ziemi 
organizmów żywych jest okresem wystarczającym.

3. Co i jak możemy udowodnić

Matka Natura nie ujawniła człowiekowi pierwocin życia wprost. Dała mu jedynie 
narzędzia, aby sobie poeksperymentował. Była jednak łaskawa zachować dla nas 
bardzo pierwotne organizmy – sinice, czyli bakterie samożywne uwalniające tlen 
w wyniku fotosyntezy. Najstarsze znane obecnie zachowały się w tzw. czertach 
Apex z północno-zachodniej Australii. Osady te są bardzo dobrze datowane 
na 3465 miliardów lat cyrkonami zawartymi w podścielających czerty i nad-
ległych bazaltach. Życie w formie komórkowej, choć bez wydzielonego jądra 
komórkowego, czyli organizmy prokariotyczne, pojawiły się zatem na Ziemi 
w „niespełna” miliard lat od uformowania litosfery, a istnieją przypuszczenia, 
że nawet nieco wcześniej. Utwory węgliste sprzed 3,8 miliarda lat odkryte na 
Grenlandii mogą być pochodzenia organicznego. Nie znaleziono w nich jednak 
drobin komórkopodobnych. Ująłem powyżej słowo „niespełna” w cudzysłów 
jedynie dlatego, że miliard lat jest okresem niewyobrażalnie długim. Nie jest to 
jednak długo, jeśli z grudki materii prymitywniejszej od wirusa przejdziemy dro-

3 E. Chwieduk, Pochodzenie życia – wyjątkowy akt samorództwa?, Poznań 2011.
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gę do agregatów komórek, tworzonych przez najpierwotniejsze poznane przez 
nas sinice z Australii. Sinice istnieją nadal, a nawet sprawiają kłopoty swoimi 

„wykwitami”, czyli masowym rozmnażaniem bezpłciowym. Mamy zatem bezpo-
średni materiał porównawczy dla najpierwotniejszych organizmów kopalnych. 
Znacznie dłużej niż wyodrębnienie się z nieznanych dotychczas grudek materii 
ożywionej zajęło sinicom stworzenie atmosfery tlenowej. Bowiem właśnie tym 
prymitywnym istotom zawdzięczamy uwolnienie tak ogromnych mas tlenu, 
że wystarczyło go z naddatkiem na zaspokojenie wszystkich jonów i związków 
nienasyconych, wiążących każdy atom wolnego tlenu w ciągu ponad 3 miliar-
dów lat. Mniej więcej 1,2 miliarda lat wstecz w atmosferze zgromadziło się już 
około 12% wolnego tlenu. Możliwe zatem, że powstała cienka warstwa ozonowa.

Pojawienie się glonów z wyodrębnionym jądrem komórkowym (Eucariota) 
przed ok. 1,6 miliarda lat lub nieco wcześniej przyspieszyło zarówno produk-
cję wolnego tlenu, jak i różnicowanie gatunkowe, rozmnażają się one bowiem 
płciowo, co znacząco wzmaga mutacje poprzez wymianę genów. Mimo tego 
przyspieszenia rozwoju świat organiczny był ograniczony do prokariontów i glo-
nów w ciągu niemal miliarda lat od wyodrębnienia się tych ostatnich. Najstarsze 
istoty typu zwierzęcego są datowane na 700 do ok. 600 milionów lat wstecz. 
Najczęściej określane jako „Fauna Ediacara”, od pierwszych znalezisk w osadach 
wzgórz Ediacara w południowo-wschodniej Australii, są obecnie znajdowane 
w osadach zbliżonego wieku na wszystkich kontynentach. Szczególnie licznie 
występują na Nowej Funlandii i nad Morzem Białym na półwyspie Kola. Składały 

Ryc. 2. Niektórzy przedstawiciele „Fauny Ediacara” z odsłonięć nad Morzem Białym
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się na tę faunę niemal wyłącznie bezszkieletowe organizmy wielokomórkowe 
(ryc. 2). Były one podobne do meduz, czyli miały symetrię promienistą lub były 
segmentowane bądź zbliżały się wyglądem, a może nawet były spokrewnione 
ze współczesnymi „piórami morskimi”. Żadne inne organizmy tworzące ową 
najpierwotniejszą faunę nie znajdują swoich bezpośrednich odpowiedników 
w faunach młodszych. Wyginęły zatem bezpotomnie. Było to pierwsze z tak 
zwanych wielkich wymierań. Wielkie wymierania, czyli krótkie (w sensie geo-
logicznym) okresy, podczas których wymarły całkowicie duże taksony zwierząt: 
rodziny, rzędy, a nawet gromady. Wydarzyły się one kilkakrotnie w historii Ziemi, 
zawsze stawiając pytanie: dlaczego czy też wskutek czego wyginęły? Nie ma na 
to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, o czym poniżej. 

Roślin naczyniowych w proterozoiku i wczesnym paleozoiku nie było, a je-
dynie rośliny posiadające tzw. wiązkę przewodzącą mogły skolonizować ląd, 
umożliwiając również zwierzętom życie na lądzie. Trudno sobie uzmysłowić 
miliardy lat, ale równie trudno wyobrazić sobie wygląd lądów w przeciągu ponad 
4 pierwszych miliardów lat istnienia naszej planety. Krajobraz niemal jałowej 
wyspy Devon w Kanadyjskim Archipelagu Arktycznym jedynie z lekka te pust-
kowia przypomina (ryc. 3). Dzisiejsze najdziksze pustynie są kwitnącymi oazami 
w porównaniu z pierwotnymi lądami Ziemi. 

Masowe pojawienie się szkieletowych bezkręgowców przed około 545 mi-
lionami lat było poprzedzone w ciągu około 50 milionów lat niemal zupełnym 

Ryc. 3. Pustynia arktyczna na wyspie Devon w Kanadyjskim Archipelagu Arktycznym
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brakiem skamieniałości zwierzęcych. Prawie wszyscy przedstawiciele „fauny 
Ediacara” wyginęli, a nowe formy życia zwierzęcego zostawiły po sobie bardzo 
nieliczne ślady. Zdecydowana większość paleontologów przyjmuje, że właśnie 
w tym pozornie jałowym okresie miało miejsce szybkie różnicowanie taksono-
miczne zwierząt. Bardzo zaawansowane obecnie badania genetyczne potwierdza-
ją ten wniosek, wysnuty na poły intuicyjnie na podstawie „nagłego” pojawienia się 
w zapisie paleontologicznym skamieniałości zwierząt należących do większości 
gromad współczesnych, a także wielu wymarłych, w tym takich dziwolągów, jak 
te, odkryte w tzw. faunie z Burgess Pass w Kanadzie. Istnieją liczne hipotezy 
próbujące wyjaśnić fenomen masowej szkieletyzacji w zaraniu kambru, żadna 
nie jest jednak poparta niepodważalnym dowodem, zatem je pominę. 

Większość paleontologów uznaje trzy momenty za najważniejsze w histo-
rii ewolucji: powstanie żywej grudki materii w wyniku organicznych reakcji 
chemicznych, różnicowanie taksonomiczne organizmów bezszkieletowych 
w późnym prekambrze oraz zdobycie zdolności tworzenia szkieletu na począt-
ku kambru. Alternatywą poglądu materialistycznego jest kreacja przez Istotę 
Wyższą. Podejście jest w tym przypadku zróżnicowane. Na jednym krańcu 
zbliża się do tezy materialistycznej: jedynie pierwszą istotę ożywioną stworzył 
Bóg, a następnie życie rozwijało się drogą ewolucji. Drugi kraniec tej alternaty-
wy stanowi przekonanie, że Bóg stworzył nie tylko wszystkie gatunki istniejące 
kiedykolwiek na Ziemi, ale nawet wszystkie osobniki. 

W tym momencie rozważań powstaje dylemat: dlaczego Bóg, wszechmocny 
i wszechwiedzący, tworzył istoty efemeryczne, nieprzystosowane do warunków, 
w których je osadzał? Wszak Księga Rodzaju kwituje akt stworzenia istot żywych 
stwierdzeniem „I widział Bóg, że były dobre”. Dlaczego zatem wymarły bezpo-
tomnie dziwolągi z Burgess Pass i wiele innych przedziwnych stworzeń, których 
skamieniałości odkryli i opisali paleontolodzy? Trudno przecież zarzucić Bogu 
eksperymenty okrutne i nieudane, skoro „widział, że były dobre”. 

W odróżnieniu od świadomego działania Boga, Istoty Doskonałej, w przypad-
ku natury nie istnieje ani element świadomości, ani doskonałości, podobnie jak 
nie istnieje w naturze dylemat dobra i zła, łagodności i okrucieństwa. Występuje 
wyłącznie metoda prób i błędów. Natura to nic innego jak współdziałanie praw 
chemii i fizyki z prawami biologii. Można ewentualnie dodać: w warunkach 
Układu Słonecznego, jeśli chodzi o znaną obecnie część biologiczną. Fizyka 
z chemią zadbają o warunki zewnętrzne, genetyka o stworzenie mutanta przy-
stosowanego do tych warunków lub nie. Notabene: wszyscy jesteśmy mutantami. 
Nie ma bowiem na świecie dwóch istot genetycznie identycznych. Jeśli dana 
mutacja sprosta warunkom zewnętrznym stworzonym przez czynniki abiotyczne, 
a także zastanym czynnikom biotycznym, czyli konkurencji, przeżyje, da płodne 
potomstwo i ma szansę zapoczątkowania linii rozwojowej, niejednokrotnie trwa-
jącej miliony lat. Jeśli nie – zginie. Co więcej – przeważnie zginie niezauważona, 
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ponieważ osobników jest w takich nieudanych mutacjach niewiele, wskutek 
czego szansa ich zachowania w stanie kopalnym jest minimalna; nawet jeśli 
wytwarzały szkielety, a znalezienie takiej skamieniałości w skale można niemal 
porównać do cudu.

Wykładając niegdyś studentom paleobiologię, starałem się, aby zrozumieli, 
że ewolucja nie jest ścieżką doskonałości, lecz swoistą metodą odrzucania. Dla 
zilustrowania tej prostej prawdy przywoływałem anegdotę rzekomo odnoszącą 
się do Auguste Rodina. Przywołam ją również tutaj. Jedna z pań zwiedzających 
jego pracownię spytała podobno: Co pan robi, aby pana rzeźby były tak wspania-
łe? Rodin miał odpowiedzieć: To bardzo proste, biorę blok marmuru i odbijam 
wszystko to, co zbędne. Dokładnie taki sam proces usuwania zbędnego zachodzi 
bezustannie w biosferze.

Porzucę teraz dywagacje zahaczające o filozofię i zajmę się krótkim wylicze-
niem udanych linii rozwojowych wyższego rzędu roślin i zwierząt w paleozoiku. 
Pierwszymi roślinami naczyniowymi, czyli posiadającymi wiązkę przewodzącą, 
były psylofity. Skolonizowały one płytkie zatoki morskie w górnym sylurze. 
Z nich wyodrębniły się widłaki i skrzypy. Warto tutaj zaznaczyć, że te dwie 
gromady również początkowo zasiedlały wyłącznie tereny podmokłe, choć 
już słodkowodne. Suche lądy opanowały najpierw prapaprocie i paprocie. Pod 
koniec paleozoiku, w górnym permie, wyodrębniły się pierwsze rośliny szpil-
kowe. Udane linie rozwojowe zwierząt: bezkręgowców, strunowców i wreszcie 
kręgowców początkowo występowały głównie na szelfach kontynentalnych. Esej 
ten uniemożliwia omówienie szczegółów. Zanotuję jedynie, że już w sylurze 
zaistniały warunki umożliwiające wyjście na ląd Tardigrada, następnie owadów 
i pajęczaków, a w górnym dewonie kręgowców. Karbon i perm to okresy szyb-
kiego rozwoju wielkich płazów i gadów oraz lądowych i wodnych bezkręgow-
ców. Bogate lasy wielkich widłaków, skrzypów i paproci dostarczyły materiału 
na złoża węgla. Życie na szelfach morskich w sylurze, dewonie i karbonie było 
tak bujne, a szkielety zwierząt tak liczne, że niektóre masy skał węglanowych, 
powstałe wówczas, składają się niemal wyłącznie ze szkieletów bezkręgowców 
i glonów wapiennych. Niech ilustracją tego rozwoju będą Góry Świętokrzyskie, 
składające się w znacznej części z węglanowych skał dewońskich, Góry Kanta-
bryjskie w Hiszpanii, złożone w przeważającej części z węglanowych skał kar-
bońskich, czy Góry Skaliste w Kanadzie, złożone w części z węglanowych skał 
paleozoicznych różnego wieku. To ogromne zróżnicowanie i masowy rozwój 
fauny morskiej i flory lądowej i morskiej wynikał w znacznej mierze z faktu 
istnienia wielu odrębnych, odizolowanych od siebie kontynentów z obszernymi 
szelfami. Kontynenty te, napędzane prądami konwekcyjnymi wirującymi pod 
litosferą, wędrowały po powierzchni planety, „wioząc” rośliny i zwierzęta przez 
różne strefy klimatyczne. Zarówno izolacja, jak i te zmiany klimatu były czyn-
nikami wzmagającymi zróżnicowanie taksonomiczne. Esej ten nadmiernie się 
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rozrasta, muszę zatem odnieść się choćby do Wikipedii, zamiast w tym miejscu 
wyjaśnić niegeologom mechanizm fenomenu przemieszczania się kier litosfery 
względem siebie. 

Kry litosfery przemieszczały się i przemieszczają nadal. Ruch ten wiedzie 
bądź ku oddalaniu się ich od siebie, co obserwujemy obecnie, bądź skupianiu 
się w superkontynenty, co miało miejsce w młodszej części ery paleozoicz-
nej i zakończyło się powstaniem Pangei – superkontynentu rozciągającego się 
południkowo od bieguna południowego niemal do bieguna północnego. Ten 
superkontynent był otoczony superoceanem Panthalassa zajmującym niemal 
całą pozostałą część globu. Okres permski był okresem ostatnich kolizji kier 
litosfery w erze paleozoicznej. Przede wszystkim jednak był okresem stygnięcia 
i spłaszczania się grzbietów oceanicznych, odpowiedników dzisiejszego Grzbietu 
Śródatlantyckiego, współczesnego przykładu kreacyjnych mocy Ziemi. Redukcja 
podmorskich wyniesień, spowodowana stygnięciem i gęstnieniem tworzących 
je law, skutkowała spływem wód do mis oceanicznych. Poziom oceanów obniżył 
się z końcem permu o ponad 270 metrów w porównaniu do dzisiejszego. Znikły 
zatem niemal zupełnie szelfy, a więc obszary najintensywniej zasiedlane przez 
organizmy morskie. Pangea i Panthalassa stanowiły bariery nie do przebycia dla 
większości organizmów morskich, uniemożliwiając przepływ genów wzmaga-
jący różnorodność, a solanki zebrane w misach oceanicznych wskutek braku 
cyrkulacji wód zamieniły dna oceanów w toksyczne pułapki. Zmienne, często 
surowe warunki życia na superkontynencie okazały się zbyt trudne do przeżycia 
dla wielu organizmów lądowych. Mimo że zmiany zachodziły powoli, ich skala 
i splot w tym samym czasie uczyniły górny perm najbardziej wyniszczającym 
okresem w całej historii Ziemi. Muszę w tym miejscu wyraźnie zaprzeczyć 
istnieniu jakiejkolwiek nagłej katastrofy powodującej to wielkie wymieranie. 
Wyginęło wprawdzie około 90% gatunków zwierząt i roślin, a te, którym udało się 
przetrwać, były reprezentowane przez niewielkie odizolowane populacje, proces 
wymierania trwał jednak kilka milionów lat. Co więcej, był diachroniczny przy-
najmniej w przypadku niektórych dużych jednostek taksonomicznych. Badane 
przeze mnie koralowce Rugosa wyginęły na zachodnich szelfach Pangei około 
3 miliony lat wcześniej niż na jej szelfach wschodnich i na mikrokontynencie 
południowo-chińskim. 

Hekatomba jest niczym przy pogromie tak gigantycznych rozmiarów jak 
wymieranie permskie. Pogrom taki można zrozumieć z punktu widzenia agno-
styka postrzegającego ewolucję jako eliminowanie organizmów mniej udanych 
niż organizmy konkurujące z nimi o dostęp do zasobów umożliwiających prze-
trwanie oraz organizmów zbyt ściśle przystosowanych do istniejących warunków, 
aby przetrwać ich drastyczną zmianę. W skrajnie niekorzystnych warunkach 
mogły przeżyć jedynie organizmy o niewielkich wymaganiach ekologicznych. 
Tak więc w przyrodzie, podobnie jak w historii ludzkości, największe zawieru-
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chy przeżywają bez szkody jedynie skrajni oportuniści, zdolni do wyciągania 
korzyści dla siebie w każdych warunkach. Co więcej, permskie wymieranie, 
choć największe, nie było jedynym. Nauka dowiodła istnienia kilku wymierań 
o skali uzasadniającej określenie „wielkie”. Wielkie wymieranie końca okresu 
kredowego ery mezozoicznej zostało najszerzej rozpropagowane przez tzw. 
media za sprawą wymarcia dinozaurów. Wymarcie tych wielkich gadów, tak spek-
takularnie i bzdurnie przedstawiane w różnych filmikach, mimo rozbieżności 
z faktami, przyczyniło się jednak do spopularyzowania paleontologii, a przede 
wszystkim do tego, że świat organiczny przestał być niezmienny w postrzeganiu 
społecznym. Faktem jest, że wymieranie kredowe zwieńczył upadek bolidu koło 
półwyspu Jukatan. Faktem jest jednak również stopniowa redukcja zróżnicowa-
nia organizmów w najwyższej części okresu kredowego, bardzo przyspieszona 
w ciągu przynajmniej ostatniego miliona lat tego okresu. Dotyczyło to również 
dinozaurów. 

Jak napisałem wyżej, wielkie wymierania są zrozumiałe jako dzieło natury: 
ani dobrej, ani złej. Po prostu kierującej się niezmiennymi prawami chemii, fizyki 
i biologii. Nie odważyłbym się natomiast przypisać wielkich wymierań Bogu, 
szczególnie miłosiernemu Bogu chrześcijan i muzułmanów, a jedynie takie 
wyjście pozostaje skrajnym kreacjonistom zaprzeczającym istnieniu ewolucji. 
Rozwiązania: Bóg tworzy, natura zabija, nie można przecież zaproponować bez 
ośmieszenia się. Rozumieli to dobrze współcześni mędrcy Kościoła katolickie-
go, włącznie z tak często cytowanym w Polsce Janem Pawłem II, Świętym tego 
Kościoła, który nie miał wątpliwości dotyczących doboru naturalnego istot, 
z których pierwszą stworzył Bóg. Zawsze ciekawiło mnie, dlaczego poglądy Jana 
Pawła II są w Polsce cytowane i przyjmowane wybiórczo. Czyżby niewygodne 
się pomijało? Marnie by taka postawa świadczyła o cytujących.

Powiedzenie „natura nie znosi próżni” sprawdziło się w całej rozciągłości po 
wszystkich wielkich wymieraniach. Najbardziej spektakularnym i najlepiej od-
dającym naturę tego powiedzenia jest rozwój ssaków trzeciorzędowych. Drobne 
prymitywne ssaki pojawiły się z końcem triasu lub na początku jury, ale dopiero 
po wymarciu dinozaurów ich rozwój nabrał tempa, doprowadzając w końcu 
do wyodrębnienia się naczelnych, a wśród nich człowieka, który obecnie czyni 
wszystko, aby zastany przez siebie świat zrujnować. 

Na koniec pozwolę sobie załączyć fotografię łąki nadwarciańskiej niedaleko 
Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Obrzycku (ryc. 4) 
i zadać kilka pytań retorycznych. Dedykuję ją tym, którzy odrzucają ewolucję 
z powodu braku tzw. ogniw pośrednich. Łąka ta istnieje znacznie dłużej niż sto 
lat. Co roku zasiedlają ją dziesiątki, może setki tysięcy zwierząt i wiele milio-
nów osobników roślinnych. Podczas całego okresu istnienia tej łąki i milionów 
podobnych łąk na świecie żaden z zamieszkujących ją organizmów nie stał się 
skamieniałością, żaden nie został bowiem przykryty warstwą osadu na tyle grubą, 
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aby uniemożliwić ich pośmiertny rozkład nie tylko przez bakterie tlenowe, ale 
również beztlenowe, co stanowi wstępny warunek fosylizacji. Bakterie rozłożą 
materię organiczną doszczętnie, jeśli nie zabije się ich samych. A może właśnie na 
tej i na innych łąkach powstały jakieś brakujące ogniwa, których ślady bezpowrot-
nie zginęły? Padnie pytanie: no dobrze, ale są przecież środowiska sprzyjające 
fosylizacji. Znane są miliony skamieniałości. Dlaczego nie ma wśród nich ogniw 
pośrednich. Po pierwsze takie ogniwa istnieją. Jeśli nie bezpośrednie, to bardzo 
do nich zbliżone, jak choćby praptak (Archaeopteryx) z okresu jurajskiego czy 
czterokopytny konik Eohippus z paleogenu, żeby wspomnieć jedynie najbardziej 
znane przykłady. Paleontologia nadal odkrywa zresztą różne brakujące ogniwa, 
obiegające nawet prasę codzienną jako „niusy”. 

Ważniejsze od tego, co już odkryliśmy, są fakty, których nie odkryjemy nigdy. 
Czy podziwiając piękno gór, myślimy o nich jako o marnych resztkach? A prze-
cież wszystkie góry świata to resztki. Im starsze, tym mniejsze. Większość materii 
skalnej wraz jej zawartością paleobiologiczną została zniszczona przez erozję 
i wietrzenie (ryc. 5). Może zatem brakujące ogniwa były ukryte w zniszczonych 
partiach gór? A może są ukryte w dnach oceanów? Może, ale jedynie wówczas, 
gdy istniały w okresie krótszym niż 200 milionów lat. Nie ma bowiem w dnach 
oceanów skał starszych. Wszystkie zniknęły w płaszczu Ziemi, wciskane weń 
przez subdukcję. A może młotek paleontologa po prostu na te brakujące ogniwa 
dotychczas nie natrafił? 

Ryc. 4. Łąka nad Wartą koło Obrzycka
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Istnieją zatem twarde i niepodważalne dowody zmienności świata orga-
nicznego w czasie, czyli właśnie ewolucji. Wydaje mi się, że nawet większość 
przeciwników ewolucji tego nie kwestionuje. Rzecz jedynie w światopoglądzie. 
Jako zdecydowany zwolennik zmian zachodzących „drogą doboru naturalnego”, 
cytując K. Darwina, a także zwolennik niektórych współczesnych modyfikacji 
jego teorii mogę jedynie domniemywać, że większość przeciwników ewolucji nie 
neguje zmienności świata organicznego w czasie, jak czynił to G. Cuvier i jego 
prekursorzy. Większość ta odrzuca jedynie przyczyny tej zmienności w prze-
konaniu, że inspirowała ją Istota Wyższa. Zwolennikom tego poglądu zadam 
ponownie pytanie: czy Istota ta powodowała również wielkie wymierania, ową 
kilkakrotnie powtarzającą się w dziejach Ziemi „rzeź niewiniątek”?

Ryc. 5. Spitsbergen. Na pierwszym planie moreny lodowcowe, na drugim lodowiec, który pozo-
stawił je, cofając się, w tle niezniszczone przez ten lodowiec fragmenty gór
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Inteligencja roślin (?)

Różne są definicje inteligencji, jednak na ogół przyjmuje się, że przez to pojęcie 
rozumie się zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia, 
jak również zdolności rozumienia, uczenia się oraz wykorzystania posiadanej 

wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Inteligencja jest również cechą umysłu 
m.in. warunkującą myślenie, reagowanie na bodźce i rozwiązywanie problemów.

Pojawia się pytanie: czy rośliny są inteligentne, czy można je „podciągnąć” 
pod którąś z cech inteligencji wymienionych wyżej. Jednym z wielkich zwolenni-
ków inteligencji roślin jest wybitny fizjolog roślin Anthony Trewavas z Uniwersy-
tetu w Edynburgu, który uważa, że rośliny posiadają tzw. inteligencję podstawową 
(basic intelligence) albo inteligencję minimalną, co wyraża się w elastycznym 
reagowaniu na zmieniające się warunki środowiska i odpowiednim do tego 
repertuarem zachowania, w szczególności percepcji bodźców, ich koordynacji, 
uczenia się i zapamiętywania oraz podejmowania decyzji w rozwiązywaniu 
problemów, jednak bez udziału umysłu (mindless mastery). Zanim odpowiemy 
na pytanie, czy rośliny spełniają niektóre aspekty tej definicji, należy zapoznać 
się z charakterystyką i funkcjonowaniem tej grupy organizmów.

Rośliny zielone, które wywodzą się z wodnych glonów zielenic, wyszły na ląd 
przed około 500 mln lat w późnym sylurze i są obecnie dominującymi organi-
zmami na Ziemi – są podstawą życia na naszej planecie, gdzie stanowią prawie 
99% biomasy. Ten sukces rośliny zawdzięczają opanowaniu unikatowego pro-
cesu – fotosyntezy, w którym energia promienista słońca zostaje zamieniona na 
energię chemiczną substancji organicznych – bogatych w wodór związków węgla. 
Ta fotosyntetyczna asymilacja dwutlenku węgla do związków organicznych była 
możliwa za sprawą występowania w roślinach zielonych barwników chlorofilo-
wych. Wszystkie zużywane przez nas pokarmy, a także organiczne paliwa kopalne 
są produktem fotosyntezy, łącznie z tlenem, jej ubocznym produktem, który jest 
podstawą życia organizmów aerobowych, w tym człowieka. Co więcej, każdy 
atom węgla w organizmach zwierząt i ludzi pochodzi pośrednio z fotosyntezy.

Powstaje jednak pytanie: Czy ten niezwykły sukces ewolucyjny rośliny za-
wdzięczają wyłącznie temu, że są organizmami samożywnymi, autotrofami, które 
same zaspokajają swoje potrzeby życiowe? Wprawdzie samowystarczalność tro-
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ficzna to ważny element, jednak biorąc pod uwagę fakt, że rośliny jako organizmy 
stacjonarne, zakotwiczone w jednym miejscu, bez możliwości ucieczki, narażone 
na ciągłe ataki różnych patogenów i roślinożerców, musiały w procesie ewolu-
cji wykształcić takie strategie życiowe, które pozwoliły im nie tylko przetrwać 
różne okoliczności, w tym katastrofalne nieraz wydarzenia w historii Ziemi, ale 
pozwoliły także na skolonizowanie większości obszarów kuli ziemskiej.

W przeciwieństwie do zwierząt, rośliny nie mają centralnych organów, ta-
kich jak mózg, serce, płuca, mimo to wykazują pełną funkcjonalność w zakresie 
oddychania, krążenia, odżywiania i percepcji bodźców płynących ze środowiska 
zewnętrznego. Funkcje te są w roślinie rozproszone, co jest dużą zaletą, ponie-
waż w razie uszkodzenia części rośliny, nawet bardzo dużego, po regeneracji 
może ona przeżyć. Te olbrzymie zdolności regeneracyjne roślin dobrze defi-
niuje pojęcie totipotencji komórek roślinnych, zdolnych do odtwarzania całej 
rośliny z pojedynczej komórki somatycznej. Już bowiem w 1958 r. F.C. Steward 
z pojedynczych komórek korzenia marchwi uzyskał w kulturze in vitro zarodki, 
które rozwinęły się w dojrzałe rośliny, wyprzedzając tym samym o prawie 40 
lat narodziny owieczki Dolly, otrzymanej ze zwierzęcej komórki somatycznej. 

Oprócz tych olbrzymich zdolności regeneracyjnych, rośliny dysponują nie-
zwykle rozwiniętym i bogatym repertuarem reakcji na bodźce i sygnały płynące 
z otaczającego środowiska, które są przyswajane i zapamiętywane, a na podstawie 
odebranych informacji roślina podejmuje decyzje z wyprzedzeniem do zmieniają-
cych się warunków, takich jak dobowe zmiany oświetlenia, długość dnia i nocy oraz 
temperatury. Jeszcze nie tak dawno takie pojęcia jak uczenie się, zapamiętywanie 
były w odniesieniu do roślin uważane za czystą herezję. Obecnie, dzięki epigenetyce 
wiemy, że wszystkie organizmy, w tym rośliny, w odpowiedzi na bodźce środowisko-
we mogą nie tylko modyfikować swoje reakcje (zachowania) przez zmianę ekspresji 
genów, ale również mogą przekazywać te informacje organizmom potomnym.

W ciągu ostatniej dekady dokonał się burzliwy rozwój badań nad sygnalizacją 
wewnętrzną roślin oraz komunikacją między roślinami a środowiskiem, co jest 
związane z funkcjonowaniem fitohormonów oraz ogromnej ilości organicznych 
substancji lotnych, przy czym nie można pominąć ważnego elementu sygnali-
zacji wewnętrznej w odpowiedzi na atak szkodników i patogenów, jakim jest 
sygnalizacja elektryczna, często realizowana za pomocą typowych, zwierzęcych 
neuroprzekaźników.

1. Zegar biologiczny roślin

Rośliny zależą od światła nie tylko jako elementu troficznego, niezbędnego do 
fotosyntezy, ale także ze względu na jego olbrzymi wpływ na wzrost i rozwój 
rośliny, takich jak zakwitanie, kiełkowanie nasion, wzrost kierunkowy ku światłu, 



– 193 –

Inteligencja roślin (?)

unikanie zaciemnienia itp. W odbiorze sygnałów świetlnych uczestniczą różne-
go rodzaju fotoreceptory, wrażliwe na określoną długość fali świetlnej. Rośliny 
mają coś w rodzaju molekularnego zegara świetlnego, który informuje roślinę 
o długości okresu światła i ciemności w cyklu 24-godzinnym. Ten świetlny zegar 
biologiczny jest sterowany przez specyficzne barwniki receptorowe światła czer-
wonego i dalekiej czerwieni zwanych fitochromami, które precyzyjnie, z dużą 
dokładnością, nawet do kwadransa, odmierzają właściwą dla danego gatunku 
długość dnia i nocy niezbędną do zakwitania (ryc. 1). Wyróżniamy rośliny dnia 
długiego, wymagające do zakwitania określoną długość dnia oraz rośliny dnia 
krótkiego, dla których ważny jest ściśle określony okres nieprzerwanej ciemności. 
Do pierwszej grupy należą m.in. zboża, sałata, szpinak i warzywa korzeniowe, 
a do drugiej – złocień, ryż, soja i trzcina cukrowa. Przerwanie wymaganego 
okresu ciemności u roślin krótkiego dnia cofa reakcję i rośliny nie zakwitają. 
Ogrodnicy nauczyli się manipulować tym zegarem świetlnym. Potrafią przez 
odpowiednie zacienianie „zmusić” chryzantemy, które są roślinami dnia krót-
kiego i w naturalnych warunkach kwitną na jesieni, do zakwitania o dowolnej 
porze roku.

U niektórych roślin biologiczny zegar świetlny musi jeszcze ulec korekcie 
w postaci okresu niezbędnego chłodu, co dotyczy niektórych zbóż i roślin dwu-
letnich, takich jak marchew, kapusta i burak, które są roślinami dnia długiego, ale 
nie zakwitają pod koniec lata, mimo że są do tego dogodne warunki, ponieważ 
późno rozwinięte kwiaty nie zdążyłyby wydać nasion, więc aby zakwitnąć, muszą 

Ryc. 1. Zegar biologiczny roślin. Zakwitanie w zależności od okresu światła i ciemności
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w okresie zimowym przejść kilkunastotygodniowy okres niskiej temperatury 
w zakresie 0–10°C, czyli termoindukcję. Ten indukowany niską temperaturą 
proces umożliwiający zakwitanie nosi nazwę wernalizacji. U roślin dwuletnich 
miejscem percepcji bodźca termicznego jest wierzchołek wzrostu pędu, zaś zbo-
ża ozime mogą przejść proces wernalizacji już w postaci spęczniałego nasienia. 
Zawsze mnie zdumiewało, jak to jest, że wystarczy, aby jedna komórka zarodka 
pszenicy była poddana działaniu chłodu, a roślina zakwitnie, jakby cała przeszła 
proces termoindukcji. Z kolei rośliny dwuletnie, wykształcające w pierwszym 
roku organ spichrzowy, jak burak, nie zakwitną, jeśli nie przejdą wymaganego 
okresu chłodu (ryc. 2). Mechanizm zapamiętywania chłodu przez siewki zbóż 
lub roślin dwuletnich został wyjaśniony kilkanaście lat temu. Okazało się, że 
ekspresja dominującego genu FLC (Flower Locus C), który jest odpowiedzialny 
za powstrzymywanie kwitnienia, w okresie chłodu ulega stopniowej inaktywacji 
do całkowitego zablokowania. Roślina przez długi czas zapamiętuje wyłączenie 
genu hamującego kwitnienie i zakwita dopiero w korzystnych warunkach i w od-
powiednim stadium rozwoju. Termoindukcja kwitnienia jest równie precyzyjna 
jak regulacja kwitnienia przez światło. Wcześniejsze przerwanie wymaganego 

Ryc. 2. Niska temperatura niezbędna do indukcji kwitnienia u roślin dwuletnich. Burak po trzech 
i pół roku uprawy nie kwitnie, ponieważ nie zaznał chłodu
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okresu chłodu cofa reakcję, dochodzi do dewernalizacji i roślina nie zakwita, 
ponieważ gen FLC nie został całkowicie zablokowany. Zjawisko wernalizacji ma 
podłoże epigenetyczne, tzn. dotyczy zmian w aktywności genów, bez zmiany 
kodu (sekwencji) DNA. W tym przypadku chłód wywołuje zmianę w strukturze 
chromatyny, która ulega ścieśnieniu i w ten sposób zostaje zablokowana tran-
skrypcja genu FLC. Ta epigenetyczna modyfikacja jest przekazywana z jednej 
komórki do pozostałych drogą mitozy i gen pozostaje nieaktywny we wszystkich 
komórkach rośliny. Cecha ta nie przenosi się drogą płciową, stąd w nasionach gen 
FLC ulega reaktywacji, aby mógł ponownie blokować kwitnienie do następnego 
okresu chłodu. Mamy tu więc do czynienia z resetem, czyli wymazywaniem pa-
mięci epigenetycznej. Zegar biologiczny steruje również rozwojem większości 
naszych drzew i krzewów, które zarówno do zakwitania, jak i do kiełkowania 
nasion wymagają niezbędnego okresu niskiej temperatury. Na przykład nasiona 
brzozy czy buka nie wykiełkują pod koniec lata, mimo sprzyjających warunków, 
ponieważ proces ten hamują endogenne inhibitory kiełkowania, które w na-
turalnych warunkach w okresie zimowym ulegają stopniowej degradacji, co 
umożliwia kiełkowanie na wiosnę.

2. Reakcja roślin na bodźce środowiskowe

Rośliny wykazują bardzo dużą wrażliwość na bodziec dotykowy i nie chodzi je-
dynie o łodygi i wąsy czepne roślin pnących, ale o okresowe dotykanie roślin, co 
prowadzi do ograniczenia wzrostu, opóźnienia kwitnienia i zmian w morfologii. 
Okazało się, że w roślinach poddanych działaniu tego rodzaju bodźca mechanicz-
nego dochodzi do zwiększonej ekspresji licznych tzw. genów TCH (touch genes), 
które o dziwo stanowią u rzodkiewnika aż 2,5% genomu. Wiele z tych genów 
koduje białka związane z budową ściany komórkowej i gospodarką wapniową. 
Sądzi się, że dotyk, powiewy wiatru, ogólnie bodźce mechaniczne, przyczyniają 
się do bardziej zwartej budowy roślin, czyniąc je odporniejszymi na odkształcenia.

Innym rodzajem reakcji na dotyk lub wstrząsy jest reakcja mimozy, której 
liście w wyniku działania bodźca opadają gwałtownie i w przypadku silnie dzia-
łającego impulsu reakcja przenosie się na pozostałe liście, a nawet całą roślinę. 
Dotyk wyzwala elektryczny potencjał czynnościowy, który przenosi się do komó-
rek poduszeczki liściowej, powodując gwałtowny wypływ wody i jonów wapnia. 
Reakcja jest bardzo szybka, ok. 10 cm/s, a powrót do stanu pierwotnego trwa 
dłużej (10–15 min) (ryc. 3). Bardziej złożony jest mechanizm zamykania liści 
pułapkowych u rośliny mięsożernej – muchołówki, na których wewnętrznej 
stronie znajdują się włoski czuciowe. Dotknięcie jednego włoska to brak reak-
cji, ponieważ elektryczny potencjał receptorowy był zbyt słaby, został jednak 
zapamiętany i dopiero gdy w odstępie minimum 30 s owad dotknie włoska po-
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nownie, następuje kumulacja, która uruchamia potencjał czynnościowy – liście 
się zamykają w 1 sek. i owad zostaje uwięziony.

Ważnym czynnikiem w strategii życiowej roślin są organiczne substancje 
lotne, które jako substancje zapachowe pełnią funkcję atraktantów dla innych 
roślin lub zwierząt, Przykładem może być kanianka, roślina będąca zupełnym 
pasożytem, niezdolnym do fotosyntezy, która w wyborze rośliny żywiciela kie-
ruje się wydzielanym przez niego zapachem. Wierzchołkiem pędu zatacza kręgi 
i chętniej owija się i zapuszcza ssawki do łodygi pomidora niż do źdźbła psze-
nicy, ponieważ pomidor wydziela β-myrcen, który jest dla pasożyta zapachem 
oznaczającym wydajniejszego żywiciela.

Rola wydzielanych przez kwiaty roślin owadopylnych zapachów w przywa-
bianiu owadów jest ogólnie znana i obok barw jest jednym z miłych elementów, 
dla których tak lubimy kwiaty. Z kolei niektóre rośliny z rodziny obrazkowatych 
(Araceae) przywabiają owady, najczęściej błonkówki, silnym zapachem zgniłego 
mięsa. Co więcej, aby emisja zapachu była bardziej intensywna, rośliny te mają 
zdolność podwyższania temperatury kwiatu o ok. 10°C powyżej temperatury 
otoczenia na drodze tzw. termogenezy, gdzie część energii uzyskana w procesie 
utleniania zostaje zamieniona na ciepło, co niektórym roślinom z tej rodziny 
ułatwia kwitnienie, nawet gdy ziemię jeszcze pokrywa śnieg.

Ryc. 3. Mimoza (a) i muchołówka (b) – rośliny z refleksem
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3. Sygnalizacja dźwiękowa

Bardzo często spotykam się z pytaniem, czy rośliny reagują na dźwięki, czy 
słyszą. Z licznych przeprowadzonych w tym zakresie badań wynika, że dźwięki, 
zależnie od częstotliwości, mają wpływ na wzrost roślin. Wykazano, że niektóre 
rośliny lepiej rosną przy muzyce Mozarta, inne przy symfoniach Beethovena. Do 
niedawna nie było doświadczeń, które wykazywałyby ekologicznie uzasadnione 
znaczenie reakcji roślin na dźwięki. Jednak w ostatnich latach ukazało się kilka 
prac, w których wykazano, że rośliny reagują na wibracje dźwiękowe. W jednym 
z doświadczeń okazało się, że wierzchołki korzeni siewek kukurydzy kierują się 
w stronę źródła dźwięku o częstotliwości 200–300 Hz. Co więcej, same korzonki 

„odpowiadają” na te dźwięki, emitując w sekundowych odstępach „kliknięcia”. 
W wyniku tych badań autorzy pokusili się o śmiałą hipotezę dotyczącą możli-
wości komunikacji dźwiękowej między roślinami, jako jednej z alternatywnych 
form przekazu sygnałów, jakkolwiek dotąd rola tego rodzaju interakcji nie jest 
jeszcze jasna. Tymczasem kilka lat temu zespół z Uniwersytetu w Missouri do-

Ryc. 4. Dziwidło olbrzymie (Araceae) – ładnie wygląda, ale brzydko pachnie



– 198 –

Edward A. Gwóźdź

konał przełomowego odkrycia, wykazując, że wibracja dźwiękowa powstająca 
podczas żerowania gąsienic na liściach tytoniu wywołuje systemiczną reakcję 
w liściach sąsiednich, polegającą na zwiększonej syntezie antocyjanów i gliko-
zylanów – substancji toksycznych, które zniechęcają gąsienice do żerowania. 
Pomiary akustyczne wykazały, że reakcji takiej nie wywołuje żaden odtworzony 
inny dźwięk, na przykład podmuch wiatru czy głos świerszcza. Mamy więc 
tu wyraźny związek między dźwiękiem powstającym przy żerowaniu gąsienic 
a reakcją rośliny, co ktoś określił: „rośliny słyszą, gdy są zjadane, co jest złą wia-
domością dla wegetarian”. Mimo pewnej dozy sceptycyzmu, jako że dotąd nie 
udało się ustalić, w jaki sposób następuje percepcja dźwięku, ekolodzy coraz 
przychylniej odnoszą się do hipotezy, według której sygnalizacja dźwiękowa 
u roślin jest równie ważna, jak ta oparta na chemicznych i elekrofizjologicznych 
formach odbioru i przekazu informacji.

4. Komunikacja między roślinami oraz roślinami i zwierzętami

Lotne substancje organiczne uwalniane przez rośliny służą nie tylko jako powab-
nia dla owadów zapylających kwiaty, ale mają często charakter sygnału obronne-
go przed szkodnikami owadzimi i innymi roślinożercami. Tak jest w przypadku 
siewki pszenicy zaatakowanej przez gąsienice sówki, które w czasie żerowania 
uszkadzają liście, co po pewnym czasie powoduje, że roślina emituje lotne sub-
stancje, które przywabiają drapieżne osy owadziarki składające jaja wewnątrz 
gąsienic (ryc. 5). Co ciekawe, mechaniczne uszkodzenie liścia nie powoduje 
takiej reakcji. Niezbędna jest bowiem interakcja wydzieliny gębowej gąsienicy 
i tkanki liścia. Ważnym elementem tej reakcji jest to, że substancje lotne są wy-
dzielane nawet po ustaniu żerowania gąsienic i ma ona charakter systemiczny, 
tzn. wydzielane są przez całą roślinę, nie tylko przez zaatakowany liść.

Podobny mechanizm obronny ma miejsce pod ziemią, kiedy korzenie zostają 
zaatakowane przez nicienie, roślina wydziela lotne substancje, które przywa-
biają drapieżne nicienie glebowe żerujące na tych atakujących roślinę. W obu 
przypadkach mamy do czynienia z aktywacją przez rośliny trzeciego stopnia 
łańcucha pokarmowego, co stwarza możliwość zastosowania tego układu do 
walki ze szkodnikami roślin. 

Kolejnym przykładem komunikacji między roślinami w przypadku ataku 
przez zwierzęta roślinożerne jest sytuacja, w której doszło do padnięcia wielu 
antylop kudu na farmie hodowlanej w Afryce Południowej. Przy dużym zagęsz-
czeniu zwierząt i panującej suszy antylopy intensywnie zjadały liście akacji, co 
w konsekwencji spowodowało ich śmierć. Sekcja wykazała liczne uszkodzenia 
organów wewnętrznych spowodowane zawartą w liściach taniną. Liście zaatako-
wanych drzew wydzielały sygnał gazowy w postaci etylenu, który z wiatrem, po 
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Ryc. 5. Substancje lotne zaatakowanej rośliny przywabiają drapieżne osy

Ryc. 6. Przekaz informacji stresowej między roślinami. Zgryzane liście akacji wysyłają sygnał 
gazowy w postaci etylenu
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dotarciu do pobliskich drzew, wywoływał w nich także produkcję toksycznych 
tanin. W podobnej sytuacji doświadczone żyrafy wybierały do zjadania drzewa 
bardziej oddalone od zgryzanych lub żerowały pod wiatr (ryc. 6).

Niektóre tropikalne rośliny kwiatowe wykształciły specjalnie uformowane 
liście lub płatki kwiatów w kształcie wklęsłego talerza, który, działając jak antena 
sonaru, nakierowuje poszukujące nektaru nietoperze na roślinę, co znacznie 
zwiększa częstotliwość ich przylotów, zwiększając tym samym efektywność 
zapylania. Ten rodzaj przystosowania roślin do echolokacji pojawia się także 
u niektórych roślin owadożernych – dzbaneczników z Borneo, których budowa 
również ułatwia przylot nietoperzy, chociaż nie w celu zwiększenia efektu zapy-
lania, ale jako oferta miejsca odpoczynku i schronienia w obszernym „dzbanku”, 
gdzie zamiast owadów znajdowano kilka małych nietoperzy, które w zamian za 
schronienie zasilały roślinę swymi bogatymi w azot odchodami.

5. Odpowiedź roślin na stresy środowiskowe

W swoim naturalnym środowisku rośliny są poddawane oddziaływaniu szeregu 
różnych niekorzystnych czynników stresowych o charakterze abiotycznym i bio-
tycznym, często o takim nasileniu, które powoduje zaburzenia w ich wzroście 
i rozwoju (ryc. 7). Mechanizmy obronne roślin przed działaniem stresów polegają 
na odporności konstytutywnej; kiedy roślina ma cechy chroniące przez szkodli-

Ryc. 7. Stresy środowiskowe
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wym wpływem środowiska, jak w przypadku suszy, przez budowę kseromorficzną 
kaktusów, lub przed patogenami przez występowanie substancji antybiotycznych 
(alkaloidów, związków fenolowych). W odporności indukowanej chodzi o reakcję 
roślin, w odpowiedzi na bodziec stresowy. W reakcji na stresy klimatyczne, na 
przykład suszę lub niską temperaturę, na drodze stopniowej ekspozycji na stres 
roślina nabywa odporności na działanie danego czynnika w procesie hartowania 
i aklimatyzacji. Preekspozycja rośliny na stres suszy zwiększa jej odporność na 
kolejną suszę (ryc. 8). Wykazano również, że poddawane kilkakrotnemu cyklowi 
podsuszania i uwodnienia rośliny rzodkiewnika wykazywały mniejsze straty 
wody niż rośliny „nietrenowane” i, co ciekawe, po każdym cyklu obserwowano 
zmiany jakościowe w ekspresji genów, co uznano za przejaw swego rodzaju „pa-
mięci transkrypcyjnej”. Okazało się, że sygnał stresu abiotycznego na przykład 
suszy, roślina może przekazywać innym roślinom z otoczenia poprzez korzenie. 
Tego ciekawego odkrycia dokonał zespół profesora Ariela Novoplansky’ego 

Ryc. 8. Rola pierwotnej ekspozycji na stres w uzyskiwaniu przez roślinę odporności na suszę
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z Uniwersytetu Ben-Guriona, który wykazał, że poddany stresowi suszy groch, 
który dzielił część korzeni z sąsiednimi roślinami niestresowanymi, przekazał 
im informację o stresie, w wyniku czego już po 15 minutach większość z nich 
miała zamknięte aparaty szparkowe, aby uniknąć utraty wody (ryc. 9). Tak więc 
sygnał stresowy został odebrany i zapamiętany, aby z wyprzedzeniem rośliny 
były gotowe reagować na przyszły stres suszy. Rzeczywiście wszystkie rośliny, 
które otrzymały przekaz stresowy, wykazały się później dużą odpornością na 
suszę. Według najnowszych, jeszcze niepublikowanych danych, przekazanych 
mi osobiście przez szefa zespołu, czynnikiem, który w tym układzie uczestniczy 
w przekazie sygnału stresowego, jest kwas abscysynowy (ABA). Wstępne dane 
wykazały, że ten sygnał jest przekazywany, z podobnym skutkiem, między ko-
rzeniami różnych gatunków roślin, co wskazuje na możliwość porozumiewania 
się roślin za pomocą swoistego esperanto.

W odpowiedzi na stresy biotyczne wywołane infekcją patogenami lub atakiem 
roślinożerców, reakcja obronna rośliny polega na wytwarzaniu, z udziałem szeregu 
czynników sygnałowych, odporności systemicznej, która jest czymś na podobień-
stwo immunizacji w organizmach zwierzęcych. Ważnym elementem w nabyciu 
takiej odporności jest wstępna preekspozycja rośliny na dany czynnik stresowy (tzw. 
priming). Przekaz sygnałów stresowych w odniesieniu do czynników biotycznych, 
jak atak patogenów lub roślinożerców, angażuje najszybszą sygnalizację elektryczną 

Ryc. 9. Przekazywanie sygnału stresowego między korzeniami
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oraz hormonalną poprzez kwas salicylowy, jasmonowy i etylen oraz reaktywne 
formy tlenu, zaś odpowiedź na stresy abiotyczne odbywa się za pośrednictwem 
fitohormonów, takich jak kwas jasmonowy i abscysynowy (ABA) (ryc. 10a). 

Tak jak w opisanym wcześniej zjawisku wernalizacji, między zadziałaniem 
pierwotnego bodźca stresowego a wystąpieniem reakcji obronnej ma miejsce, 
nieraz długi, okres zwłoki, co wskazuje na swego rodzaju zapamiętywanie stresu 
(stress imprint). W tym czasie zachodzą w roślinie istotne procesy polegające 
na silnej aktywacji i mobilizacji hormonalnej oraz metabolicznej, zwiększającej 
odporność na kolejny stres (ryc. 10b). Można powiedzieć, że po pierwszym 
stresie roślina nie jest już taka sama. Z drugiej strony priming wywołuje także 
zmiany epigenetyczne w postaci metylacji DNA i histonów oraz przebudowy 
chromatyny, jednak bez zmian w sekwencji nukleotydów DNA, co często okre-
śla się jako pamięć epigenetyczną. Tego rodzaju zmiany wywołane primingiem 
mogą być na drodze mitozy i mejozy przekazywane następnym pokoleniom. 
W ten sposób pierwotny bodziec stresowy (priming) wywołuje kaskadę zda-
rzeń prowadzących do zwiększenia odporności rośliny na kolejny stres, a także 
stwarza możliwość przeniesienia tej cechy na potomstwo. Warto dodać, że 
czynnikami wywołującymi priming są często lotne substancje wydzielane przez 
rośliny uszkadzane przez szkodniki, które to sygnały mogą aktywować reakcje 
obronne w roślinach sąsiednich. Indukcja zwiększonej odporności roślin na 
patogeny za pomocą fitohormonów lub substancji chemicznych, na przykład 
pochodnych aminokwasowych, stwarza możliwość ich zastosowania w ochronie 
roślin uprawnych.

Ryc. 10. Rola primingu w nabywaniu odporności na stres biotyczny (a) oraz w powstawaniu pa-
mięci stresu – stress memory (b)
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6. Zmyślne rośliny

Liczne podobieństwa między roślinami i zwierzętami w przekazywaniu infor-
macji, a także opisane wyżej przykłady niezwykłego zachowania roślin w od-
powiedzi na liczne bodźce środowiskowe, takich jak zdolność uczenia się, pa-
miętanie przeszłych zdarzeń i stosowne do tego podejmowane decyzje, stały 
się impulsem do powołania w 2005 r. przez grupę naukowców, m.in. Františka 
Baluškę z Uniwersytetu w Bonn oraz Stefana Mancusa z Uniwersytetu we Flo-
rencji, nowej dziedziny nauki – neurobiologii roślin. Głównym celem badań 
neurobiologów roślin jest poznanie systemów przekazywania i przetwarzania 
informacji w organizmach roślin, zaś w interpretacji i wyjaśnianiu tych zjawisk 
używają takich pojęć, jak nerwy, neurony, synapsy itp., zaczerpniętych z fizjologii 
zwierząt. Uważają oni, że układ nerwowy to jeden ze sposobów przetwarza-
nia informacji, ale niejedyny. Wielce inspirującym dla tej grupy badaczy było 
stwierdzenie Karola Darwina, który w swoim ostatnim dziele opublikowanym 
wspólnie z synem Francisem pt. The power of movement of plants, czyli Znaczenie 
ruchu roślin (1880), zafascynowany niezwykłą biologią korzenia, zasugerował 
funkcjonowanie w wierzchołku korzenia czegoś w rodzaju mózgu, który działa 
podobnie jak mózg u niższych zwierząt „the tip of the radicle… acts like the 
brain of one of the lower animals”. Ze współczesnych badań wynika, że istotnie 
wierzchołek korzenia odznacza się niezwykłą wrażliwością, działa jak najczulszy 
organ zmysłowy i jest w stanie monitorować kilkanaście różnych parametrów 
fizycznych i chemicznych, takich jak grawitacja, światło, wilgotność, natlenienie 
i substancje mineralne. Główną rolę w odbiorze i przetwarzaniu tych sygnałów 
przypisuje się tzw. strefie przejściowej korzenia (transition zone), która według 
koncepcji neurobiologów roślin funkcjonuje jako inicjator wzrostu kierunko-
wego korzenia, biegunowości komórek i ich różnicowania, a także oscylator 
transportu błonowego przez wewnętrzne struktury, co pobudza ekspresję ge-
nów w jądrze komórkowym (ryc. 11). Ponadto strefa ta odznacza się również 
wysoką aktywnością elektryczną opartą na potencjale czynnościowym, w której 
przepływ prądu jest skierowany do wnętrza, co ma wiązać się z wysoką ak-
tywnością synaptyczną. Zgodnie z koncepcją neurobiologów roślin, z powodu 
braku specyficznego, centralnego organu nadzorującego funkcje poznawcze, 
rośliny rozwinęły swego rodzaju inteligencję rozproszoną, zbiorową, typową 
dla chmary czy roju (swarm), jak w przypadku owadów społecznych, takich jak 
mrówki i pszczoły, stąd zakłada się, że komórki milionów wierzchołków korzeni 
mogą funkcjonować jako zbiorcza, aktywna sieć informacyjna rośliny (rootnet), 
z możliwością rozszerzenia o dodatkowe połączenia ze strzępkami symbiotycz-
nych grzybów. Ten kierunek badań spotkał się jednak z negatywną reakcją wielu 
biologów roślin uważających takie analogie między roślinami a zwierzętami za 
nieuprawnione i niewnoszące nowych wartości do wiedzy o roślinach.
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W ostatnich latach okazało się, że badania nad fizjologią i zachowaniem ko-
rzeni są trendem przyszłościowym, jako że są już dwa projekty w ramach Unii 
Europejskiej, których celem jest wykorzystanie, a nawet stworzenie inteligentnych 
roślin. W jednym z tych projektów, pod nazwą Plantoid, zakłada się stworzenie 
sztucznych roślin – plantoidów, których korzenie imitujące te naturalne organy 
roślin, z ich wrażliwością i zdolnością do penetracji gleby, będą pomocne w eks-
ploracji i monitorowaniu gleb, nie tylko na Ziemi, ale także na innych planetach. 
Drugi z projektów, pod nazwą Flora-Robotica, jest realizowany przez interdy-
scyplinarny, międzynarodowy zespół, w którym swój udział ma także Wydział 
Biologii naszego Uniwersytetu. Celem tego projektu jest stworzenie zespołów 
biohybrydów, w których roboty instruują rośliny o kierunku ich wzrostu, a rośliny 
sygnalizują robotom swoje zapotrzebowanie na wodę i światło oraz informują 
o warunkach stresowych. Przewiduje się, że w przyszłości takie biohybrydy będą 
kształtować otoczenie, tworząc żywe, rosnące mury, ogrody wertykalne i zielone 
budynki, łącząc funkcjonalność roślin z technologią mechatroniczną. Z kolei 
badania zespołu profesora Stanisława Karpińskiego z SGGW w Warszawie, znako-
mitego biologa molekularnego roślin nad przekazywaniem i przetwarzaniem syg-
nałów świetlnych w roślinie, które wpisują się w ten sam nurt „neurobiologiczny”, 
pozwoliły na sformułowanie hipotezy, że rośliny mają zdolność zapamiętywania 
i przeliczania energii zaabsorbowanych fotonów i przetwarzania tej informacji na 

Ryc. 11. Schematyczny obraz wierzchołka korzenia z podziałem na strefy komórek o zróżnicowanej 
funkcjonalności i aktywności oscylacyjnej
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określone procesy fizjologiczne za pomocą sygnałów elektrochemicznych. W wa-
runkach silnego oświetlenia nadmiar pochłoniętej energii ulega wygaszaniu, ale 
w części jest zapamiętywany i używany do wytwarzania odporności, a informacja 
co do natężenia i barwy światła jest przechowywana w pamięci i ma charakter 
wyprzedzający w stosunku do przyszłych stresów, na przykład ataku patogenów. 
Roślina potrafi zapamiętać, ile światła potrzebuje w danej porze dnia i roku i na 
tej podstawie reguluje tempo fotosyntezy. Co więcej, roślina „wie”, które liście 
otrzymały dużo światła i na tej podstawie steruje fotosyntezą w liściach będących 
w cieniu. Przekaz informacji między poszczególnymi organami rośliny odbywa 
się za pomocą generowanych przez światło, słabych sygnałów elektrycznych 
o natężeniu zbliżonym do generowanych przez zwierzęce komórki nerwowe, 
czyli neurony, ale prędkość ich rozchodzenia się jest znacznie wolniejsza. Rośliny 
przekazują informację o natężeniu i barwie światła do innych komórek poprzez 
nerwy liściowe, będące swego rodzaju magistralą informacji na wzór sieci neu-
ronowej. To wszystko pozwoliło prof. Karpińskiemu na postawienie hipotezy, 
że roślina działa jak biologiczny komputer kwantowy, sterujący optymalizacją 
fotosyntezy, rozwojem, plonowaniem i odpornością roślin.

Przedstawione tu liczne przykłady z życia roślin ukazują je jako organizmy 
wprawdzie pozbawione możliwości ruchu, ale cechują się swoistą inteligencją, 
w tym niezwykle rozwiniętą wrażliwością na bodźce i sygnały z otaczającego 
środowiska, odznaczają się dużą skutecznością adaptacyjną do wciąż zmienia-
jących się warunków. Znamienne jest stwierdzenie jednego z internautów po 
obejrzeniu filmu na temat inteligencji roślin: „I will never look at plants the same 
way again”. Mam nadzieję, że po tym wykładzie wiele osób także inaczej spojrzy 
na rośliny, nie jako na rzecz, warzywo czy martwą scenografię naszego otoczenia, 
ale jako na żywe, jak my, istoty, wysoce wyspecjalizowane w sztuce przetrwania.

Znak zapytania w tytule mojego wykładu podyktowany jest nie tylko pewną 
dozą asekuracji, ile z moim bardziej holistycznym ujęciem pojęcia inteligencji, 
które jednak w odniesieniu do roślin ulega pewnemu zawężeniu. Dlatego, mimo 
przytoczenia licznych dowodów na to, że rośliny mają pewne elementy inteli-
gencji oraz mimo wielu podobieństw w sposobach komunikacji i przetwarzania 
informacji między roślinami i zwierzętami, stanowią one dwa różne, niepowta-
rzalne systemy dostosowawcze wykształcone na drodze ewolucji.
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A Wszechświat ciągle nas zaskakuje! 
O zarejestrowanych ostatnio falach 

grawitacyjnych*

Na początek przedstawmy kilka pojęć, które są używane w artykule: 
Wszechświat, Uniwersum, Kosmos to wszystko, co fizycznie istnie-
je – cała przestrzeń, czas, prawa fizyki, stałe fizyczne oraz wszystkie 

formy energii i materii. W naukach ścisłych słowa Wszechświat i Kosmos są 
równoważne.

W skali odległości powyżej 300 milionów lat świetlnych obserwowalna 
w Kosmosie materia jest rozłożona równomiernie w przestrzeni, jednak w mniej-
szych skalach materia skupiona jest w hierarchiczną strukturę:

 – atomy zbudowane z kwarków (protony i neutrony) i elektronów formują 
gwiazdy;

 – gwiazdy skupiają się w galaktyki;
 – galaktyki skupiają się w gromady i supergromady;
 – a supergromady układają się we włókna rozdzielone pustkami.
W widzialnym Wszechświecie znajduje się prawdopodobnie znacznie ponad 

100 mld (1011) galaktyk, a każda galaktyka zawiera około 100 mld gwiazd.
Zatrzymajmy się na chwilę na tych obiektach Kosmosu, do których odnoszę 

się w wykładzie.
 – Gwiazda to kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej gra-

witacyjnie materii w stanie plazmy, tj. całkowicie zjonizowanej materii. Przynaj-
mniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje energię 
powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru 
w postaci m.in. promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności emituje 
światło widzialne.

Gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru i helu, wszystkie atomy innych 
cięższych pierwiastków znajdujące się we Wszechświecie powstały w efekcie 

* Przedstawiony niżej artykuł jest oparty na tekście referatu wygłoszonego na spotkaniu Profesorów-
-nestorów UAM i uaktualniony w związku z przyznaną w 2017 r. Nagrodą Nobla trzem liderom projektu 
poszukiwania fal grawitacyjnych LIGO.
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zachodzących w gwiazdach przemian jądrowych lub podczas wieńczących ich 
istnienie wybuchów.

Rysunek przedstawia zdjęcie gwiazdy – naszego Słońca – i kilka o nim informacji

– Gwiazda neutronowa to gwiazda powstała w wyniku zakończenia ewolucji 
gwiazdy o dużej masie (~8–10 mas Słońca). Materia składająca się na gwiazdy 
neutronowe jest niezwykle gęsta, przy średnicy 10–15 km gwiazdy tego typu 
mają masę od 1,4 do 2,5 mas Słońca. Łyżeczka materii neutronowej ma masę 
ok. 6 mld ton.

– Pulsar to obiekt astronomiczny, gwiazda neutronowa, wysyłający promie-
niowanie elektromagnetyczne w postaci krótkich sygnałów promieniowania 
elektromagnetycznego, powtarzających się cyklicznie. Pulsary podwójne to 
pulsary rotujące wokół środka masy w układach podwójnych, w których przy-
najmniej jeden ze składników jest pulsarem radiowym.

– Czarna dziura to obszar czasoprzestrzeni, którego, z uwagi na wpływ silnej 
grawitacji, nic (łącznie ze światłem) nie może opuścić. Zgodnie z ogólną teorią 
względności do jej powstania niezbędne jest nagromadzenie dostatecznie dużej 
masy w odpowiednio małej objętości.

Dzisiaj (XX i XXI w.) wiemy, że otaczający nas Wszechświat jest jednak zupeł-
nie inny, niż się wydaje na podstawie naszej dotychczasowej wiedzy i obserwacji. 
Większość materii i energii znajdującej się we Wszechświecie przybiera formę 
ciągle nieznanej ciemnej materii i ciemnej energii.

Z obserwacji widocznej materii tworzącej galaktyki wynika, że stanowi 
ona zaledwie niewielkie wysepki na bezkresnym oceanie niewidocznej materii 
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jakiegoś nieznanego rodzaju, niebarionowej, która nie składa się z protonów, 
neutronów i elektronów, nie oddziałuje z promieniowaniem elektromagne-
tycznym, a więc niewidocznych za pomocą teleskopów, ale oddziałującej gra-
witacyjnie.

Gwiazdy stanowią zaledwie 1% energii i masy Wszechświata, rozrzedzony 
gaz i inne formy zwykłej materii – mniej niż 4%, a ciemna materia około 23%.

Rozkład procentowy występowania materii i energii we Wszechświecie

Przeważający udział we Wszechświecie, około 73%, ma ciemna energia od-
powiedzialna za nieoczekiwane przyspieszanie rozszerzania się Wszechświata.

Artystyczna wizja pajęczyny ciemnej materii i „uwięzionych” przez nią galaktyk (żółte plamki)
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Są dwa sposoby opisu wzajemnego grawitacyjnego przyciągania się masyw-
nych ciał:

– Prawo powszechnego ciążenia, sformułowane przez Izaaka Newtona w jego 
dziele Philisophiae naturalis principia mathematica, wydanym po raz pierwszy 
w 1687 r., głosi, że każdy obiekt we Wszechświecie przyciąga każdy inny obiekt 
z siłą F, która jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas m i odwrotnie 
proporcjonalna do kwadratu odległości r między ich środkami. 

– Ogólna teoria względności (OTW) to popularna 
nazwa bardzo złożonej teorii grawitacji formułowanej 
przez Alberta Einsteina w latach 1907–1915, która 
została opublikowana 20 marca 1916 r.

Zgodnie z ogólną teorią względności, siła grawita-
cji wynika z lokalnej geometrii czasoprzestrzeni zde-
formowanej przez masę. Albert Einstein (1879–1955)
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Fale grawitacyjne przewidział Albert Einstein w swojej pracy z 1916 r. Cho-
ciaż do tej pory przewidywania jego ogólnej teorii względności spełniały się co 
do joty, to bardzo słabych fal grawitacyjnych do 2015 r. nie udawało się bezpo-
średnio zarejestrować.

Powstawanie fal grawitacyjnych w układzie dwóch masowych obiektów obracających się wokół 
środka masy
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Fale grawitacyjne to przemieszczająca się z prędkością światła w próżni 
zmarszczka czasoprzestrzeni. Fala ta objawia się jako rozchodzące się drgania 
pola grawitacyjnego. Źródłem fal grawitacyjnych jest ciało (lub układ ciał) po-
ruszające się z przyspieszeniem. Do uzyskania obserwowalnych efektów układ 
musi mieć bardzo duże przyspieszenie i ogromną masę.

Obiekt emitujący fale traci energię, która unoszona jest w postaci promie-
niowania. Kwantem promieniowania grawitacyjnego może być grawiton, hi-
potetyczna, ciągle poszukiwana, cząstka. Pierwsze obserwacje dotyczące fal 
grawitacyjnych dokonali w 1974 r. Russell A. Hulse i Joseph H. Taylor Jr., za co 
dostali Nagrodę Nobla w 1993 r.: 

The Nobel Prize in Physics 1993 was awarded jointly to 
Russell A. Hulse and Joseph H. Taylor Jr.

„for the discovery of a new type of pulsar, 
a discovery that has opened up new possibilities 
for the study of gravitation”.

Schemat pulsara to model latarni morskiej. Kula w środku przedstawia rotującego pulsara, białe 
linie to linie pola magnetycznego, a niebieska wiązka obrazuje elektromagnetyczne świecenie 

pulsara rotującego wokół zielonej osi

Pulsar wysyła impuls promieniowania elektromagnetycznego czasami re-
jestrowany okresowo na Ziemi. Pulsar, w parze z inną gwiazdą neutronową, 
porusza się wokół środka masy układu z prędkością około 300 km/s. Pomiary 
okresu obrotu tego układu pozwalają stwierdzić że orbita, po której porusza 
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się układ dwóch gwiazd, zmniejsza się o 1 cm na dobę i także skraca się okres 
obiegu gwiazd z powodu wypromieniowania energii grawitacyjnej zgodnie 
z teorią Einsteina.

Zarejestrowane w ciągu 30 lat skracanie czasu obiegu pulsara w układzie podwójnym

Po raz pierwszy 14 września 2015 r. bezpośrednio na Ziemi zarejestrowano 
impuls fal grawitacyjnych za pomocą obserwatoriów LIGO. LIGO to skrót nazwy 
Laser Interferometr Gravitational – Wave Observatory.

Jak działa detektor LIGO?

Dwa amerykańskie laboratoria LIGO, położone w Hanford w stanie Waszyng-
ton i w Livingston w stanie Luizjana oraz znajdujące się koło Pizy we Włoszech 
laboratorium Virgo, to tzw. optyczne obserwatoria interferometryczne, których 
zadaniem jest pomiar amplitudy fali grawitacyjnej. Każde z tych obserwatoriów 
składa się z dwóch prostopadłych do siebie ramion o długości kilku kilometrów 
(LIGO – 4 km, Virgo – 3 km). 

Przechodząca fala grawitacyjna w jednym kierunku ściska przestrzeń, 
a w drugim rozciąga. W związku z tym jedno z ramion wydłuży się względem 
drugiego. Rejestracja fali polega więc na precyzyjnym pomiarze względnej 
zmiany długości obu ramion, a robi się to za pomocą laserowej wiązki inter-
ferometru.
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Zdjęcie lotnicze obserwatorium LIGO z dwoma kanałami optycznymi w kształcie litery L,  
o długości 4 km

Odkształcenie obiektu wywołane przechodzącą falą grawitacyjną
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Każde z ramion detektora zbudowane jest z betonowej rury o średnicy 2 m, 
w której wnętrzu znajduje się druga rura ze stali nierdzewnej, w której panuje 
niemal zupełna próżnia. Niedaleko miejsca, w którym rury się łączą, umiejsco-
wiony jest laser oraz rozdzielacz wiązki świetlnej i detektor światła.

Schemat interferometru laserowego obserwatorium LIGO

Dzięki rozdzielaczowi wiązka lasera zostaje podzielona i skierowana do obu 
ramion w tym samym czasie. Wiązki docierają do zwierciadeł umieszczonych 
na końcu każdej z rur. Jeżeli w czasie pomiaru przez Ziemię przejdzie fala 
grawitacyjna, wtedy jedno z ramion detektora będzie nieco dłuższe, co spo-
woduje, że jedna z wiązek dotrze do fotodetektora z niewielkim opóźnieniem. 
Aby osiągnąć maksymalną dokładność pomiaru, promienie są odbijane tam 
i z powrotem około 100 razy, po czym zostają skierowane do fotodetektora. 
Następnie komputer porównuje obie wiązki lasera zarejestrowane w fotode-
tektorze i dzięki zjawisku interferencji wylicza różnicę dróg przebytych przez 
obydwie wiązki.

Bardzo zaszumione i słabe sygnały przez kilka miesięcy analizował zespół 
kilkuset naukowców z całego świata, wśród nich także fizycy z Polski, którzy 
tworzą grupę Polgraw. Dziewięciu z nich jest podpisanych pod doniesieniem 
o odkryciu, które ukazało się w prestiżowym czasopiśmie fizycznym „Physical 
Review Letters” w lutym 2016 r.

Na podstawie zarejestrowanych w systemie LIGO sygnałów ustalono, że 
około 1,3 mld lat temu uległy procesowi zlewania się 2 czarne dziury o ma-
sach 29 i 36 mas Słońca. W czasie tego procesu w energię fal grawitacyjnych 
zamieniła się masa około 3 mas Słońca. Wydarzenie to oznaczono symbolem 
GW150914.
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Fale grawitacji zarejestrowane 14.09.2015 r. w Livingston i Hanford

Wizja artystyczna dwóch zlewających się czarnych dziur 
https://youtu.be/WgE6lb_i78A?t=14

Porównuje się poszukiwanie fal grawitacyjnych do nasłuchiwania wibracji 
wywołanych przez pukanie do drzwi z odległości 10 tys. km. Detektory zdolne 
wykryć fale grawitacyjne powinny zarejestrować efekt porównywalny z upad-
kiem szpilki po drugiej stronie naszej planety. Rejestrowane fale w ciągu kilku 
milisekund przed zlaniem się dwóch czarnych dziur w jedną zwiększają swoją 
amplitudę i częstość. Tuż przed kolapsem daje się słyszeć charakterystyczny 

„ćwierk”. Warto więc obejrzeć na YouTube przebieg sygnału w czasie i usłyszeć 
ów „ćwierk”.
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Model kolejnych etapów zlewania się dwóch czarnych dziur

Termin inspiral na powyższym rysunku to spiralny ruch dwóch czarnych 
dziur wokół środka masy, merger – zlewanie się czarnych dziur, a ring down – 
uspokajanie się (wydzwanianie) powstałej czarnej dziury. Masa powstałej czarnej 
dziury w przypadku GW 150914 jest mniejsza o trzy masy Słońca od sumarycz-
nej masy czarnych dziur przed ich połączeniem się. Jest to źródłem wypromie-
niowanej fali grawitacyjnej. 

Profesor Michał Bejger w wywiadzie udzielonym Piotrowi Cieślińskiemu 
z „Gazety Wyborczej” stwierdził: 

To największa eksplozja, jaką zarejestrowaliśmy w historii. Kataklizm większy niż wy-
buchy supernowych czy błyski gamma. W ułamku sekundy zlewające się czarne dziury 
wyemitowały o wiele więcej energii, niż w tym samym momencie wyświeciły łącznie 
wszystkie gwiazdy w kosmosie. Była to więc eksplozja jaśniejsza niż cały Wszechświat! 
Ale oczywiście nikt jej nie zauważył, bo fal grawitacyjnych nie widać! 

Trudność w detekcji fal grawitacyjnych polega na tym, że nawet największe 
przewidywane zaburzenia czasoprzestrzeni mogą zmienić długość ramion de-
tektora o mniej niż jedną tysięczną część średnicy protonu.
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Największym problemem przy projektowaniu i budowie LIGO było opra-
cowanie sposobu na uniknięcie niepożądanych zakłóceń podczas pomiarów, 
szczególnie tych, których źródłem mogą być wstrząsy sejsmiczne, przelot 
samolotu w pobliżu laboratorium lub ciężkie roboty budowlane w okolicy. 
Każde z tych zakłóceń musi być wyeliminowane, aby pomiar był wiarygodny. 
W tym celu opracowano szereg systemów tłumiących drgania oraz programy 
komputerowe, które potrafią porównać i oddzielić zakłócenia od poszukiwa-
nego sygnału.

Bardzo złożony system pasywnego i aktywnego zawieszenia zwierciadła odbijającego promień 
lasera w interferometrze
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Schemat budowy i zasada działania interferometru LIGO. Na rysunku 1 w fotodetektorze spo-
tykają się fale o tych samych fazach, dając jasną plamkę, na rysunku 2 fale o przeciwnych fazach 

wygaszają się
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Ekran kontrolny – światłoczuła matryca – pozostanie ciemny, jeśli na układ 
nie pada fala grawitacyjna. Jeśli jednak droga pokonana przez jedną z wiązek 
będzie inna, co oznacza, że zmieniła się względna długość ramion, to obraz 
interferencyjny będzie inny – pojawi się plamka światła zmieniająca swoją in-
tensywność w takt drgań fali grawitacyjnej. Z krzywej blasku plamki można 
odczytać częstość i amplitudę fali, która zdeformowała ramiona detektora.

LIGO mierzy różnice w długości ramion rzędu jednej tysięcznej rozmiaru 
protonu tj.10–18 m! Eksperyment LIGO 26.12.2015 r. po raz drugi wykrył 
fale grawitacyjne! 

Tym razem powstały one wskutek zderzenia dwóch czarnych dziur o masach 
14 i 8 mas Słońca odległych od nas o 1,4 miliarda lat świetlnych, które wpadły 
na siebie z prędkością równą połowie prędkości światła. Masa powstałej czarnej 
dziury GW 151226 wyniosła 21 mas Słońca.

Eksperyment LIGO 4.01.2017 r. po raz trzeci wykrył fale grawitacyjne 
pochodzące ze zderzenia się dwóch czarnych dziur w odległości 3 mld lat o ma-
sach 32 i 19 mas Słońca. Masa powstałej czarnej dziury GW 170104 wyniosła 
49 mas Słońca.

Eksperyment LIGO i Virgo 15.08.2017 r. po raz czwarty wykrył fale 
grawitacyjne pochodzące ze zderzenia się dwóch czarnych dziur w odległo-
ści 1,8 mld lat o masach 31 i 25 mas Słońca. Masa utworzonej czarnej dziury 
GW170814 wyniosła 53 mas Słońca.

Zestawianie kolejnych zarejestrowanych przez LIGO i Virgo zderzeń czarnych dziur
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Prawdopodobne położenie na niebie zderzenia czarnych dziur, 
Image | Skymap of gravitational waves Sept 2017 | LIGO Lab | Caltech

Te pierwsze bezpośrednie obserwacje fal grawitacyjnych możliwe były dzięki 
skonstruowaniu LIGO najprecyzyjniejszej miarki na świecie. Biorąc pod uwagę 
nasze dążenie zrozumienia Wszechświata, to wydarzenie było bardzo oczeki-
wane. Pomocne między innymi w dalszym rozgryzaniu zagadki, jaką nadal jest 
historia Kosmosu. Także ta najwcześniejsza, gdy Wszechświat istniał mniej niż 
10–12 sekundy.
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„Miałem rację” – stwierdził słynny astrofizyk prof. 
Stephen Hawking, komentując sukces zespołu naukow-
ców, którzy zaobserwowali fale grawitacyjne. Jego zda-
niem odkrycie otworzy drzwi do zupełnie nowych ob-
serwacji Kosmosu.

Co jednak da nam ta wiedza?
Do czego zaprowadzi?

Przede wszystkim:
 – obserwacja fal grawitacyjnych to dowód na to, że sposób opisu Wszech-
świata zaproponowany przez Einsteina jest słuszny,

 – to również jeden z najlepszych dowodów na istnienie czarnych dziur i 
narzędzie do badania ich struktury, 

 – a także w przyszłości do badania wnętrz gwiazd neutronowych i wszelkiej 
niewidzialnej, ale posiadającej masę materii.

Jesteśmy więc świadkami narodzenia się nowej techniki obserwowania 
Wszechświata – astronomii grawitacyjnej, która z pewnością przyniesie nam 
wyjaśnienie wielu tajemnic Kosmosu i, jak to podkreślał Richard Feynman, po-
zwoli nam zweryfikować wiele teoretycznych koncepcji dotyczących budowy 
Wszechświata. Nagroda Nobla w 2017 r. za rejestrację fal grawitacyjnych jest 
w pełni uzasadniona!

Wykorzystano materiały pochodzące z: Wikipedi, NASA, LIGO Lab/Caltech/MIT, LIGO Scientific 
Collaboration: LSC, APS, Nauka w Polsce, Wiley, Nauka Ru.

Stephen Hawking
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Jerzy Bańczerowski, prof. dr hab., ur. 28 października 1938 r. w Ożarowie, woj. 
lubelskie. W latach 1956–1961 studiował germanistykę na UAM. Doktoryzował się 
w 1964 r. na Uniwersytecie Eötvösa Loránda w Budapeszcie z językoznawstwa ugro-
fińskiego. Również z tej dziedziny habilitował się na UAM, uzyskując stopień docenta 
nauk humanistycznych. W 1976 r. Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego, a w 1984 r. tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk humanistycz-
nych. Przez około 30 lat był dyrektorem Instytutu Językoznawstwa na UAM, który 
powstał z jego inicjatywy w 1973 r., jako pierwszy tego rodzaju instytut w Polsce. Będąc 
dyrektorem, doprowadził m.in. do otwarcia kilku filologii azjatyckich: japonistyki, sino-
logii, koreanistyki, filologii wietnamsko-tajskiej i indonezyjsko-malajskiej, co okazało 
się koniecznym uzupełnieniem Wydziału Neofilologii UAM, który to wydział pod tym 
względem był nieporównywalny do wydziałów filologicznych UW i UJ, szczycących się 
stosunkowo długą tradycją studiów azjatyckich i afrykanistycznych. 

W latach 1981–1982 był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta, a w latach 
1989–1990 stypendystą The Japan Foundation. W charakterze profesora wizytującego 
pracował w USA (1976–1977), w RFN (1992–1994) i w Korei Południowej (2001–2002). 

Jest autorem szeregu prac m.in. z językoznawstwa ogólnego, porównawczego oraz 
wschodnioazjatyckiego, wśród których należy odnotować książkę Systems of semantics 
and syntax (1980). Jest współautorem podręcznika Wstęp do językoznawstwa (1982). 
W obliczu nieprzerwanego i niekontrolowanego zalewu informacją lingwistyczną wy-
znaje zasadę, aby nie pisać ponad potrzebę (non est scribendum praeter necessitatem). 
Z tego też powodu w swych pracach z językoznawstwa teoretycznego stosował metodę 
aksjomatyczną. 

Jest członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN oraz członkiem Komitetu Nauk 
Orientalistycznych PAN. Od 2010 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwy-
czajnego Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. 
W 2004 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu „Polonia Restituta” przez 
Prezydenta RP. Został też uhonorowany odznaczeniami zagranicznymi, do których 
należą: Friend of Thailand Award (2004 r.) przyznawany obcokrajowcom i wręczany 
w imieniu Króla Tajlandii, Medal Zasługi dla Kultury od Prezydenta Republiki Korei 
(2007), Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (2011). 
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Izabela Cytlak, dr, pedagog specjalny, doradca zawodowy dla osób z niepełnospraw-
nościami, trenerka kompetencji miękkich i biznesowych. Pracuje na stanowisku adiunkta 
w Zakładzie Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Studiów Eduka-
cyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest zastępczynią kierownika 
Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą WSE UAM. Jej zainteresowania naukowe 
oraz badawcze koncentrują się wokół problematyki jakości życia, polityki oświatowej, 
edukacji i zatrudnienia w perspektywie procesów integracji i wykluczenia społecznego. 
Inny ważny przedmiot jej zainteresowań naukowych stanowi przedsiębiorczość oraz 
jej wpływ na kształtowanie jakości życia. Jest autorką licznych publikacji z zakresu 
niepełnosprawności, współautorką ekspertyzy dotyczącej problemów przygotowania, 
przeprowadzenia i oceny wyników egzaminów zewnętrznych dla szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedsiębiorczości. 

Współpracowała i nadal współpracuje przy projektach na rzecz jakości i dostęp-
ności szkolnictwa wyższego, wsparcia aktywizacji zawodowej i społecznej osób z nie-
pełnosprawnościami na rynku pracy czy aktywizacji społecznej seniorów. Od 2007 r. 
współpracuje z InQbatorem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji 
UAM, UCITT UAM, Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości przy projektach 
wspierających młode firmy i przedsiębiorczość akademicką. 

Kieruje projektem „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie 
wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” 
(POWER). Współpracuje jako konsultantka merytoryczna i wykonawczyni w projek-
tach z zakresu dostępności przestrzeni publicznej, rynku pracy oraz edukacji, a także 
z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania oświatą.

Jest członkiną międzynarodowej organizacji European Network for Research and 
Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM). 

Swoje doświadczenia naukowo-badawcze pogłębiała w trakcie wyjazdów studyjnych 
do Université Nancy2, Université Paris 8 we Francji, Institut du monde arabe w Paryżu, 
University of Kristiansand w Norwegii, University of Cordoba w Hiszpanii czy University 
of Macerata we Włoszech.

Sylwester Dworacki, prof. dr hab., emerytowany profesor UAM, filolog klasyczny, 
hellenista. Od 1957 r., czyli od początku studiów, jest związany z macierzystą uczelnią.

Przedmiotem jego badań naukowych jest literatura starogrecka: dramat epoki kla-
sycznej i historiografia epoki cesarstwa rzymskiego. Jest autorem 4 książek: Techni-
ka dramatyczna Menandra (1975); Eupolis i fragmenty jego komedii (1991); Heliodor, 
Opowieść etiopska o Theagenesie i Chariklei (2000) – przekład starogreckiego romansu; 
Diodor Sycylijski, Czyny i dzieła herosów i półbogów (2013) – przekład. Opublikował 
50 artykułów naukowych oraz szereg recenzji i tekstów popularyzatorskich z zakresu 
starożytności. Jest redaktorem naukowym 3 pozycji książkowych. Przygotowuje do dru-
ku zbiorowe wydanie całości przekładu wielotomowej Biblioteki Diodora Sycylijskiego. 

Wygłaszał odczyty w ośrodkach naukowych w kilku krajach europejskich oraz 
w USA. Wypromował 6 doktorów i ponad 60 magistrów. W latach 1977–2003 był re-
daktorem periodyku naukowego filologów klasycznych „Eos”. 

Był członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (1978–2011), członkiem 
Rady Fundacji Bibliotek Naukowych Miasta Poznania (1996–2012), przedstawicielem 
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UAM w Komisji Stypendialnej Fundacji z Brzezia Lanckorońskich działającej przy 
PAU w Krakowie (1965–2015), od 1993 r. jest członkiem czynnym Wydziału Historycz-
no-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL.

Ważnym okresem w jego życiu był pobyt w roku akademickim 1973–1974 w Center 
for Hellenic Studies w Waszyngtonie. Ceni sobie również miesięczny pobyt na uniwer-
sytecie oksfordzkim w 1992 r. 

Od 1993 do 1999 r. pełnił funkcję prorektora UAM. W latach 2002–2007 był człon-
kiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W 1998 r. rozpoczął współpracę z organizatorem Międzynarodowego Festiwalu 
Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” prof. Krzysztofem Szydziszem (m.in. 
przygotowuje teksty łacińskie stanowiące podstawę utworu finałowego). Od 1999 r. jest 
członkiem komitetu organizacyjnego projektu Verba Sacra (Modlitwy Katedr Polskich 
i Wielka Klasyka), a także autorem niektórych komentarzy.

Z okazji 400-letniej rocznicy powołania uniwersytetu napisał tekst łaciński Poculo 
pleno (w wolnym przekładzie: Puchar spełniony), stanowiący podstawę do stworzenia 
okolicznościowego utworu muzycznego przez kompozytora J. Sykulskiego. Jest też 
autorem tekstu łacińskiego Oratorium 966 Pl (Laetare Polonia = Ciesz się, Polsko), do 
którego muzykę skomponował również Jacek Sykulski. Oratorium zostało wykonane 
w kwietniu 2016 r. z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Jest związany czynnie z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 
Został odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP oraz medalem Palmae Universitatis 

Studiorum Posnaniensis.
Jego hobby to m.in. śpiew, a także podkładanie własnych tekstów pod znane melodie. 

Jeden z takich tekstów, przytoczony niżej, powstał na przełomie wieków i w kontekście 
przygotowań do wejścia Polski do Unii Europejskiej:

Porwanie hymnu Europy albo Oda do młodości inaczej

   O, młodości, do twych progów
   Każdy z nas by wrócił rad,
   Mimo sklerotycznych złogów
   Znów był sobą sprzed stu lat,

    Jasno świecił, a nie kopcił,
    Ani dbał o pusty trzon,
    Nie ulegał byle opcji
    ani dał się brać pod włos.

   Ona jeszcze snopem iskier 
   Trysnąć może w każdy czas,
   Każde tchnienie jest jej bliskie,
   Co młodości budzi świat.

    Tylko wstańmy z pełną mocą,
    Póki jeszcze chce się wstać
    I śpiewajmy dniem i nocą:
    Carpe diem, a nie spać!
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Jerzy Andrzej Fedorowski, prof. dr hab., ur. 5 września 1934 r. w Brześciu (do 
wojny nad Bugiem, obecnie Brest Litowsk).

Wykształcenie: magisterium na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 
(1958), doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim (1963), habilitacja na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza (1970), profesor nadzwyczajny (1981), profesor zwyczajny (1990).

Ważniejsze funkcje z wyboru: 1979–1983 – prezydent The International Association 
for the Study of Fossil Cnidaria and Porifera (kadencja nie jest powtarzalna); 1983–1999 – 
wiceprezydent ww. Asocjacji; 1982–1985 – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego; 1984 – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (niezatwierdzony przez 
ministra z przyczyn politycznych); 1982– 1988 – członek Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Geologicznego; 1984 – członek korespondent Podkomisji Stratygrafii 
Karbonu oraz Podkomisji Stratygrafii Permu Międzynarodowej Unii Geologicznej; 
1988–1996 – przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie; 
1996–1999 – członek Komitetu Badań Naukowych, 1990–1996 – rektor Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2003–2009 – członek Centralnej Komisji ds. Tytułu 
Naukowego i Stopni Naukowych. 

Ważniejsze funkcje społeczne: 1980–1989 – przewodniczący Podkomisji Inter-
wencyjnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UAM; 1982–1989 – członek (pod-
ziemnej) Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Poznaniu; 1988–
1991 – członek Komitetu Obywatelskiego Lecha Wałęsy w Warszawie (zrezygnowałem 
z uczestnictwa po wyborze Lecha Wałęsy na funkcję Prezydenta RP). 

Administracja: 1. Reaktywowanie stacjonarnych studiów geologicznych na UAM 
po 35 latach nieistnienia oraz doprowadzenie do powołania Instytutu Geologii z pełną 
obsadą (1990). 2. Wiodący współudział w stworzeniu Collegium Polonicum w Słubicach. 
3. Ożywienie zamarłej budowy kampusu na Morasku.

Rozwój kadry: wypromowanie ośmiu doktorów oraz bardzo liczne recenzje, szcze-
gólnie rozpraw na stopień doktora habilitowanego i dorobku na tytuł profesora.

Publikacje (1964–2017): 1) anglojęzyczne: a) monografie (15 w tym 12 jednoau-
torskich, 3 dwu-, trójautorskie; w jednej jako pierwszy i w dwóch jako drugi autor), 
b) artykuły 73 (50 jednoautorskich, 23 dwu-, czteroautorskich; w 16 jako pierwszy autor, 
w 7 jako drugi lub dalszy autor). Publikacje obejmowały kolekcje z terenu Chin, Czech, 
Grenlandii, Kanady, Polski, Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Spitsbergenu i Wyspy 
Timor. 2. Publikacje polskojęzyczne (w tym rozdziały w książkach), jednoautorskie 15. 

Granty: a) międzynarodowe: 1. 1974–1976 – kierownik grantu Smithsonian In-
stitution (Washington, D.C., USA). 2. 1996–1997 – współkierownik projektu polsko-

-belgijskiego, 3. 1996–1998 – Projekt Geological Survey of Canada (wykonawca). 
4. 1999 – współkierownik projektu kanadyjskiego. 5. 2001–2003 – Przewodniczący 
Polskiego Komitetu IGCP; b) krajowe: 1987–1989 – kierownik tematu 6 CPBP 04.03.
III, 1993–2011 – kierownik 3 grantów KBN, 1996–2009 – cztery granty promotorskie, 
2016 – kierownik grantu NCN (obsada polsko-kanadyjska).

Wyprawy: 1975–2008 – kilka polskich wypraw na Spitsbergen, 1978 – norweska 
wyprawa na Wyspę Niedźwiedzią, 1987 – kanadyjska wyprawa na wyspę Devon (Ka-
nadyjski Archipelag Arktyczny), 1993 – wyprawa do północnych regionów Wietnamu.

Wyróżnienia: 1994 – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu „Polonia Restituta”, 
1995 – członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1996–2003 – członek  
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korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, 2003 – członek czynny PAU, 2003 – 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2005 – honorowe obywatelstwo m. Słubice, 2009 – 
doktorat honorowy UAM, 2011 – członek rzeczywisty Agder Academy of Science and 
Letters (Kristiansand, Norwegia), 2014 – Palmy Akademickie UAM, 1975–2013 – na-
ukowcy polscy, amerykańscy, japońscy, rosyjscy, ukraińscy i wietnamscy nazwali moim 
nazwiskiem sześć rodzajów i pięć gatunków koralowców kopalnych.

Edward Antoni Gwóźdź, prof. dr hab., nauczyciel akademicki, emerytowany pro-
fesor zwyczajny w Zakładzie Ekofizjologii Roślin na Wydziale Biologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ur. w Siemianowicach Śląskich 18 grudnia1938 r.; 
rodzice: Józef; Eleonora (z d. Kubosz), 1963 – magisterium, 1972 – doktorat (oba pod 
kierunkiem prof. Alicji Szweykowskiej), 1979 – habilitacja, wszystkie stopnie na Wy-
dziale Biologii UAM w Poznaniu; 1991 – tytuł profesora nauk biologicznych nadany 
przez Prezydenta RP. Od 1963 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Wydziale Biologii, Instytucie Biologii Eksperymentalnej, kolejno asystent, adiunkt, od 
1980 r. docent, od 1996 r. profesor zwyczajny. Organizator i kierownik jednostek Wydzia-
łu Biologii: Wydziałowej Pracowni Izotopowej (1978–1991), Studium Doktoranckiego 
(1990–1996), Zakładu Ekofizjologii Roślin (1990–2009). Prowadził badania naukowe 
w zakresie fizjologii rozwoju i ekofizjologii roślin oraz molekularnych i fizjologicznych 
reakcji roślin na stresy środowiskowe. Jest promotorem 6 ukończonych doktoratów, 
recenzentem 30 doktoratów oraz 10 rozpraw habilitacyjnych, recenzentem 12 wniosków 
o tytuł profesora. Przez dwie kadencje był prodziekanem Wydziału Biologii (1985–1990), 
członkiem Zespołu Oceniającego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2001–2002), 
członkiem Korpusu Ekspertów w Narodowym Centrum Nauki (2012–2014), człon-
kiem sekcji Biologiczne Podstawy Produktywności Roślin KBN (1992–1994, 1996–1997 
i 2001), członkiem Komisji Ekspertów w Ministerstwo Edukacji Narodowej (1992–1994), 
członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN (1999–2015).

Od 2006 r. jest członkiem Rady Redakcyjnej „Dendrobiology”. Jest autorem i współ-
autorem ponad 60 publikacji naukowych oraz ponad 50 komunikatów. Liczba cytowań: 
ponad 1000, Index Hirscha: 18; wyróżnienia: Nagroda naukowa III stopnia Ministra 
Szkolnictwa Wyższego 1980; Złoty Krzyż Zasługi 1985; Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej 2000, liczne nagrody Rektora UAM; Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu 2004 (zespołowa); Nagroda Rektora SGGW I stopnia 2002.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Interesuje się polityką, spor-
tem, kulturą i językiem Górnego Śląska.

Arnold Jarczewski, prof. dr hab., ur. 5 grudnia 1936 r. Po ukończeniu Liceum im. 
Ignacego Paderewskiego w Poznaniu rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Matema-
tyki, Fizyki i Chemii UAM. Pracę magisterską wykonał w Zakładzie Chemii Ogólnej pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Anzelma Lewandowskiego. Po ukończeniu studiów w 1959 r. 
rozpoczął pracę jako asystent w tym Zakładzie. W 1963 r. obronił pracę doktorską, 
uzyskując stopień doktora filozofii w dziedzinie chemii. W 1975 r. na podstawie pracy 
zatytułowanej „Kinetyka i mechanizm niektórych szybkich reakcji przeniesienia pro-
tonu i deuteronu w roztworach” uzyskał stopień doktora habilitowanego. Rozprawa 
habilitacyjna otwierała nowy kierunek jego badań. Zarzucone zostały badania na temat 
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różnych aspektów chromatografii, a rozpoczęły się badania na temat mechanizmów 
reakcji przeniesienia protonu w roztworach. Szczególną uwagę zwrócono na wartości 
kinetycznych efektów izotopowych deuteru i czynników wpływających na ich wielkość. 
Badania te koncentrowały się również na efekcie tunelowania protonu poprzez barierę 
potencjału. Wchodziły w to również reakcje β-eliminacji. Tematyka ta była wiodąca dla 
zespołu jego współpracowników przez wiele lat. Z wymienionej tematyki opublikował 
szereg oryginalnych prac naukowych i kilka artykułów przeglądowych, w tym jedną we 
współautorstwie z profesorem Colinem Hubbardem z Uniwersytetu Erlangen-Nürnberg 
na temat reakcji przeniesienia protonu w rozpuszczalnikach aprotycznych.

W 1986 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.
Współpracował z wieloma znanymi ośrodkami naukowymi. Poczynając od sta-

żu naukowego u prof. Kennetha T. Leffeka w 1969 r. – Dalhousie University, Halifax 
N.S. Canada, współpracę z tym ośrodkiem kontynuował do 2000 r. W tym ośrodku 
odbyli również staże naukowe liczni współpracownicy. Współpracował również z prof. 
E.F. Caldinem z Uniwersytetu Kent w Canterbury i z prof. A.J. Kresge z Uniwersyte-
tu w Toronto. Wyrazem międzynarodowego uznania dla osiągnięć naukowych było 
powierzenie mu w 1993 r. organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Fast 
Reactions in Solutions (FRIS – 93)”, afiliowanej przy Royal Society of Chemistry, w której 
to organizacji pozostaje do dziś.

Dążąc do pogłębienia integracji chemików zajmujących się badaniem mechanizmów 
reakcji, zainicjował organizację corocznego Mikrosympozjum pt. „Kinetyczne metody 
badania mechanizmów reakcji w roztworach”. Tych 17 dorocznych konferencji, od roku 
1997 do 2013, organizowanych było we współdziałaniu z Wydziałem Chemii UAM oraz 
Sekcją Fotochemii, Chemii Radiacyjnej i Kinetyki Chemicznej Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego.

W 1990 r. został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Chemii UAM. Funkcję 
tę piastował przez dwie kolejne kadencje (1990–1993 i 1993–1996). Od 1978 r. kierował 
Zakładem Chemii Ogólnej, aż do przejścia na emeryturę w 2007 r. Pełnił również inne 
odpowiedzialne funkcje w UAM, jak i w instytucjach krajowych. W latach 1987–1990 
pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Chemii Fizycznej i Inżynierii Chemicznej Ko-
misji Nauk Chemicznych PAN. W 1990 r. został przewodniczącym Sekcji Fotochemii, 
Chemii Radiacyjnej i Kinetyki Chemicznej P.T. Chem. Od 1999 r. jest członkiem Komisji 
KBN –T09A, a w latach 2011–2014 należał do grona ekspertów Narodowego Centrum 
Nauki. 

Jest cenionym i utalentowanym wykładowcą. Przez wiele lat prowadził wykłady dla 
studentów biologii, fizyki i chemii, którzy z pewnością, je zapamiętali, ponieważ nagradzali 
go często oklaskami. Wykładom towarzyszyły niezapomniane pokazy. Wypromował liczne 
grono magistrów chemii (83) i doktorów (8).

W jego dorobku naukowym znajdują się 132 pozycje opublikowane w renomowa-
nych czasopismach w obiegu międzynarodowym, 159 komunikatów wygłoszonych na 
konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Ponadto wydał 6 skryptów i uzyskał 
4 patenty techniczne.

Jest laureatem 11 grantów naukowych, począwszy od 1981 r. (problem węzłowy 
03.10.8.4.), poprzez 3 granty MNiSW – CPBP, 6 grantów KBN, a skończywszy na grancie 
autorskim Narodowego Centrum Nauki (N204 087 32/24960).
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Uznaniem jego działalności naukowej są zaproszenia do wygłoszenia wykładu lub 
referatu (41). 

Bogaty jest jego dorobek jako recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych (56).
Zapraszany jest do recenzowania artykułów dla kilku redakcji renomowanych cza-

sopism naukowych. Jest stałym recenzentem w pismach: RSC Advances, ChemmComm, 
The Journal of Molecular Structure, Central European Journal of Chemistry (CEJC), 
The Journal of Chemical Physics, Chemical Physics i kilku innych redakcji. Do dziś 
wykonał 201 recenzji wydawniczych.

Po przejściu na emeryturę w 2007 r. aktywnie uczestniczy w życiu naszej Uczelni 
jako profesor-senior. Recenzuje prace naukowe i wnioski grantowe, prowadzi wykła-
dy. Zawsze chętnie służy cenną radą swoim współpracownikom i młodszym kolegom. 
W wolnych chwilach oddaje się z zamiłowaniem fotografowaniu. Ulubionym motywem 
fotografii podwodnej pozostaje jednak rafa Morza Czerwonego.

Kazimierz Zbigniew Kwieciński, prof. dr hab., ur. 26 grudnia 1941 r. w Lubrańcu. 
Jest pedagogiem i socjologiem społecznym. Stopnie akademickie uzyskał na Wydziale 
Humanistycznym UMK w Toruniu (mgr – 1964, dr – 1970, dr hab. – 1973). W 1979 r. 
uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a tytuł pro-
fesora zwyczajnego w 1987 r. Jest członkiem zwyczajnym Polskiej Akademii Nauk. 

Prowadził badania etnopedagogiczne nad funkcjonowaniem szkół wiejskich w róż-
nych typach środowisk. W Stacji Naukowej Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Toruniu 
zrealizował wieloletnie i zespołowe badania nad związkiem rozwoju ludzi w pełnym 
cyklu życia ze zmianami społecznymi i poziomem zdobytego wykształcenia. W tej 
placówce prowadził przez wiele lat seminaria nad implikacjami edukacyjnymi i peda-
gogicznym kryzysów i gwałtownych zmian społecznych, które z czasem okazało się 
ważnym początkiem odnowy polskiej pedagogiki i jej zbliżenia do nurtów zachodnich. 

Zawodowo związany był i jest z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika (obecnie z Wy-
działem Nauk Pedagogicznych), z IRWiR PAN. W latach 1981–1985 oraz 1991–1993 pra-
cował na Wydziale Nauk Społecznych UAM, gdzie w latach 1991–1993 był dyrektorem 
Instytutu Pedagogiki, a w latach 1993–1999 był pierwszym dziekanem Wydziału Studiów 
Edukacyjnych. Następie pracował na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, 
potem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Utworzył trzy czasopisma nauko-
we: „Socjologia Wychowania – Acta Universitatis Nicolai Copernici”, „Forum Oświatowe” 
i „Studia Edukacyjne”. Przez sześć kadencji był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów 
i Stopni Naukowych; dwukrotnie był członkiem Komitetu Badań Naukowych. W latach 
1989–2002 był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego; obecnie jest 
prezesem honorowym. Wypromował 34 doktorów. 

Uzyskał doktoraty honoris causa Uniwersytetu Opolskiego w 2004 r., Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w 2007 r., Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w 2011 r., Uniwersytetu 
Śląskiego w 2014 r.

Najważniejsze książki: Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim (1972); Odpad 
szkolny na wsi (1972; drugie wydanie w 2002 r. pt. Bezbronni); Młodzież wobec wartości 
i norm życia społecznego (1987); Drogi szkolne młodzieży a środowisko (1980); Koniecz-
ność – niepokój – nadzieja. Problemy oświaty lat osiemdziesiątych (1982); Dylematy – 
inicjatywy – przebudzenia. Nad przesłankami odrodzenia edukacji w Polsce (1985 – wy-
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danie w drugim obiegu; wznowienie w 2011); Dynamika funkcjonowania szkoły (1990); 
Ku pedagogii pogranicza (współredaktor i współautor, 1990); Socjopatologia edukacji 
(1992 i 1995, także po angielsku 1995); Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we 
współczesnych pedagogiach (współredaktor i współautor, 1993); Tropy – próby – śla-
dy. Studia i szkice z pedagogii pogranicza (2000); Psychologiczno-edukacyjne aspekty 
przesilenia systemowego (współredaktor i współautor, 2000); Wykluczanie (2002, dwa 
wydania, drugie rozszerzone); Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości (2002); 
Pedagogika. Podręcznik akademicki (współredaktor, t. 1–2, 2003); Między patosem 
a dekadencją (2007); Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe (współautorka 
M. Jaworska-Witkowska, 2011); Cztery i pół. Preliminaria – liminaria – varia (2011); 
Edukacja demokratyczna i humanistyczna jako ruch i dzieło społeczne (2014); The so-
ciopathology of education (2017 – wznowienie zm. i popr. 1992 r.).

Był inicjatorem i współorganizatorem dziewięciu ogólnopolskich zjazdów pedago-
gicznych poświęconych „wielkim problemom” pedagogiki. Za próbę obrony profesora 
Leszka Nowaka (UAM) przed represjami był w 1985 r. oskarżony i skazany na karę 
7 miesięcy więzienia (w zawieszeniu). Nagroda Premiera PR w 2003 r. za osiągnięcie 
naukowe w 2002 r. (za tryptyk książkowy: Wykluczanie, Nieuniknione, Bezbronni). Od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim RP.

Andrzej Bogusław Legocki, prof. dr. hab., ur. w 1939 r. Jest biochemikiem. Studia 
chemiczne ukończył w 1961 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pracę magi-
sterską pisał u prof. Macieja Wiewiórowskiego, doktorat z zakresu biochemii uzyskał 
w 1965 r. pod kierunkiem prof. Jerzego Pawełkiewicza, stopień doktora habilitowanego 
otrzymał w 1968 r. na Akademii Rolniczej, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1977 r., 
a zwyczajnego w 1985 r. 

W latach 1962–1988 był związany z Katedrą Biochemii Akademii Rolniczej, w której 
kierował Zakładem Biosyntezy Białka. W 1988 r. został dyrektorem Instytutu Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, pozostając na tym stanowisku przez 15 lat, 
do roku 2003, kiedy został wybrany na prezesa Polskiej Akademii Nauk. Funkcję tę 
piastował do końca 2006 r. 

W 1986 r. prof. Legocki został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akade-
mii Nauk, a w 2002 r. na członka rzeczywistego. W 1996 r. został członkiem Polskiej 
Akademii Umiejętności. Jest także członkiem kilku instytucji zagranicznych; Academiae 
Europaea – od 1994 r., Skandynawskiej ScanBalt Academy – od 2004 r., European 
Molecular Biology Organization (EMBO) – od 2000 r., Rosyjskiej Akademii Nauk 
Rolniczych – od 2005 r. 

Nadano mu doktoraty honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu w 2002 r., 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2003 r., Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2004 r. oraz Uniwersytetu Szczecińskiego w 2006 r. 

Odbył staże naukowe oraz prowadził wykłady naukowe w Stanach Zjednoczonych 
(Instytut Badań Rakowych w Filadelfii, Uniwersytet Cornell w Ithaca, N.Y., Uniwersytet 
Georgia w Athens, Instytut Biologii Molekularnej w Nutley, N.Y.), we Francji, w Instytucie 
Biologii Molekularnej Jacques’a Monoda Uniwersytetu VII w Paryżu, w Niemczech oraz 
Wielkiej Brytanii. Opublikował 280 publikacji naukowych, posiada patenty z biotechnolo-
gii roślin. Był opiekunem kilkudziesięciu magistrantów oraz promotorem 24 przewodów 
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doktorskich. Kilkunastu jego doktorantów zajmuje obecnie samodzielne pozycje nauko-
we za granicą. Uczestniczył czynnie w pracach rad naukowych i międzynarodowych 
gremiów badawczych, a także radach redakcyjnych szeregu czasopism naukowych. Za 
swoją działalność został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi. W 2014 r. 
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania.

Główne kierunki jego zainteresowań badawczych skupiały się wokół biologii mo-
lekularnej roślin wyższych, mechanizmów biosyntezy białka oraz zagadnień biologicz-
nego przyswajania azotu w układach symbiotycznych roślin motylkowatych i bakterii 
rodzaju Rhizobium. W jego pracowni adaptowano metodykę transformowania roślin 
przy pomocy wektorów DNA i wyprowadzania linii transgenicznych kodujących białka 
użyteczne dla celów praktycznych. Rośliny te wykorzystane były następnie do przygoto-
wania szczepionek podawanych drogą pokarmową przeciwko chorobom wywoływanym 
przez wirusy oraz inne patogeny.

Za swój największy pozanaukowy sukces uważa doprowadzenie do restytucji Fun-
dacji Zakłady Kórnickie, w której od 2001 r. pełni społeczną funkcję przewodniczącego 
Rady Kuratorów. Ponadto czynnie uczestniczy w różnych społecznych gremiach, ta-
kich jak Rada Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rada Społeczna przy Arcybiskupie 
Metropolicie Poznańskim czy Rada Zarządzająca Programem Akademickim Poznań. 
W 2014 r. wybrano go na prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. We wrześniu 
2015 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dokonał uroczystego odnowienia stopnia 
naukowego doktora nadanego przed 50 laty.

Wojciech Nawrocik, prof. dr hab., ur. w 1938 r. w Lesznie, gdzie uczęszczał do szkoły 
podstawowej i liceum ogólnokształcącego. W 1955 r. rozpoczął studia na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego. Studia w zakre-
sie fizyki ukończył w 1960 r., już na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Zaraz po 
studiach został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Fizyki Doświadczalnej 
Wydziału Mat. Fiz. Chem. Przez dwa lata był demonstratorem na wykładach wybitnego 
fizyka i dydaktyka prof. Arkadiusz Piekary. Początek swojej działalności bardzo ściśle 
wiąże z prof. Piekarą, u którego pisał pracę magisterską, a następnie w 1968 r. pracę 
doktorską. 

Jego działalność naukowa dotyczy badania struktury i dynamiki kryształów mole-
kularnych, głównie metodami dielektrycznymi i rozpraszania neutronów.

Jest współautorem ponad 40 prac naukowych opublikowanych w czasopismach 
naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Habilitował się w 1980 r., a tytuł naukowy profesora otrzymał w 2002 r.
W latach 1987–1991 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki, w latach 1993–1999 

był dziekanem Wydziału Fizyki UAM i aktywnie współuczestniczył w budowie Colle-
gium Physicum na Morasku.

Był członkiem Komitetu Badań Naukowych i następnie Rady Nauki przy Ministrze 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez wiele lat pracował w Zjednoczonym Instytucie 
Badań Jądrowych w Dubnej. Był członkiem Rady Naukowej ZIBJ, a obecnie jest człon-
kiem Komisji Dubieńskiej odpowiedzialnej za współpracę naukową Polski z Dubną. Od 
kilku lat jest członkiem Rady Naukowej Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów 
Uniwersytetu Warszawskiego.
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Jest aktywnym popularyzatorem fizyki – wielokrotnie nagradzanym za tę działalność, 
m.in. Nagrodą PAP dla popularyzatora nauki i również za popularyzację fizyki otrzymał 
nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Organizował wiele festiwali dydaktycznych, 
seminariów naukowych i zapoczątkował wyjazdy uczniów, nauczycieli i studentów do 
zagranicznych ośrodków naukowych (ZIBJ, CERN).

Barbara Nowak, prof. dr hab., absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
(obecnie Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego) w Poznaniu oraz studiów pody-
plomowych (Metodyka wychowania muzycznego – Warszawa, Dyrygentura chóralna – 
Bydgoszcz, Emisja głosu – Zielona Góra ), doktor i doktor habilitowany sztuki muzycznej 
(Akademia Muzyczna w Poznaniu ), doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

Uczestniczyła w wielu sympozjach naukowych i międzynarodowych warsztatach 
mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych artystów, m.in. Erica Ericsona (Szwecja), 
Heinricha Possa (Niemcy), Hayashi Hikaru (Japonia).W latach 1992–1996 była kierow-
nikiem chóru Teatru Muzycznego w Poznaniu, pełniła też funkcję kierownika Zakładu 
Edukacji Artystycznej w UAM (2009–2011) oraz prodziekana Wydziału Dyrygentury 
Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej na Akademii Muzycznej w Poznaniu 
(2009–2012). Od 1983 r. prowadzi samodzielną działalność artystyczną z założonym 
przez siebie Chórem Kameralnym Collegium Posnaniense, z którym brała udział w fe-
stiwalach i konkursach muzycznych w wielu krajach europejskich.

Zainteresowania naukowe: metodyka edukacji muzycznej, kształcenie muzyczne 
nauczycieli, terapia muzyką, emisja głosu, historia muzyki.

Zainteresowania artystyczne: muzyka chóralna dawna i współczesna, muzyka ka-
meralna, opera.

Karol Olejnik, prof. dr hab., ukończył studia w zakresie historii i prawa na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom na kierunku historia uzyskał 
w 1966 r., doktorat w zakresie tej specjalności w 1969 r., habilitował się w 1975 r., a tytuł 
profesorski otrzymał w 1985 r. Profesorem zwyczajnym jest od 1987 r. 

Z UAM jest związany od chwili ukończenia studiów, był trzykrotnie dziekanem na 
Wydziale Filozoficzno-Historycznym i (po zmianach organizacyjnych na Uniwersyte-
cie) na Wydziale Historycznym UAM. Dwukrotnie prodziekanem tamże i dwukrotnie 
wicedyrektorem w Instytucie Historii UAM. Wieloletni kierownik Zakładu Historii 
Wojskowości w Instytucie Historii UAM. W latach 1998–2012 przewodniczył Komisji 
Historii Wojskowości w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem Rady 
Naukowej w Wojskowym Instytucie Historii w Warszawie, członkiem Rady Naukowej 
w Wojskowym Przeglądzie Historycznym, członkiem Rady Naukowej Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie i Rady Naukowej Muzeum Wojska w Białymstoku. Pełnił funkcję 
redaktora naczelnego kwartalnika „Studia z Dziejów Wojskowości”, wydawanego przez 
Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku.

Jego specjalność naukowa to historia wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem 
biografistyki, metodologii badań historyczno-wojskowych, historii myśli wojskowej, hi-
storii historiografii. Jest autorem ponad 200 rozpraw naukowych, w tym samodzielnych 
monografii (m.in. Działalność militarna Polski w czasach Kazimierza Wielkiego; Rozwój 



– 239 –

Biogramy autorek i autorów

polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku; Obronność Poznania do końca XVIII wieku; 
Studia nad obroną polskiej granicy zachodniej do końca XIV wieku; Kazimierz Wielki; 
Władysław Warneńczyk; Grody i zamki Wielkopolski do końca XVIII wieku; Obrona 
polskiej granicy zachodniej od XV do końca XVIII wieku; Historia wojskowości polskiej do 
końca XX wieku; Historia Polski X–XV wieku; Historia Polski XVI–XVIII wieku; Meto-
dologia badań historyczno-wojskowych; Stefan Batory) i artykułów na łamach czasopism 
specjalistycznych. Treść tych ostatnich dotyczyła m.in. takich problemów, jak: Wojny 
sprawiedliwe i niesprawiedliwe; Wojna w dziejach państwa i narodu; Historia a polityka; 
Rola wojska w rozwoju kultury narodowej i szereg innych. 

W latach 1985–2008 był profesorem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynaro-
dowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1975–
1985 wykładowcą przedmiotu historia wojskowości polskiej i powszechnej w Wyższej 
Szkole Wojsk Pancernych w Poznaniu. W latach 2008–2012 rektorem Wyższej Szkoły 
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, najlepszej prywatnej uczelni hu-
manistycznej w Wielkopolsce. Jego zainteresowanie pozanaukowe to czynnie uprawiana 
turystyka górska, muzyka i literatura piękna.

Ewa Piotrowska, prof. dr hab., matematyk, filozof, profesor nauk humanistycz-
nych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła 
studia w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii tej Uczelni. 
Pracę magisterską pt. Semantyczne pojęcie wynikania i jego własności napisała pod 
kierunkiem prof. zw. dr. hab. Władysława Orlicza (1969 r.). Stopień doktora z filozo-
fii, na podstawie rozprawy pt. Filozoficzne podstawy intuicjonizmu matematycznego. 
Studium nad poglądami L.E.J. Brouwera, której promotorem był prof. zw. dr hab. Jan 
Such, otrzymała w 1978 r. Habilitowała się także z filozofii na podstawie monografii 
pt. Filozoficzne podstawy formalizmu matematycznego. Studium nad podglądami 
Davida Hilberta (1990 r.). Profesorem tytularnym w zakresie nauk humanistycznych 
została w 2013 r.

Od 1993 r. zajmowała stanowisko profesora nadzwyczajnego, a od 2014 r. jest zatrud-
niona na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem Zakładu Antropologii 
Filozoficznej oraz przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej, 
a także członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Wchodzi w skład Rady Naukowej czasopism: „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 
oraz „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół filozofii nauki, filozofii i historii 
matematyki, filozofii krajów skandynawskich oraz filozofii człowieka. Dorobek naukowy 
obejmuje 16 książek (w tym 7 monografii ) oraz około 100 rozpraw i artykułów. 

Za osiągnięcia naukowe otrzymała nagrody: Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki (zespołowa III stopnia, 1982), Rektora UAM II stopnia (1991), Rektora UAM 
I stopnia (2009), Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych za najlepszy podręcznik 
i skrypt akademicki (wspólnie z Bernardem Piotrowskim, 2005), a także kilkakrotnie 
nagradzana była za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. 

Brała udział w grantach międzynarodowych oraz krajowych. 
Była członkiem Zespołu Oceniającego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Pedagogicz-

nych na kierunku filozofia. 
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W latach 1997–2007 była związana również z Akademią Pomorską w Słupsku, gdzie 
m.in. kierowała Zakładem Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki, była pełnomocnikiem 
Rektora ds. ECTS, członkiem Senatu Uczelni oraz kilku komisji senackich tej Uczelni.

Jest autorką m.in. takich książek, jak: Nauka a ideologia. Matematycy i matematyka 
w III Rzeszy (2012); Społeczny konstruktywizm a matematyka (2008); Myśl filozoficzna 
w Szwecji. Od mistycyzmu do radykalizmu (2006); Dzieje myśli szwedzkiej XX wieku. 
Od narodowego konserwatyzmu do globalizmu (2006); Święta Brygida Szwedzka na tle 
swoich czasów (wspólnie z Bernardem Piotrowskim, 2005); Philosophical aspects of the 
science (wspólnie z Januszem Wiśniewskim, 2005). 

Kazimierz Przyszczypkowski, prof. dr hab., ur. w 1943 r., jest pedagogiem. W la-
tach 1993–1999 był prodziekanem Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, 
a w latach 1999–2002 dziekanem tego Wydziału. Funkcję prorektora UAM w Poznaniu 
pełnił w latach 2002–2008. Od 1999 do 2013 r. był twórcą i kierownikiem Zakładu Po-
lityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej WSE UAM w Poznaniu. Pełni też funkcję 
kierownika Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą na WSE UAM w Poznaniu. 
W latach 2011–2015 był wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, 
a w latach 2002–2008 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji 
Akredytacyjnej. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1991), Orderem Kawa-
lerskim „Polonia Restituta” (2011) oraz Medalem Rektora Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu Homini Vere Academico. 

W latach 2012–2015 był członkiem Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania. 
Od 2012 r. jest członkiem Konwentu Godności Honorowych UAM w Poznaniu. Jest 
także obywatelem honorowym swojego rodzinnego miasta Śmigla. Współpracuje 
z Pracownią Pytań Granicznych UAM w Poznaniu, kierowaną przez prof. dr. hab. 
Tomasza Polaka.

Współpracował z wieloma ośrodkami naukowymi za granicą, między innymi z Ilkley 
College w Bradford (Anglia), Georg-Eckert-Institut w Brunszwiku (Niemcy), Hankung 
University w Seulu oraz Boone University w Północnej Karolinie (USA). 

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych oraz badań i ekspertyz. 
Na szczególną uwagę zasługują monografie: Funkcje systemów informacyjnych wielkiego 
miasta wobec migrantów (1991), Opozycja polityczna w Polsce – wyzwania dla edukacji. 
Pomiędzy oporem, emancypacją i transformacją (1993), Edukacja dla demokracji. Stra-
tegie zmian a kompetencje obywatelskie (1999), Polityczność (w) edukacji (2014) oraz 
książki współredagowane, m.in. Polityczne uwikłania systemów edukacyjnych. Badawczy 
problem społeczny (2014) (razem z Tomaszem Polakiem i Izabelą Cytlak).

Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki oświa-
ty dorosłych, relacji pomiędzy edukacją a jakością życia, prognozowania kierunków 
kształcenia w perspektywie zmieniającego się rynku pracy czy przekraczania granic 
w nauce i edukacji.

Wojciech Stankowski, prof. dr hab., ur. w 1935 r. w Trzemesznie, w rodzinie nauczy-
cielskiej o patriotyczno-powstańczej tradycji. Jest wychowankiem Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Kosmowskiego w Trzemesznie, absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
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(1952–1956), gdzie następnie uzyskał stopień doktora (1962), doktora habilitowanego 
(1968) i tytuł profesora (1982). 

Jego działalność naukowa obejmuje geomorfologię, geologię kenozoiku, geologię 
glacjalną, rolę materii kosmicznej w dziejach Ziemi, interakcję człowiek – środowisko. 
Jest autorem ponad 280 publikacji naukowych, w ostatnim okresie ogłaszanych głównie 
w liczących się międzynarodowych wydawnictwach. Był koordynatorem Programu RR 
(1986–1990) oraz w latach 90. XX w. trzech grantów KBN. 

Działalność dydaktyczna: był pełnoetatowym pracownikiem UAM (1956–2005), 
Politechniki Poznańskiej (1988–1992), Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 
(2005–2010). Wygłosił ponad 30 prelekcji – wykłady, seminaria – na 18 zagranicznych 
uniwersytetach. Autor 3 skryptów uniwersyteckich, 3 podręczników dla szkół licealnych 
i gimnazjum, 5 pozycji popularnonaukowych. Bardzo aktywny w popularyzacji wiedzy 
o Ziemi (ponad 150 wystąpień).

W międzynarodowym życiu naukowym: zastępca sekretarza (1961–1965) i sekretarz 
(1965–1969) Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych, międzynarodowego 
stowarzyszenia badaczy czwartorzędu INQUA, organizator trzech międzynarodowych 
konferencji, czynny uczestnik 15 konferencji, redaktor 3 publikacji książkowych. 

Obok podstawowego zaangażowanie badawczego w Polsce, uczestnik ekspedycji 
w Kanadzie, w różnych częściach Europy (9 razy), w północnej Skandynawii (4 razy), 
na Islandi (2 razy), w Tybecie (1 raz) i w Sudanie (3 razy). 

Pełnione funkcje i aktywność społeczna: dyrektor Instytutu Badań Czwartorzędu 
UAM (1981–1984), prorektor UAM (1984–1986), wicedyrektor (1993–1996) i dyrektor 
(1996–1999 oraz 2002–2005) Instytutu Geologii UAM; w Polskim Towarzystwie Geolo-
gicznym – przewodniczący Poznańskiego Oddziału (1979–1982), w Polskim Towarzy-
stwie Geograficznym – przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej 
(1974–1977), przewodniczący Poznańskiego Oddziału PTG (1986–1990), prezes Klubu 
Polarnego PTG (1987–1991), przewodniczący Zarządu Głównego PTG (1990–1993), 
przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej (2000–2007). W okresie 
1982–1996 członek Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim, od 
2003 w Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”.

Andrzej J. Szwarc, prof. dr hab., profesor prawa karnego. Na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu odbywał w latach 1956–1961 studia prawnicze, w okresie 
swojego zatrudnienia w latach 1961–2016 uzyskał stopnie doktora, doktora habilitowa-
nego i tytuł naukowy profesora. W latach 2002–2010 był kierownikiem Katedry Prawa 
Karnego, w latach 2002–2008 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Był stypen-
dystą wielu zagranicznych fundacji i instytucji naukowych, między innymi Fundacji 
Aleksandra von Humboldta w Bonn. Był profesorem na wydziałach prawa niemieckich 
uniwersytetów: Freie-Universität w Berlinie, Ruhr-Universität w Bochum, Universität 
Bayreuth oraz w latach 1994–2017 nieprzerwanie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą na kierunku: polsko-niemieckie studia prawnicze. W latach 
2012–2016 był dyrektorem Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego (Deutsch-Pol-
nisches Forschungsinstitut) w Collegium Polonicum w Słubicach (wspólny instytut 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Od 1994 r. jest także profesorem Akademii Wycho-
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wania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, wykładając przedmioty: prawo 
sportowe, prawo medyczne oraz organizacja i prawo oświatowe. W latach 2007–2011 
był sędzią Trybunału Stanu RP. Od 1994 r. jest prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa 
Sportowego. Przez wiele lat był prezesem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy 
Polskim Komitecie Olimpijskim. 

Wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami, między innymi w Polsce Brą-
zowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, natomiast w Niemczech – Krzyżem Zasługi 1. Klasy Orderu Zasługi Republiki 
Federalnej Niemiec. Doktor honoris causa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą.

Bogdan Walczak, prof. dr hab., ur. w 1942 r., profesor-senior Instytutu Filologii Pol-
skiej UAM w Poznaniu i profesor zwyczajny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim, kierownik Katedry Historii Języka na Wydziale Filologicznym. Główne 
dziedziny twórczości naukowej: historia języka polskiego, stylistyka, socjolingwistyka 
(także historyczna), leksykologia, leksykografia, onomastyka, glottodydaktyka, kultura 
języka, językoznawstwo słowiańskie i ogólne. Autor ponad 1200 publikacji (około 1000 
naukowych, ponadto popularnonaukowych, publicystycznych, okolicznościowych itd.). 
Najczęściej cytowane prace to: Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli 
o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie, Słownik wileński na tle dziejów polskiej 
leksykografii, podręcznik akademicki Zarys dziejów języka polskiego, Słownik gwary 
miejskiej Poznania (współautor i współredaktor). 

Promotor ponad 250 prac magisterskich z zakresu filologii polskiej i 10 prac doktor-
skich. Autor m.in. 53 recenzji doktorskich, 57 habilitacyjnych, 20 profesorskich, 8 recenzji 
wniosków profesorskich oraz 6 wniosków o doktorat honoris causa, m.in. UAM dla Ojca 
Świętego Jana Pawła II i UKW w Bydgoszczy dla prymasa seniora ks. prof. Henryka 
Muszyńskiego, a także licznych recenzji wydawniczych i grantowych. 

W latach 1993–1999 dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, w latach 
1999–2005 prorektor UAM, w latach 2006–2012 wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Członek kolegiów redakcyjnych kilku ogólnopolskich periodyków 
językoznawczych oraz Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku. Członek 
Komitetu Językoznawstwa PAN (piąta kadencja), w przeszłości członek Centralnej Ko-
misji do spraw Stopni i Tytułów (do 2012 r.). Honorowy członek Polskiego Towarzystwa 
Językoznawczego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Od 2005 r. członek Rady 
Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Od 2016 r. doktor honoris causa Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
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Summary

What can do the university nestors of science who have already formally completed 
their academic activity contribute to the development of science or its dissemination? 
Can they still participate in scientific discoveries while outside the university? These 
questions seems particularly justified in the situation of dynamic development of scien-
ce, work in laboratories, the library or in the other field of science, which seem to be 
beyond the reach of the nest of science. Michał Heller sees “being a scholar” as a “way 
of life” but also as a “passion”. It also fits into the area of professors’ duties as well as the 
seniors of science. Nestors of science, thanks to experience, wisdom, and the esteem 
that is assigned to them, can realize the main idea of the university, which is practicing 
science, its dissemination and proclaiming the truth. The ethical dimension and ethical 
duty are also part of the science. Nestors of science may in a special way fit in with the 
somewhat forgotten master-student relationship, as well as promoting the attitude of 
creative criticism to their own scientific achievements seen from the perspective of new 
research discoveries.
In this way, the nestor of science, as a “master” in spite of his age, manifests (or should 
display) and presents creative critical sensitivity expressed in shifting the horizons of 
scientific cognition.
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